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 رسالة دعوة
 
 كانــطيني لإلســس الفلســالمجل:  نـم

 __________________________: إلى
 
02/8/9201 
 

 الفلسطيني لإلسكان قيق على حسابات المجلسدعوة لالشتراك في مناقصة التد
 

 السادة:
للتررررردقيق علرررررى حسرررررابات المجلرررررس للسرررررنة المال رررررة التررررري   رررررد  فررررري  التقررررردضو عر ررررر  ةإن شررررررمتعو مررررردعو  .1

 حسب الشروط المرجع ة المرفقة.، وذلك 31/12/2019و نت ي بتاريخ  1/1/2019

 ل ا.ال بد  ن  عون شرمتعو ممثلة لشرمة  دقيق عالم ة  و مشارمة  .2
 :إن المطلوب من المدقق هو  .3

  2019مررانون  و   31 رردقيق حسررابات المجلررس عررن السررنة المال ررة المنت  ررة فرري 
 ة.وفقا لمعايير التدقيق الدول ة و قدضو  قرير مدققي الحسابات حول ا لل يئة العام

 قدضو ال  انات المال ة المدققة للمجلس للج ات الضري  ة الرسم ة . 

   علررى اومررور الترري اسررترع  انتقرراث المرردقق   نررا    امرر   ضحتررو    قرردضو  قريررر إدار
بعملرر  مررت اقتراحا رر  لتحسررين و طرروير النبرران المحاسرر ي ونبرران الضررق  الرردا لي 

  باإل افة إلى  ضة  مور إدارية  و  شغيل ة   رى.

 :نرفق الو ائق التال ة لتمكينعو من  قدضو العرض .4
  مو وع هذا اال فاق دمات المطلوبة(  حدد الخ1الشروط المرجع ة ) ملحق رقو. 
  (2) ملحق رقو  المطلوب  ضمين ا في العرضو عن المدقق  التفصيل ةالمعلومات. 

ع  عررة  عمررا  المجلررس وحجررو علررى  وغررزة لإلعررالع ال يرررةفررروع المجلررس فرري لزيررارة  إضفرراد ممثرر  ضمكررنعو .5
   عمال . 

 .(2رقو  مرفقالمطلوب في ) إن عر كو ضجب  ن يتقت الشك   .6

ن عر رررركو ضجررررب  ن ضقرررردن شررررامالس مافررررة  نررررواع الرسررررون والضرررررائب بمررررا في ررررا  ررررريقة ال  مررررة المضررررافة إ .7
المنصررررروه علي رررررا فررررري القررررروانين واونبمرررررة الفلسرررررطين ة المعمرررررو  ب رررررا فررررري منررررراعق السرررررلطة الوعن رررررة 

 الفلسطين ة.
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 بنا س على هذث المعايير:للعرض المقدن  سوف يتو التقي و الفني .8
 نقطة 40                                   الخدمات المطلوبة    رات الشرمة في مجا .1

 نقطة 20                الالزمة لإلشراف على  نشطة المشروع    مال مة  طة العم   .2

     بالمقارنة مت الشروط المرجع ة                
 نقطة 40                         الفني المقترح لتنفيذ الم ان             مؤهالت العادر  .3

 % (                   70 عالث  3-1)معام  الضرب للحصو  على نت جة العرض الفني لمجموع  مالحبة:  
 سوف يتو  قي و العرض المالي بنا س على الص غة التال ة: .9

 العرض المالي اوق 
x 30 = ( 30) من  نت جة العرض  المالي 

 المالي العرض
التقيرر و الفنرري والمررالي ويكررون العرررض مرراحب  علررى مجمرروع هررو العرررض المثررالي مررت يررتو جمررت نت جترري  .10

  ضوع  لشروط العطا .

