
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (1/2015) رقم العطاء     1-2

 (1/2015) رقم امر الشراء 1-3

 55/1/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 711الزيروكس  أللة الصيانةشراء خدمات  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار580.000)  ء عند االحالة للعطا 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 والزايداتمر التغمع األوا) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  29/1/2015لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

15-1  58/1/5116 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشزكت انعزبٍت نألَظًت انًكتبٍت  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-5

 تهزٌى / انٕكٍم انٕحٍد  ملوردأسباب ومربرات االحالة على ا 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
انًحتزو انسٍد حساو كاٌد حسٍ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 580111 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسٍ  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 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

 (2/2015) رقم العطاء     1-2

 (2/2015) رقم امر الشراء 1-3

 15/5/5115 ب االحالةاتريخ كتا 1-4
 صيانة مصاعد الدائرة  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار950.000)  للعطاء عند االحالة  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( يو / الزايدة والنقصانري التغ األوامرقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  12/2/2015لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

15-1  15/5/5116 /اخلدماتامل املواد التاريخ الفعلي النتهاء توريد ك  
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

3االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األٔنىالفئة   5 الفئة الثانية =   الفئة الثالثة = 
  شزكت فهسطٍٍ انُٓدسٍت  احملال عليو العطاء م املورداس 2-5

 االرخص انًطابق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 صيانة مصاعد ختصص املورد  2-4

انًحتزوطزخاٌ  يحًٕدانسٍد  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 470511 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 صيانة      تنفيذ حسٍ  لةنوع الكفا
5% 

 مصنعيةسوء   
 

    
                    

             
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 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

 (4/2015) رقم العطاء     1-2

 (5/2015) رقم امر الشراء 1-3

 5/3/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 طابعاتعلب أحبار شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار5196.780)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 10)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( والنقصان رييو / الزايدةالتغ 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  أيام( 10) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

15-1  15/3/5115 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األٔنىالفئة   لثانية =الفئة ا   الفئة الثالثة = 
 شزكت االٔسط نتقٍُت انحاسب االنً احملال عليو العطاء اسم املورد 2-5

انًطابق أرخص أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 احبار طابعات  ختصص املورد  2-4
انًحتزو صانح بساو انسٍد ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 5190678 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسٍ  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 واللوازم قسم المشتريات / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 شترياتلجنة الم العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (4/2015) رقم العطاء     1-2

 (6/2015) رقم امر الشراء 1-3

 8/3/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1165.800)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( رييو / الزايدة والنقصانالتغ األوامر دعد  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  أيام( 10) ب كشف االحالة حس/اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

15-1  18/3/5115 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5 =االمجايل ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   انشزكت انعزبٍت نالَظًت انًكتبٍت    احملال عليو العطاء اسم املورد 2-5

 االرخص انًطابق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
انًحتزوانسٍد حساو كاٌد  اط من جهة املوردضابط االرتب  2-5  

 دينار 1160581 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسٍ  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 

                
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 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

 (5/2015) رقم العطاء     1-2

 (4/2015) رقم امر الشراء 1-3

 53/5/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 اتفاقية صيانة قواعد االوراكل بدون رخص  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار890.000)  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 ا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعلي  1-11
11-1  23/2/2015لمدة عام من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  53/5/5116 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انًزكز اندٔنً نهتدرٌب ٔاالستشاراث  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 االرخص انًطابق  االحالة على املوردأسباب ومربرات  2-3

و براجميات كمبيوتر   انظمة ختصص املورد  2-4  

انًحتزو طالل دمحم انزعارٌز  انسٍد ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  440511قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  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 و منوذج توثيق بياانت                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (6/2015) رقم العطاء     1-2

 (3/2015) رقم امر الشراء 1-3

 55/5/5115 الةاتريخ كتاب االح 1-4
  اتفاقية صيانة االت سحب سريع  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار870.000)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

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

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1   1/3/2015لمدة عام من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  58/5/5116 د كامل املواد /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توري  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شزكت انًعداث ٔانتجٍٓزاث انفٍُت تٍسكٕ   سم املورد احملال عليو العطاءا 2-5

 انٕكٍم انٕحٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
انًحتزوانجزار انسٍد حًدي ابزاٍْى  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة دينار 560111قيمة الكفالة =  )إن وجدت(كفاالت ال 2-6
 

      صيانة    
3        % 

 سوء مصنعية
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   



 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 ئرة المالية / قسم المشتريات واللوازمالدا

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  ة على احالة العطاءاسم اللجنة املشرف 1-1

