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1 

 اتعطاءال معلوماتو توثيق بيانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحليةلجنة المشتريات  العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (20/2017) رقم العطاء     1-2

 (1/2018) رقم امر الشراء 1-3

 10/1/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 جهاز جدار ناريشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2552)  للعطاء عند االحالة  اإلجماليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( التغيريه / الزيادة والنقصان األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( التغيريه / الزيادة والنقصان األوامرقيمة   1-9
 مع األوامر التغيريه والزيادات)المنفذه فعليا  لةاإلحاقيمة  يجمالإ  1-10

 (ان وجدت
 ال يوجد

11-1   10/1/2018يوم تاريخ  30لمدة  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنية لتوريد المواد  

12-1  9/2/2018 الخدمات/التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد   
 ين ) المتعهدين (  معلومات عن المورد                                                                          2

4= األولىالفئة   4   االجمالي = ين الذين تقدموا للعطاءالمورد اجمالي عدد 2-1  الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 نالمحترمي شركة مايا االولى للبرمجيات المحال عليه العطاء اسم المورد 2-2

 أرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

وغرف سيرفراتأجهزة كمبيوتر  تخصص المورد  2-4  

المحترم السيد فادي ابراهيم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 127.600قيمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6

 دينار

 صيانة     تنفيذ  حسن  نوع الكفالة

5% 
 صنعيةسوء م  

✓  
    

                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
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2 

 
 

 معلومات العطاءاتو توثيق بيانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحليةلجنة المشتريات  العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (1/2018)  رقم العطاء    1-2

 (2/2018) رقم امر الشراء 1-3

 14/1/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 700شراء خدمات الصيانة أللة الزيروكس  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار580)  للعطاء عند االحالة  اإلجماليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( يريه / الزيادة والنقصانالتغ األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( التغيريه / الزيادة والنقصان األوامرقيمة   1-9
 مع األوامر التغيريه والزيادات)المنفذه فعليا  اإلحالةقيمة  يجمالإ  1-10

 (ان وجدت
 ال يوجد

11-1  29/1/2018لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنية لتوريد المواد  

12-1  28/1/2019 الخدمات/التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد   
 ين ) المتعهدين (  معلومات عن المورد                                                                          2

1جمالي =اال ين الذين تقدموا للعطاءالمورد اجمالي عدد 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة =  الفئة الثانية = 
 المحترمينالشركة العربية لألنظمة المكتبية  المحال عليه العطاء اسم المورد 2-2

  الحصريتلزيم / الوكيل  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة تخصص المورد  2-4

 السيد ايمن مصطفى المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

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

10% 
 صيانة    

 
 سوء مصنعية  

 
    

                     

         

 

 

 مالحظات:
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3 

 

 معلومات العطاءاتموذج توثيق بيانات ون

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشتريات المحلية اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (2/2018) رقم العطاء     1-2

 (3/2018) رقم امر الشراء 1-3

 4/2/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 الدائرة  صيانة مصاعدشراء خدمات  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار800)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 3)  عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 مة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزياداتإجمالي قي  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  12/2/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  11/2/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

3االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المحترميناعد الكهربائية األرجوان تركيب وصيانة المصشركة  اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 صيانة مصاعد تخصص المورد  2-4

المحترم السيد خلدون عبد الباسط ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة  دينار 24 قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6

       3 % 
 سوء مصنعية  

✓  
    

 

 
 

 

 مالحظات:
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4 

 

 معلومات العطاءاتو توثيق بيانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلية المشترياتلجنة  العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (3/2018) رقم العطاء     1-2

 (5/2018) رقم امر الشراء 1-3

 8/2/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
  شراء علب احبار طابعات أصلية ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2510)  للعطاء عند االحالة  اإلجماليةالقيمة   1-6

 (4)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( والنقصانالتغيريه / الزيادة  األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( التغيريه / الزيادة والنقصان األوامرقيمة   1-9
 مع األوامر التغيريه والزيادات)المنفذه فعليا  اإلحالةقيمة  يجمالإ  1-10

 (ان وجدت
 ال يوجد

11-1  8/2/2018تاريخ من  يوم10لمدة  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنية لتوريد المواد  

12-1  18/2/2018 الخدمات/التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد   
 ين ) المتعهدين (  معلومات عن المورد                                                                          2

3االجمالي = ين الذين تقدموا للعطاءالمورد اجمالي عدد 2-1 3األولى = الفئة   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المحترمين االختيار الصحيح للتجهيزات المكتبية المحال عليه العطاء اسم المورد 2-2

 االرخص المطابق  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

  قرطاسية واحبار  تخصص المورد  2-4

المحترمجمعة  محمدالسيد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 251 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6

10% 
 سوء مصنعية   صيانة    

✓ 
    

                     

 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
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5 

 
 

 اءاتمعلومات العطو توثيق بيانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلية المشترياتلجنة  العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (4/2018) رقم العطاء     1-2

 (4/2018) رقم امر الشراء 1-3

 4/2/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 سريع  السحب الصيانة االت  شراء خدمات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار754)  للعطاء عند االحالة  جماليةاإلالقيمة   1-6

 ( 5)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( التغيريه / الزيادة والنقصان األوامر عدد  1-8
 ال يوجد )إن وجدت( التغيريه / الزيادة والنقصان األوامرقيمة   1-9
 مع األوامر التغيريه والزيادات)المنفذه فعليا  اإلحالةقيمة  يجمالإ  1-10

 (ان وجدت
 ال يوجد

11-1  1/3/2018لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنية لتوريد المواد  

12-1  28/2/2019 الخدمات/التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد   
 ين ) المتعهدين (  معلومات عن المورد                                                                          2