 % في العرض الفني.80 يتجاوزلعرض المالي لمن ال يلتف  للن   .11

يرون مرن  راريخ   رر موعرد لتقردضو العرروض بردون  غييرر، وسروف  90ضجب  ن ضكون العرض سارياس لمردة  .12
 .ر "المدقق" من بين الشرمات المتنافسة  ال  هذث المدةي ذ  المجلس ج دث ال ت ا

و الفر   (2ملحرق رقرو )مرن  (2مرفق رقرو ) بتقدضو العرض المالي من  ال  الص غة المرفقةالتقيد عل كو  .13
 .لن يلتف  ل 

و العرررروض المال رررة والفن رررة فررري مبررراريو منفصرررلة مغلقرررة ومختومرررة ويكترررب علرررى المبررراريو ض قررردعلررر كو  .14
 .الشرمة بو وح على المباريوو" فني" وبحيث ضب ر اسو وعنوان  بو وح  " مالي"

لررن ضقرردن المجلررس     رردمات فرري سرر اق الم رران المطلوبررة مثرر  السرركر ارية  و الطقاعررة  و التصرروير  و  .15
 .من مكتقكو مث  هذث التعال و  درج  من العرض المقدن  و اال صاالت، النق 

مرقاحاس  03:12السراعة  91/9/9201لمرالي بحرد  قصراث يتو  قدضو نسختين من م  من العرض الفني وا .16
   على العنوان التالي :و سلو باليد 

عمرارة النعمران / الطرابق  - لف فندق سيتي إن  -حي الشرفة  -مدينة ال يرة  -لمجلس الفلسطيني لإلسكانا
  الثالث

  00 970 2 – 2415893: رقم الفاكس  00 970 2 – 2415891/  2/  4: رقم الهـاتف
 pal.org-info@phc: لبريد االلكترونيا

 شارع الجال   بناضة عموح )معرض جوا ( الدور الثاني -فرع غزة  –المجلس الفلسطيني لالسكان 
  082823280ها ف رقو 

 
 

 .و النبر إلي ا  العروض التي ال  قدن حسب التعل مات الواردة في هذا العطا  لن يتو ق ول ا .17

mailto:info@phc-pal.org
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 1ملحق رقم 
 الشروط المرجعية

 2019/ ع-2 عطاء رقم 
 
 خلفية: -1

 ، وسوف2019بأعما  التدقيق على حسابا   لعان لل  ان بي    رة ضعتزن المجلس الفلسطيني لإلسكان ا ت ار 
 قطاع غزة. و  فروع المجلس في الضفة الغرب ة  نشطة ضكون مطلوباس من المدقق  غط ة

 اف:األهد -2
 :هيالتدقيق عطاء ل األهداف الرئيسيةإن 

  التحقرررررق مرررررن مرررررحة ودقرررررة ومررررردق المعلومرررررات المسرررررجلة والمث ترررررة فررررري الررررردفا ر والسرررررجالت
 .مت المعايير الدول ة المتفق علي ا نسجمةمو ن ا  المحاس  ة ومدى االعتماد علي ا

  دارة إمال رة التري  عردها  دلة وقرائن عن مدى مطابقة القوائو ال إلىر   فني محايد ضستند  إبدا
لما هو مسج  في الدفا ر والسجالت المحاس  ة ومدى داللة  لك القوائو على نترائ   المؤسسة

من  رباح  و  سائر  ال  السنة المال رة المحرددة وح  قرة مرمزهرا المرالي فري  المؤسسة عما  
 ن اضة  لك الفترة.

 
 مجال العمل: -3

 :دقق الخارجيالم ان التفصيل ة للم  هوف ما يلي 
  إجرا  دراسات  فصيل ة لف و ع  عة التنب و التشغيلي والوظ في في م  من فروع المجلس.   - 

تررى حعلررى نتررائ  السررنة  اال تقررارات التحليل ررة وإجرررا  قيرر و اوحرردات الترري عررر ت  ررال  الفترررة قيررد الترردقيق    -ب
  اريخ .

