
  

  

  

 

 

  ع�وض أسعار ل��اعة ��اب �اللغة الع���ة
  

 ك�اب .�اعة�- ب�نامج الق�س الع�ار ال�ل�ات ال�ار%$�ة في م"س!ة ال�عاون لل��ار�ة في اس��راج ع�وض � ی�ع

  : وال��و8 ادناه  ال��اصفاتض�0 �ع�2ان زم0 في الق�س 

  

  ال�!"ول�ات: -أوال 

  :م0 ی�س� عل�ه الع�ضت��ل م!"ول�ة 

 ��اعة ال
	اب إدارة  -

�دات وم�اجع	ها مع ال��ف األول -�� م/س�ة ال	عاون) /الق!س الع�ار ال�ل!ات الق! �ة (ب�نامج تق! � ال

-  �0��اصفات أدناه وال	أك! م: ت9ف80ها ال�	ف5 عل0ه��اعة ال
	2 ح�2 ال	1��2 ال@A. 

  

  :ب�نامج الق�س الع�ار ال�ل�ات الق�<�ة ت��ل م!"ول�ة 

��اعة الالزمة ل	9ف80  وال1�ر ومل@قاتها ( ج!اول ، م��Gات ، الخ ) وال	1ام0� ال19�ص ت�ف�0  -

 .ال
	اب 

 

  وصف األع�ال ال��ل��ة: -ثان�ا 

  ال$�ار األول :

  248ع!د صف@ات ال
	اب  -

 س� 19س� *  24ال@O�: االرتفاع  -

  Chromo Matt White 135 long finer-acid freeن�ع ال�رق:  -

  Hardcover printed ImageWrapالغالف:  -

  صف@ة 16خ0ا�ة  -

  ��اعة مل�نة -

�l ال
	اب على ص�ر  -	@   

�0عإضافة ف�نm0 ��اعة  -Oاب  صف@ات ل	
  ال

  Patch colorال1�ر ل	@!ی!  صاح2س0	� الع�ل خالل ال��اعة مع مالحظة :  

  



  :ال$�ار الCاني 

  248ع!د صف@ات ال
	اب  -

 س� 19س� *  24ال@O�: االرتفاع  -

  Chromo Matt White 170  long finer-acid freeن�ع ال�رق:  -

  Hardcover printed ImageWrapالغالف:  -

  صف@ة 16خ0ا�ة  -

  ��اعة مل�نة -

�l ال
	اب على ص�ر  -	@   

�0ع إضافة ف�نm0 ��اعة  -Oابصف@ات ل	
  ال

  Patch colorال1�ر ل	@!ی!  صاح�2اعة مع س0	� الع�ل خالل ال�مالحظة :  

  

  الD��ات: -ثالCا

 ن�Gة  500 ع!د ال9�خ

  

  ش�و8 ال�ق�<- : -را�عا

�ن الt�uة ال�	ق!مة م	11Gة وم�Oلة رس�0ا . 1
، وذات خ��ة في ال��اعة، في األراضي الفل��090ة   2O أن ت

�ف� ل!یها ف�ات�0 ال�س�0ةتمه9ي، و ول!یها ال�ق!رة الف09ة وال�ال0ة على ت9ف80 ه8ه ال�ه�ة xuAل 	 

تع	�� األسعار ال	ي  }عها ال�	ق!م للع�اء امام tافة ب9�د الع�اء في ج!ول االسعار على انها الق0�ة ال
املة  . 2

 إلنOاز االع�ال ال��ل�|ة

!ون تق�م ال	عاون Aاخ	0ار أف}ل الع�وض م: ال9اح0	0: الف09ة وال�ال0ة وهي غ�0 مل�مة Aق��ل أقل األسعار و| . 3

 مالي) %30ف9ي ،  70%األس�اب (اب!اء 

�ج2 ف�ات�0 رس�0ة صف��ة.االسعار Aال!والر االم��xي  . 4�A �	وال!فع ی  

ل�/س�ة ال	عاون ال@5 في الغاء الع�ض او اعادة ��حه م�ة اخ�xuA lله ال@الي او Aع! اج�اء ا� تع!یالت عل0ه  . 5

�ن أل� جهة ح5 االع	�اضx  دون أن 

  م1!ر سار�ة ال�فع�لتق! � شهادة خ1�  . 6

 % م: ق0�ة العق! ال���م سار�ة ح	ي ان	هاء الع�ل .10تق! � tفالة ح�: ال	9ف80 م: الt�uة الفائ�ة ب9�0ة  . 7

  

  الع�ض الف2ي :  -خام!ا
   خ��ة الt�uة في نف� ال�Oال -

 ن�اذج ع: أع�ال ال�اAقة مuابهة -

  خ�ة زم09ة ال ت��! ع: شه��:  -

  الt�uة Aإرفاقهاا� معل�مات اخ�l ت�غ2  -



  الع�ض ال�الي -سادسا

  تع��ة الO!ول ال�الي ال	الي 

�ج2 ف�ات�0 ض���0ة رس�0ة صف��ةاألسعار Aال!والر األم��xي �A ن ال!فع�x  و  

  

  سع� ال��اعة  ال��2

شامل سع� �ل ملHمة إضاف�ة 

  الف�ن�M لL��ع الJفIات 

  

  مالحNات

        ال0Gار األول 

        ال0Gار ال�اني 

   

  الف��ة الHم�2ة ل�!ل�- ال�Dاب : -سا�عا

�ي م: تار�خ ت�ق0ع عق! ال��اعة 60��  ی�م تق

  

  :ت!ل�- الع�وض  -ثام2ا

في م"س!ة  2019 ت��%0 اول 31ح�االح�ى م�ع� أقJاه ا في �Rف�0 مغلق�0 ف2ي ومالي  ی�- ت!ل�- الع�وض

 ال�عاون في رام هللا دوار ال2ه]ة شارع ��2ا 

 


