
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 ات عطاءال معلوماتو  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (1/2112) رقم العطاء     1-2

 (4/2112) رقم امر الشراء 1-3

 31/1/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1155.212)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 2)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامر عدد  1-8
 ال يوجد ()إن وجدت رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامرقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوما  31) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  22/2/2112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اسة آنِاألًسط نرمنْح انحشزكح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

انًطاتك االرخص أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 أحبار طابعات ولوازم حاسوب ختصص املورد  2-4
 و.ػماب دمحم ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 115.591 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 
 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 واللوازمقسم المشتريات  / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 تريات لجنة المش العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (1/2112) رقم العطاء     1-2

 (3/2112) رقم امر الشراء 1-3

 31/1/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار4223.451)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 6)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ ألوامرا عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامرقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ا  يوم( 31) شف االحالة حسب ك/اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  22/2/2112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5=االمجايل  ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شزكح انحهٌل انمْاسْح انًركايهح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

انًطاتك االرخص أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

ولوازم حاسوبأحبار طابعات  ختصص املورد  2-4  

سيَ اتزاىْى انسْذج  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 472.345 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
ًانرشيد انشزكح تمزار اإلحانح تانكايم.ذى انرٌرّذ تانشكم انًطهٌب   

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  ياانتتوثيق ب منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (2/2112) رقم العطاء     1-2

 (2/2112) رقم امر الشراء 1-3

 8/2/2112 االحالة اتريخ كتاب 1-4
 علب أحبار وروالت ماستر آلالت السحب السريعشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2362)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 6)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامرقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوما  61) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  8/4/2112 /اخلدماتيد كامل املواد التاريخ الفعلي النتهاء تور   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 (ذْسكٌ)انًؼذاخ ًانرجيْشاخ انفنْح شزكح  احملال عليو العطاء سم املوردا 2-2

 انٌكْم انٌحْذ أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 آالت ومعدات وجتهيزات طباعة وتصوير  ختصص املورد  2-4
حًذُ إتزاىْىانسْذ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 936.711 لكفالة =قيمة ا )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 دائرة الموازنة العامةارة المالية / وز

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  علومات عن العطاءم                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (3/2112) رقم العطاء     1-2

 (1/2112) رقم امر الشراء 1-3

 31/1/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 211اتفاقية صيانة ماكنة تصوير نوع زيروكس  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار581)  طاء عند االحالة للع اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامرقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتالتغ مع األوامر) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  22/1/2112لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  22/1/2113 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشزكح انؼزتْح نالنظًح انًكرثْح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 لزار ذهشّى / كٌنو انٌكْم انٌحْذ وردأسباب ومربرات االحالة على امل 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار ختصص املورد  2-4
 انسْذ خهذًٌ احًذ راجِ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 58 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (4/2112)  رقم العطاء    1-2

 (5/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م 16/2/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء برنامج مضاد للفيروسات  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1222)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( الزايدة والنقصان رييو /التغ األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامرقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  يومين حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  16/2/2114 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

2االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 2= األولىالفئة   ئة الثانية =الف   الفئة الثالثة = 
 شزكح انًناىج االًنْح نخذياخ انكًثٌْذز   احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 االرخص انًطاتك أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 انظمة وبرامج الكمبيوتر  ختصص املورد  2-4
 انسْذ دمحم انؼزاّفح ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 98.611 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 صيانة      تنفيذ حسن  نوع الكفالة
5% 

 مصنعيةسوء   
 

    
                    

 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (5/2112) رقم العطاء     1-2

 (6/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م 16/4/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  مياه معدنية شراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1411)  الية للعطاء عند االحالة القيمة اإلمج  1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )  1-11
11-1  1/5/2112لمدة عام من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  1/5/2113 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   انًزًٍ نهًْاه انًؼذنْح ًاالسرثًار شزكح  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 االرخص انًطاتك ت االحالة على املوردأسباب ومربرا 2-3

 توريد مياه للشرب ختصص املورد  2-4
 انسْذ خهْم انًصزُ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 141.111قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 ر ئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (6/2112) رقم العطاء     1-2

 (4/2111) رقم امر الشراء 1-3

 م 11/4/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  عقد خدمات االنتر نت  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار6125)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(نقصان عدد األوامر التغرييو / الزايدة وال  1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  1/4/2112 لمدة عام من تاريخ املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  1/4/2113 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= ىاألولالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   يزكش ذكنٌنٌجْا انًؼهٌياخ انٌطنِ   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 لزار رئاسح انٌسراء ) ذهشّى( أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات االنرت نت ختصص املورد  2-4