 المحاس ي النبان  إلىالمجلس و دفق المعلومات مراجعة دلي  الحسابات والنبان المحاس ي المستخدن في   -ج

 ف و  فصيلي لطريقة سير العمل رات فري المجلرس و امرة اإلجررا ات المحاسر  ة وإجررا ات الرقابرة الدا ل رة   -د 
 في الوظائف واوقسان اوساس ة في المجلس والتي من  هم ا:

  وك, والتسررويات ال نع ررة الدوريررة الرقابررة علررى النقررد فرري الصررندوق ولرردى ال نرر إجرررا ات ف ررو و و يررق
 والموجودات الثابتة.

  دراسررة اإلجررررا ات المتقعررة فررري عمل ررات الشررررا  للتأاررد مرررن إ قرراع اوسررراليب المتعررارف علي رررا والتررري
 يتوفر في ا عنامر الضق  والرقابة الدا ل ة المطلوبة.

 ات نبو واللوائح والقرار التأاد  ن إجرا ات المشتريات وإحالة العطا ات والصرف النقد   تو حسب ال
 المعمو  ب ا في المجلس.

   عطا  قروض اإلسكان.واإلجرا ات التي  مر ب ا عمل ة    دراسة و ف و المراح 
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   ومررذلك مررن ب ررت الشررقق السرركن ة الجرراهزة والتأاررد مررن دراسررة م ة ررة  سررجي  اإليرررادات مررن القررروض  
 .لمجلسالمعمو  ب ا في ا وفقا للس اسات المحاس  ة محة  سجيل ا

  دراسررة م ة ررة  سررجي  المصرراريو و وزيع ررا علررى مرااررز التعلفررة بشررك  مناسررب والتأاررد مررن مررحت ا
 وفقا للس اسات المتقعة في المجلس.

  فحررا التسررويات ال نع ررة وعلررب  عزيررزات مقاشرررة مررن ال نرروك لحسررابات المجلررس مع ررا وذلررك ممررا
 بتاريخ الميزان ة العموم ة.

  القروض المعطاة و قي و المخصصات الالزمة لمواج ة احتما  وجود  ال  ان بدراسة إمكان ة  حصي
 ديون  و قروض مشكوك في  حصيل ا.

 .دراسة م ة ة معالجة المجلس للمعامالت التي  تو بالعمالت اوجن  ة 

 .دراسة و ف و النبان الدا لي, اللوائح واونبمة والقرارات المعمو  ب ا في المجلس 

  بتعيين الموظفين ودفت الروا ب والعالوات.دراسة اإلجرا ات الخامة 

 .دراسة  ل ة إعداد التقارير المال ة التي  حتاج ا إدارة المجلس 
 

 (  عالث.2إبدا  الر   و قدضو  قرير التدقيق ليتال ن مت اوهداف الرئ س ة لعطا  التدقيق، مما في ال ند ) -ه
 ( على ال يئة العامة.management letterعرض نتائ  و قرير التدقيق والمالحبات اإلدارية ) -و
 . وعم  المخالصات الضري  ةالضري  ة الفلسطين ة  ج يز و قدضو العشوف والمستندات الالزمة للج ات  -ز
الرردوائر  التعامرر  مررت مررا ضطررر  علررى القرروانين و نبمررة  ررريقة الررد   والضرررائب علررى الروا ررب واوجررور لرردى -ح

 مستجدات  طر  على قوانين الضريقة.و زويد المجلس بأضة  الفلسطين ة

 
 التقارير: -4

باإل ررافة إلررى الو ررائق المطلرروب رفع ررا للمجلررس المررذمورة فرري الشررروط المرجع ررة، ضطلررب مررن المرردقق رفررت التقررارير 
 والمعلومات التال ة للمجلس:

 . قارير زيارة لممثلي المدقق لعافة الفروع -أ
سرابات اإلجمال رة للمجلرس علرى حردة عرن السرنة المال رة  قرير مدققي الحسرابات وإبردا  الرر   حرو  الح  -ب