 (7/2015) رقم العطاء     1-2

 (4/2011) رقم امر الشراء 1-3

 1/4/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات االنترنت اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار3750)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1) اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   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  1/4/2015لمدة عام من تاريخ  يد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة املدة الزمنية لتور   

15-1  1/4/5116 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = املوردين الذين تقدموا للعطاء امجايل عدد 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يزكز تكُٕنٕجٍا انًعهٕياث انٕطًُ اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 قزار تهزٌى بُاًء عهى أيز انزئاست أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

رتنت وتكنولوجيا املعلومات الوطينخدمات االن ختصص املورد  2-4  

 ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5
 

 دينار 375قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 
 
 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 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

 (8/2015) رقم العطاء     1-2

 (8/2015) رقم امر الشراء 1-3

 59/3/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات مياه الشرب ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1400)  للعطاء عند االحالة  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 والزايداتامر التغمع األو ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  1/5/2015لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

15-1  1/5/5116 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

3االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 3= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شزكت يٍاِ جٕاَا احملال عليو العطاء اسم املورد 2-5

بق االرخص انًطا أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 خدمات مياه الشرب  ختصص املورد  2-4

انًحتزو عالء انتزكانسٍد  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  141 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسٍ  نوع الكفالة
11 % 

 مصنعيةسوء    صيانة    

    
                    

 
 
 
 

 

 

 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

 (9/2015) رقم العطاء     1-2

 (7/2015) رقم امر الشراء 1-3

 55/3/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 سحب سريعشراء احبار االت  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار3809.490) القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

  علبة ورول( 130)  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   ( يوم 90) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  55/6/5115 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 سكٕ  شزكت انًعداث ٔانتجٍٓزاث انفٍُت تٍ اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 انٕكٍم انٕحٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
انًحتزوانسٍد حًدي ابزاٍْى انجزار  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  3810949قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ   حسٍ 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

 (10/2015) رقم العطاء     1-2

 (9/2015) رقم امر الشراء 1-3

 7/6/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 اتفاقية تجديد رخص وصيانة جهاز النسخ االحتياطي اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2726.000)  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  7/6/2015 لمدة عام من تاريخ املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  7/6/5116 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= ىاألٔنالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   شزكت اسُاد نتكُٕنٕجٍا انًعهٕياث  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 أرخص انًطابق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 انظمة حاسوب وبرجميات  ختصص املورد  2-4
ًحتزوان بكز انزشداٌانسٍد و .  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  1360311قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
 

 صيانة    
5% 

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  عطاءال احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (11/2015) رقم العطاء     1-2

 (10/2015) رقم امر الشراء 1-3

 9/6/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  شراء خدمات نقل وتركيب مقسم بناسونيك ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1000)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1) اإلحالةكشف   عدد بنود اإلحالو حسب  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  ( يوم 14)لمدة  حسب كشف االحالة /اخلدمات  لتوريد املواد املدة الزمنية  

15-1  53/6/5115 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءداملور  امجايل عدد 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انثُائٍت نالتصاالث ٔانتجارة  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-5

 قزار تهزٌى  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 صيانة وتركيب مقاسم  ختصص املورد  2-4

انًحتزو انسٍد حًداٌ عدَاٌ من جهة املوردضابط االرتباط   2-5  

 قيمة الكفالة = : ال يوجد)إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 صيانة      تنفيذ حسٍ  نوع الكفالة
 

 سوء مصنعية  
 

    
                    

 
 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 عطاء معلومات عن ال                                                                                 1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (12/2015) رقم العطاء     1-2

 (11/2015) رقم امر الشراء 1-3

 11/6/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 للمبنى الجديد شراء كراسي للدائرة ثابته اسم ووصف العطاء  1-5

 ( دينار2520)  الة القيمة اإلمجالية للعطاء عند االح  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 الزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو و   1-11
11-1  ( ايام 10)لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  51/6/5115 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 املوردين ) املتعهدين (   معلومات عن                                                                          2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يؤسست انشعاع نالثاث انًكتبً اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 أرخص انًطابق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 توريد ااثث مكاتب  املوردختصص   2-4
انًحتزوبشارِ فكتٕر انسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  750611قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 3% 

 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

 (13/2015) رقم العطاء     1-2

 (12/2015) رقم امر الشراء 1-3

 16/6/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء ستائر لمبنى الدائرة الجديد  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار4500)  ة اإلمجالية للعطاء عند االحالة القيم  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 عليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه ف  1-11
11-1  ( يوم30)لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  16/7/5115 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يؤسست اَدنس نهستائز انًعدٍَت ٔاندٌكٕر  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 االرخص انًطابق على املورد أسباب ومربرات االحالة 2-3