نهحاو انسْذ د خهْم ا ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (2/2112) رقم العطاء     1-2

 (8/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م 21/5/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
   شراء بدالت ربيعية  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار282)  ة للعطاء عند االحالة القيمة اإلمجالي  1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت وامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األ  1-11
11-1  21/5/2112من تاريخ  يوم 21لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  11/6/2112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

6االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 6= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يهثٌساخ يصطفَ انصْذاًُ  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 االرخص انًطاتك ردأسباب ومربرات االحالة على املو  2-3

  مالبس وبدالت ختصص املورد  2-4

 يصطفَ انصْذاًُ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 98.911قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللواز م                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (8/2112) رقم العطاء     1-2

 (2/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م 31/5/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
   HBA CARDشراء رامات و  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1451)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 2)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  31/5/2112من تاريخ  شهرلمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/6/2112 يخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتار   
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 = األولىالفئة   1 الفئة الثانية =   الفئة الثالثة = 
    انشزكح انؼايح نهحاسثاخ ًاالنكرزًنْاخ  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انٌكْم انٌحْذ أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 اجهزة حاسوب وبرجميات ختصص املورد  2-4
ػثذ هللا راذة انسْذ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 72.511قيمة الكفالة = وجدت( )إنالكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
    5 % 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (2/2112) رقم العطاء     1-2

 (2/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م12/5/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
   imaging unitشراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2164.811)  اء عند االحالة القيمة اإلمجالية للعط  1-6

 ( 4)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت وامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األ  1-11
11-1  12/5/2112لمدة شهرين من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  12/2/2112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   انشزكاء انذًنٌٌْ نالػًال  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

انٌحْذ  انٌكْم وردأسباب ومربرات االحالة على امل 2-3  

 توريد احبار طابعات  ختصص املورد  2-4
 انسْذ نصزُ حنٌش ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 216.481قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (11/2112) رقم العطاء     1-2

 (11/2112) امر الشراءرقم  1-3

 م  22/6/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  شراء درمات اربعة الوان   اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار281.211)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت( عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان  1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  22/6/2112خ لمدة سبع ايام  من تاري املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  3/2/2112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= ولىاألالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشزكح انؼزتْح نالنظًح انًكرثْح  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انٌكْم انٌحْذ أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 احبار طابعات واالالت تصوير  ختصص املورد  2-4
  انسْذج يْزفد دمحم ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 98.121قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية /  

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 11/2112 رقم العطاء     1-2

 ـــــــــــــــ رقم امر الشراء 1-3

 12/2/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء فلترة مواقع اسم ووصف العطاء  1-5
 دينار 1832.511 القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 واحد    عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد  (ان وجدت ملنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة ا  1-11
11-1  12/2/2112لمدة سنة من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  12/2/2113 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يزكش ذكنٌنٌجْا انًؼهٌياخ انٌطنِ اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 لزار رئاسح انٌسراء ومربرات االحالة على املورد أسباب 2-3

 خذيح انفهرزج  ختصص املورد  2-4

 انسْذ د خهْم انهحاو  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 قيمة الكفالة  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 

  

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1
 

 رقم العطاء     1-2
 

 رقم امر الشراء 1-3
 

  اتريخ كتاب االحالة 1-4
 مصاعد  ةعقد صيان اسم ووصف العطاء  1-5
 القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 
 عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 
  )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
  ()إن وجدتقيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

  (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

 
12-1   التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  

 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2
1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 
 أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 
 ردختصص املو   2-4

 
 ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 

 قيمة الكفالة  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
 

 
 

 

 

 

 مالحظات:
 ّؤجم انَ انؼاو انمادو تسثة ػذو انرياء االسرالو اننيائِ نهًصاػذ  يغ ًسارج االشغال .