عرررن حسرررابات فررررع المؤسسرررة فررري المحافبرررات  قريرررر منفصررر  ) 2019مرررانون اوو   31المنت  رررة فررري 
ى ويرتو عر ر ا علرو  ر مجمت(  "غزة"المحافبات الجنوب ة " و بما في ا القدس الشمال ة "الضفة الغرب ة

  .ال يئة العامة

 باللغة اإلنجليزية وحسب اومو . والمالحبات االدارية مال ةال  انات الج_  رجمة 
 ضشم  على:الم ان  قرير  تامي عند انت ا    -ت

 اوعما   التي  دارها المدقق. 
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 سرر    حسررين نبرران الضررق  الرردا لي للمجلررس واإلجرررا ات حررو   التومرر ات واالقتراحررات
 بالنبررران المرررالي والررردا ليالمحاسررر  ة واومرررور التشرررغيل ة واإلداريرررة او ررررى ومررردى التقيرررد 

للمجلررس علررى  ن  ررتو مناقشررة هررذث المالحبررات واالقتراحررات مررت المسررتويات المناسررقة فرري 
اف ضررإدارة المجلررس وسرريتو علررب إبرردا  ر   إدارة المجلررس علررى مرر  مالحبررة حيررث س 

  ر   اإلدارة على م  من هذث المالحبات في المذمرة الن ائ ة .

 مستوى ونسق الوثائق: -5
ى ذلك ال ضق  عما ضجر  عمل  بالمجلس حال اس، ويطلب من المدقق االعالع علالتقيد بمستوى ونسق الو ائق يتو 

 عند زيارة الفروع.
 المعلومات والخدمات التي سيقدمها المجلس: -6

 واعيدسوف يت ح المجلس للمدقق مافة المعلومات المتوفرة لدض  والالزمة إل مان اوعما  بالشك  الصح ح والم
 المجلس. وإمكان اتممكنة في ظ  ما  سمح ب  ظروف مساعدة قدن المجلس    المحددة ، ومذلك س 

 طاقم المدقق الفني: -7
     على المدقق  عيين الطاقو الفني التالي إلنجاز الخدمات المطلوبة من :

  شريك  نفيذ  -
 مدير  دقيق -

 مدقق رئ سي -

 مدقق  -

 مستشار  ري ي -

 مستشار قانوني -

 
 :التنسيق-8

 .و العقد مت الفريق او إعارالفروع والج ات ذات العالقة في لعمل  مت جم ت الالزن سوف ضقون المدقق بالتنسيق 
 :العملمدة -9

   .و نت ي ف ما ال يتجاوز ...... .......سوف   د  م ان المدقق بموجب هذث اال فا  ة 
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 2ملحق رقم 
 المدققمعلومات إضافية عن 

 
 المقترح -أ 

رض سوف يتو  قي و المقترح وفق المعايير المذمورة في رسالة الدعوة لإلشراف، ضجب  قدضو عرض فني وع .1
 م  على حدث على  ن ضكون باللغة العرب ة.  مالي

 ضشم  العرض الفني على المعلومات التال ة: .2
 .(1م غة العطا  ) مرفق رقو  - 

 .المدقق ور صة الممارسةومف مختصر لخ رات  -ب

قق  رات الشرمة العالم ة التي ضمثل ا المدقق  و ضشارم ا والر صة التي  منح المدومف مختصر لخ -ت
 الحق في التمثي   و المشارمة.