 توريد وتركيب  ستائر معدنية  ختصص املورد  2-4
ايجد اسايت انًحتزوانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 دينار  135قيمة الكفالة = 

 
 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة

 
 صيانة    
3% 

  

 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

 (14/2015) رقم العطاء     1-2

 (13/2015) رقم امر الشراء 1-3

 17/6/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  الكاتلشراء خدمات نقل وتركيب مقسم  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2436)  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 وجدتقيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

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

15-1  1/7/5115 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 الثيؤسست ابٕ شزٌف نالتصا اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 انٕكٍم انٕحٍد أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات مقاسم واجهزة اتصال ختصص املورد  2-4

انًحتزو  سًٍز ابٕ شزٌفانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

  قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
 

 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

 (15/2015) رقم العطاء     1-2

 (14/2015) رقم امر الشراء 1-3

 53/8/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  عقد صيانة نظام الدوام و الساعة  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار812)  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(لنقصان قيمة األوامر التغرييو / الزايدة وا  1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  م  23/8/2015عام من تاريخ لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  53/8/5116 خلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /ا  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شزكت انتحكى ٔاالتصاالث عليو العطاء اسم املورد احملال 2-5

 انٕكٍم انٕحٍد أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

انظمة مراقبة دوامخدمات  ختصص املورد  2-4  

انًحتزو  اٌاد عبد ربّانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 410611 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  لةنوع الكفا
 

 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

 (16/2015) رقم العطاء     1-2

 (18/2015) رقم امر الشراء 1-3

 55/11/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
   شراء طابعات و اجهزة حاسوب اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2670)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 اجهزة حاسوب( 5)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد دت()إن وجعدد 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   ايام  21لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  16/11/5115 الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات التاريخ  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4= األٔنىالفئة   لفئة الثالثة =ا الفئة الثانية =   
 انشزكت انعايت نهحاسباث ٔاالنكتزٍَٔاث اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 أرخص انًطابق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
انًحتزو فٌٕس عبد انحكٍى .وانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 1330511 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 مالحظات:
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 سم المشتريات واللوازمالدائرة المالية / ق

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  طاءاسم اللجنة املشرفة على احالة الع 1-1

 (16/2015) رقم العطاء     1-2

 (17/2015) رقم امر الشراء 1-3

 51/11/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  شراء طابعات و اجهزة حاسوب  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار4640)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 طابعة ( 20)  حالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف اإل  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  ايام   10لمدة  لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة  املدة الزمنية  

15-1  1/11/5115 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = دين الذين تقدموا للعطاءامجايل عدد املور  2-1 4= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انًحدٔدةانشزكت االْهٍت نالَظًت انًكتبٍت  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 أرخص انًطابق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

ر وصيانة أجهزةأجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبا ختصص املورد  2-4  

انًحتزو يحًٕد انفقٍّانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 535 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   



 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 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

 (18/2015) رقم العطاء     1-2

 (15/2015) رقم امر الشراء 1-3

 56/8/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  صيانة مقسم الدائرة الكاتل  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار700)  عند االحالة  القيمة اإلمجالية للعطاء  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 تغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر ال  1-11
11-1    14/10/2015عام من تاريخ لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  14/11/5116 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يؤسست ابٕ شزٌف نالتصاالث  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

ٕكٍم انٕحٍدان أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 صيانة مقاسم واجهزة  ختصص املورد  2-4

انًحتزودمحم انزٌاالث انسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 35 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 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  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (19/2015) رقم العطاء     1-2

 (16/2015) رقم امر الشراء 1-3

 11/9/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  ن عقد صيانة ارشفة الديوا اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1000)  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 حالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإل  1-11
11-1    1/11/2015عام من تاريخ لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  1/11/5116 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشزكت االْهٍت نهكًبٍٕتز  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 انٕكٍم انٕحٍد اب ومربرات االحالة على املوردأسب 2-3

 خدمات االرشفة وحفظ امللفات ختصص املورد  2-4

اَس يُذر انًحتزوانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 111 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسٍ  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 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  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (20/2015) رقم العطاء     1-2

 (19/2015) رقم امر الشراء 1-3

 55/11/5115 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  شراء جهاز داتاشو ولوح تفاعلي  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2880)  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  يوم   21لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

15-1  16/11/5115 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األٔنىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  نهحهٕل انتقٍُتًطز االبٍض يؤسست  ان اسم املورد احملال عليو العطاء 2-5

 أرخص انًطابق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

دااتشو أجهزةو أجهزة كمبيوتر وطابعات  ختصص املورد  2-4  

انًحتزو دمحم طًهٍّانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 144 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  سٍ ح نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 مالحظات:
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