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات ثيق بياانت و منوذج تو                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (13/2112) رقم العطاء     1-2

 (11/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م  28/8/2112 ريخ كتاب االحالةات 1-4
    5شراء أجهزة الب توب عدد  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2145.111)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  28/8/2112لمدة يومين  من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/8/2112 لفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتاريخ ا  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األولىالفئة   ة الثالثة =الفئ الفئة الثانية =   
 EMARTانشزكح انرنفْذّح نهًسرهشياخ انًنشنْح  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 أرخص انًطاتك أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وكهرابئيات متنوعة  ختصص املورد  2-4
 انسْذج أّياب شيٌاٌ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 117.25قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الت الكفا 2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
5% 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 

 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1
 

 رقم العطاء     1-2
 

 رقم امر الشراء 1-3
 

  اتريخ كتاب االحالة 1-4
 سيفرات ةعقد صيان اسم ووصف العطاء  1-5
 القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 
 كشف اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب    1-7

 
  )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
  )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

  (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  ب كشف االحالة املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حس  

 
12-1   التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  

 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2
= األولىالفئة  االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1  الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 
 أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 
 ختصص املورد  2-4

 
 ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 

 قيمة الكفالة =. )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
. انسْفزاخ انذُ فاق سؼز انسْفزاخ جذّذج صْانح  السؼار ذى نغِ انؼطاء تسثة االرذفاع انؼانِ جذا  

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (15/2112) رقم العطاء     1-2

 (12/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م 5/2/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    2طن سقفية عدد  2مكيفات شراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1251.111)  مجالية للعطاء عند االحالة القيمة اإل  1-6

 ( 2)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت عليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه ف  1-11
11-1  5/2/2112من تاريخ   يومينلمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  2/2/2112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  شزكح ترزا نهصناػاخ انينذسْح اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 أرخص انًطاتك حالة على املوردأسباب ومربرات اال 2-3

أجهزة مكيفات   ختصص املورد  2-4  

دمحم يحًٌدانسْذج  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 87.5قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
5% 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (16/2112) رقم العطاء     1-2

 (13/2112) قم امر الشراءر  1-3

 م12/2/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    مقسم الدائرة نوع الكتل صيانةعقد  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار211.111)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(دة والنقصان عدد األوامر التغرييو / الزاي  1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  14/11/2112ن تاريخ م  سنةلمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  14/11/2113 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  يؤسسح اتٌ شزّف نالذصاالخ اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انٌكْم انٌحْذ أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

  مقاسم أجهزة   ختصص املورد  2-4

نائم ػهِانسْذج  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار35قيمة الكفالة =  )إن وجدت(ت الكفاال 2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
5% 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (12/2112) رقم العطاء     1-2

 (14/2112) رقم امر الشراء 1-3

 م12/11/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  عقد صيانة أرشفة الديوان   اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1161.111)  للعطاء عند االحالة  القيمة اإلمجالية  1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت ع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )م  1-11
11-1  11/11/2112لمدة سنة  من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  11/11/2113 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  انشزكح االىهْح نهكًثٌْذز  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انٌكْم انٌحْذ لى املوردأسباب ومربرات االحالة ع 2-3

 ارشفة معلومات  ختصص املورد  2-4
 انسْذج نائم ػهِ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 116قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات وثيق بياانت و منوذج ت                                                         
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (18/2112) رقم العطاء     1-2

 (16/2112) رقم امر الشراء 1-3

 24/12/2112 ريخ كتاب االحالةات 1-4
  عقد صيانة نظام االوراكل   اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1611.111)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(مة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان قي  1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  25/12/2112لمدة سنة  من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  25/12/2113 لي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتاريخ الفع  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األولىالفئة   الثالثة =الفئة  الفئة الثانية =   
 شزكح االسرثًاراخ انًؼزفْح  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 االرخص انًطاتك  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 حفظ املعلومات واالنظمة  ختصص املورد  2-4

صالح انشػثِ انسْذ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 48=  قيمة الكفالة )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة
3% 

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 مالحظات:
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  ملشرفة على احالة العطاءاسم اللجنة ا 1-1

 (12/2112) رقم العطاء     1-2

 (15/2112) رقم امر الشراء 1-3

 5/12/2112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    شتويةشراء بدالت  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1135)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1)  حسب كشف اإلحالةعدد بنود اإلحالو   1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  5/12/2112يوم من تاريخ  21لمدة  منية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة املدة الز   

12-1  26/12/2112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يهثٌساخ يصطفَ انصْذاًُ  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

انًطاتك ارخص أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 مالبس وبدالت  ختصص املورد  2-4
 يصطفَ انصْذاًُ ط االرتباط من جهة املوردضاب  2-5

 دينار 113.511قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 سوء مصنعية   صيانة    
 

    
                    

 
 

 

 مالحظات:
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