 و  في جمع ة مدققي الحسابات المزاولين في فلسطين.عالمف ةالمدقق بعضوية ساري ن يتمتت  -ت

  .إبدائ ا المدقق   مالحبات  و اقتراحات على الشروط المرجع ة يود  -ج

 .من  الل ا بتنفيذ الم ان المدققطة العم  التي س قون ومف   -ح

 . سما  الفريق العام  في إنجاز الم ان والم ان التي ستوم  لع  من و -خ

 .ين، ال  زيد السيرة الذا  ة و  عضو عن مفحتالتدقيقالسير الذا  ة وعضا  الفريق العام  في  -د

جاالت والقطاعات المختلفة )قطاع التدقيق وذلك حسب الم مؤسسةذمر عينة من  سما  عمال   -ذ
    قطاع التع دات...........(. جمع ات  هل ة,

  .(2ضشم  العرض المالي على ملخا م غة العطا  فق  ) مرفق رقو   .3
 إلى: و سلو باليد  قدن نسختين من م  عرض باللغة العرب ة .4

 إن  خلف فندق سيتي  -حي الشرفة  -مدينة البيرة  -لمجلس الفلسطيني لإلسكانا
 عمارة النعمان / الطابق الثالث

 00 970 2 – 2415893رقم الفاكس:    00 970 2 – 2415891/  2/  4رقم الهـاتف: 
 pal.org-info@phcالبريد االلكتروني : 

 أو
هررا ف رقرررو  - ( الرردور الثررانيشررارع الجررال   بناضررة عمرروح )معررررض جرروافـــرع  ــ ة  – لإلســكانالمجلــس الفلســطيني 

082823280 
 

 

 التفاوض حول العقد -ب

  .فالذ  يل  ضحتفظ المجلس لنفس  بحق التفاوض مت ماحب العرض اومث  
 

mailto:info@phc-pal.org
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 العقود مع أعضاء الفريق العامل بالمشروع -ج

قدن    زويد المجلس بنسخ عن العقود مت  عضا  الفريق العام  بالمشروع بعد إشعارث  ن المدققضطلب من 
  فض  العروض وق    و  ت اال فا  ة مت المجلس.

 
 1مرفق رقم 

 صيغة عطاء

 2019/ ع-2 رقم
 

 التدقيق على حسابات المجلس: موضوع العطاء
بمقـر المجلـس فـي  91/9/9201الموافـق   الخمـيسصـااحا يـوم  03:21السـاعة : الموعد الختامي لتقردضو العررض

لجرال   اشرارع أو مقر المجلـس فـي  ـ ة  عمارة النعمان /الطابق الثالث -تي إنخلف فندق سي -حي الشرفة -مدينة البيرة 
 082823280ها ف رقو  -بناضة عموح )معرض جوا ( الدور الثاني

  
 إلسكان: لمجلس الفلسطيني الالسادة 

 

 لىع عباإلشارة إلى العطا  المشار إل    عالث، والحقاس لدعو عو لنا للمشارمة ، وبعد الحصو  واإلعال
ا هو لتف و ع  عة الم ان وظروف العم  ، وف منا لطرق العم  حسب م لفروع محتويات و ائق العطا  ، وزيارة ا

ة قة ال  مبما في ا  ريالضرائب و مذمور في و ائق العطا ، وباو ذ بعين االعتقار مافة  نواع الم ان والمصاريو 
  .المضافة

 

السعر دا  جم ت الم ان والخدمات المذمورة في هذا العطا  بنحن الموقعون  دناث نقدن لعو  سعارنا و 
 المذمور في عر نا المالي.

 ونحن نؤمد لعو  ن  في حا  ق و  عر نا ، سنعون جاهزين لل د  في  دا  الم ان عند  لقي متراب اإلحالرة
 لمشروع.  ال  مدة  نفيذ االموملة إلينا حسب و ائق العطا  منعو، ونؤمد  ننا سنن ي جم ت الم ان 

ضو يوماس من  اريخ   ر موعد لتقد 90اما نؤمد لعو  ن سعرنا المذمور في العرض المالي يققى سارياس لمدة 
 العروض، ونف و  ن عدن االمتثا  سوف ضحرمنا مستق الس من الد و  في المنافسة وضة  دمات ضطل  ا مجلس

 ،من جان نا اعتراضسكان بدون  دنى اإل
 _______________________________________          :        المدقق اسم -
 _______________________________________الشخص المخول بالتوقيع :     اسم -
 _______________________________________     منصاه:  -

 التاريخ:     /    /  -

 الختم والتوقيع: -
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 2مرفق رقم 

 ملخص صيغة عطاء

 2019/ ع-2رقم 

 
 التدقيق على حسابات المجلس: ع العطاءموضو 

بمقــر المجلــس فــي  91/9/9201الموافــق  الخمــيسصــااحا يــوم  03:21الســاعة الموعررد الختررامي لتقرردضو العرررض: 
لجرال   اشرارع أو مقر المجلـس فـي  ـ ة  عمارة النعمان /الطابق الثالث -خلف فندق سيتي إن -حي الشرفة -مدينة البيرة 

 082823280ها ف رقو  -( الدور الثانيبناضة عموح )معرض جوا 
 

 السادة / المجلس الفلسطيني لإلسكان

لمجلس إزا  ال  ان بالم ان والخدمات المذمورة في هذا العطا ، ضسرنا  قدضو عر نا المالي ممقطوع ة لجناب ا

 الفلسطيني لإلسكان وذلك مما يلي:

 $                   :  لضرائب و ريقة ال  مة المضافة شامالس مافة  نواع ا الم لغ اإلجمالي بالدوالر اومريكي

 بالحروف: ___________________________________________

 

 

 _______________________________________  :               المدققاسم  -
 _______________________________________اسم الشخص المخول بالتوقيع :     -
 _______________________________________     منصاه:  -

 التاريخ:     /    /  -

 

 الختم والتوقيع: -
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 اقــــــد اتفــــعق
 2019لعان  ______ من ش ر الخامس والعشرون   برم  هذث اال فا  ة في اليون

 بين   

 "بالمجلس "والمشار إليه الحقا  ل ( ) فريق أو                                    المجلس الفلسطيني لإلسكان  

 . سم ح الع د/  الدمتور رئ س مجلس االدارة  ويمثل 
 و

 "بالمدققوالمشار إليه الحقا  "( الفريق الثاني)  __________________________________   

 ._____________ا المدير التنفيذ  االستاذ/ ويمثل 
 : حيث أن
  )تدقيق الخارجي على حسابات المجلس في التعاقد مع بيت خبرة بغرض اليرغب  الفريق األول ) المجلس

 .2019كانون االول  31،للسنة المنتهية في 

 )م مة التدقيق على حسابات المجلس،لتولى استعدادث قد  بدى  الفريق الثاني )المدقق 

 فقد  و اال فاق على ما يلي:
 . فاق و قر  مع  عت ر مقدمة هذا اال فاق جز ُا ال يتجز  من هذا اال .1

  ن ضكون لعافة العلمات الواردة في هذث اال فا  ة نفس المعاني المحددة ل ا في و ائق العطا . .2

  عت ر هذث الو ائق جز اس من هذث اال فا  ة و قر  مع ا موحدة واحدة وهي: .3

        لمرررردققمعلومررررات إ رررراف ة عررررن ا – 2الشررررروط المرجع ررررة ج( ملحررررق رقررررو  -1 ( رسررررالة الرررردعوة   ب(ملحررررق رقررررو 
 ( العررررض الفنررري ه( العررررض المرررالي و( مافرررة المراسرررالت ومحا رررر الجلسرررات برررين الفرررريقين لحرررين  و  رررت هرررذث 

 .اال فا  ة 

 . طا في و ائق العالشروط المذمورة حسب في الضفة الغرب ة وغزة  نفيذ الخدمات ( المدقق  يتولى الفريق الثاني ) .4
 بالفريق اوو . تعلق  يتع د المدقق بعدن إفشا     معلومات .5

المجلرررس علرررى  ضرررة معلومرررات  و ب انرررات يرغرررب باالستفسرررار حول رررا مرررن  رررال   وراق عمررر   بررراعالعيتع رررد المررردقق  .6
 التدقيق المتوفرة لدى الفريق الثاني. 

 يتو التفاهو حو   ضة   عاب  نت  عن  عما  إ اف ة ضطل  ا المجلس و عون  ارجة عن نطاق التعلفة.  .7

وذلرك بعرد  بالجداو  الزمن ة المتعلقة بخطة العم  و نفيذ  عما  التدقيق و قردضو التقرارير المتفرق علي را زويد المجلس  .8
 التنسيق مت اإلدارة المال ة للمجلس وذلك  ال  فترة  س وعين من  اريخ  و  ت اال فا  ة.  

  ران  عردن غيرر مقاشرر نت جرةبشرك  مقاشرر  و   لحرق برالفريق اوو عن  ضة   رار  و  سرائر مسئوالس المدقق ضكون  .9
 .حسب الشروط المرجع ة المدقق بم ام 
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 $( ______إزا  الخررررررررردمات التررررررررري ضقررررررررردم ا المررررررررردقق للمجلرررررررررس، ضسرررررررررتحق المررررررررردقق م لرررررررررغ إجمرررررررررالي وقررررررررردرث ) .10
شررامالس مافررة  نررواع الضرررائب بمررا ف رر   ررريقة ال  مررة  غيررر قابرر  للزيررادة دوالر امريكرري __________________

 و دفت على  النحو التالي:(،   VATالمضافة )

 (50 ال   س وعين من  اريخ  و  ت اال فا  ة  )% 

 (20.ال   س وعين من  قدضو المسودة اوول ة لل  انات المال ة  )% 

 (20 ال   س وعين من  قدضو المسودة الن ائ  )%ة لل  انات المال ة و قردضو  قريرر 
 المالحبات اإلدارية والمخالصات الضري  ة.

 (10ال  )% س وعين من عر  ا على ال يئة العامة    

 

  و االدعا  بإنجازها غير مطابقة لشروط العقد التي  الخدماتإذا   ين  ن ضحق للمجلس حجز    دفعات للمدقق  .11
فري حرا  عردن   ران  للفريق اوو  فسخ العقد فري    وقر  شرا  علرى  ن ضشرعر الفريرق الثراني ق ر  شر ر برذلك.ضحق  .12

   .لشروط المرجع ةالمدقق بم ام  وحسب ا
   .مافة ال  انات والو ائق المستلمة من الفريق االو بتسل و المجلس  الفريق الثانيعقد المدقق، ضقون  فسخعند  .13

 رسرم اس وموافقتر  علي را  ط راس على ماه رة المردقق  و شخصريت  االعتقاريرة بردون إشرعار للمجلرس      عديالت عت ر  .14
ومطالقررة المرردقق بررالتعويد المرراد  واسررترداد مافررة  الحالررة إن ررا  العقررد عررن العقررد، ويحررق للمجلررس فرري هررذث النعررو 

 الدفعات التي  سلم ا المدقق.
في حا  عدن قدرة المجلس والمدقق على التوم  إلى ا فاق حو  معنى  و  فسير    من شروط هذا اال فراق، فرإن  .15

 ن ائ اس وملزماس للفريقين. مو وع الخالف ضعرض على محكو يتفق عل   الفريقان ، ويكون قرار المحكو

ن بقررار في ران هللا هي المسؤولة عند     الف قرد ينشرا برين الفرريقين او فري حالرة عردن االلترزا ةالفلسطين المحااو   .16
 التحك و .

 . و إبران هذا اال فاق في فلسطين، ويخضت وحكان القوانين السارية في فلسطين .17
 

 الفريق الثاني                                        الفريق االو                           
 المجلس الفلسطيني لإلسكان          

                            الدمتور / سم ح الع د االسو: 
                                 رئ س مجلس االدارةالصفة: 
                                  ران هللا –ال يرة  :العنوان
                                                                                       _____________________ :التو  ت

     ________________________ 
 _________________االسو:  
 المدير التنفيذ الصفة:  
 ران هللا :العنوان  
 _____________________ :التو  ت 

  
 

 
  

 