1االجمالي = ين الذين تقدموا للعطاءالمورد اجمالي عدد 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المحترمين تيسكو /المعدات والتجهيزات الفنيةشركة  المحال عليه العطاء اسم المورد 2-2

لحصريالوكيل اتلزيم / ومبررات االحالة على المورد أسباب 2-3  

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة تخصص المورد  2-4

مالمحترفؤاد ابو ميالة السيد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 22.620قيمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6

 
       نةصيا    

3         % 
 سوء مصنعية 

 

    
                     

 
 

                 
 
 
 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 ة المشتريات المحليةلجن اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (5/2018) رقم العطاء     1-2

 (6/2018) رقم امر الشراء 1-3

 22/2/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 اوراكل بدون رخصالبيانات صيانة قواعد شراء خدمات  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار825)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1) حاله حسب كشف اإلحالةعدد بنود اإل  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  6/3/2018 لمدة عام من تاريخ  الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة  المدة  

12-1  5/3/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

3االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المركز الدولي للتدريب واالستشارات المحترمين اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

رخص المطابقاال أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

وبرمجيات كمبيوتر انظمة وبيع انةصي تخصص المورد  2-4  

 السيد طالل الزعارير المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

       صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 41.250قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

5         % 
  سوء مصنعية 

    
                     

 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
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7 

 

 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 المحليةلجنة المشتريات  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (6/2018) رقم العطاء     1-2

 (4/2011) رقم امر الشراء 1-3

 7/2/2018 االحالةتاريخ كتاب  1-4
 شراء خدمات االنترنت اسم ووصف العطاء  1-5
  ( دينار5200)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(لزيادة والنقصان قيمة األوامر التغيريه / ا  1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  1/4/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/3/2019 اد /الخدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المو  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المحترمين لمحال عليه العطاءاسم المورد ا 2-2

الجليلة قرار تلزيم بناًء على أمر الرئاسة أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

 خدمات االنترنت وتكنولوجيا المعلومات الوطني تخصص المورد  2-4

  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

       صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة قيمة الكفالة =  ت()إن وجدالكفاالت  2-6

          
  سوء مصنعية 

    
                     

 
 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشتريات المحلية  المشرفة على احالة العطاءاسم اللجنة  1-1

 (7/2018) رقم العطاء     1-2

 (7/2018) رقم امر الشراء 1-3

 4/3/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء برنامج مضاد للفيروسات  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار765.600)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  1/4/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/3/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 تعهدين (  معلومات عن الموردين ) الم                                                                          2

4االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المحترمين مايا األولى للبرمجياتشركة  اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

المطابق  االرخص أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

 أجهزة كمبيوتر وبرمجياتانظمة  بيع  وردتخصص الم  2-4
المحترم الشطناوي فادي السيد ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 38.280قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

5%  
 سوء مصنعية  

✓ 
    

 

 مالحظات:
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9 

 

 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشتريات المحلية  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (8/2018) رقم العطاء     1-2

 (8/2018) رقم امر الشراء 1-3

 12/3/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
  صيانة جهاز النسخ االحتياطي  شراء خدمات  وصف العطاءاسم و  1-5
 ( دينار928)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(لنقصان قيمة األوامر التغيريه / الزيادة وا  1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  24/4/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  23/4/2019 ماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخد  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 

المحترمين شركة إسناد لتكنولوجيا المعلومات يه العطاءاسم المورد المحال عل 2-2  

  تلزيم/ الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 بيع  انظمة أجهزة كمبيوتر وبرمجيات تخصص المورد  2-4

 السيد بكر الرشدان المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 سوء مصنعية    صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة فالة قيمة الك )إن وجدت(الكفاالت  2-6

✓  
    

                     

 
 
 
 
 

 مالحظات:
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشتريات المحلية  اءاسم اللجنة المشرفة على احالة العط 1-1

 (9/2018) رقم العطاء     1-2

 (9/2018) رقم امر الشراء 1-3

 25/3/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
    شراء مياه للشرب )عبوات( اسم ووصف العطاء  1-5
 حسب كمية االستهالك القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  1/5/2018لمدة عام من تاريخ  لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة  المدة الزمنية  

12-1  30/4/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

3االجمالي = لي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاءاجما 2-1 3الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 

 شركة مياه جوانا المحترمين اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

المطابق  االرخص أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3   

الشرب مياه خدمات تخصص المورد  2-4  

المحترم الترك عالء السيد ط االرتباط من جهة الموردضاب  2-5  

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة ردينا 140قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

10% 
  سوء مصنعية    صيانة    

    
        

 
 
 
 
 

 مالحظات:
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتبيانات و نموذج توثيق

 معلومات عن العطاء 1
 المحلية  المشترياتلجنة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (10/2018) رقم العطاء     1-2

 (10/2018) رقم امر الشراء 1-3

 16/4/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
  5-13547صيانة الباص رقم  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2516.780)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 ة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزياداتإجمالي قيمة اإلحال  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  16/4/2018من تاريخ اسبوع  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  23/4/2018 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 مينالمحترللسيارات  تجارة المركبات أبو خضرشركة  اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

 تلزيم / الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 السياراتمركبات والصيانة  تخصص المورد  2-4
المحترمعطاهللا محمد  مهندسال ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

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

✓  
    
        

 
 
 
 
 

 مالحظات:
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءات نموذج توثيق بيانات و                                                         

 معلومات عن العطاء                                                                1
 المحلية  المشترياتلجنة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (11/2018) رقم العطاء     1-2

 (11/2018) رقم امر الشراء 1-3

 23/5/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
    2شراء سكانر عدد  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار900) طاء عند االحالة القيمة اإلجمالية للع  1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 تغيريه والزياداتإجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر ال  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  23/5/2018من تاريخ  45لمدة  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  6/7/2018 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

3  االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 

المحترمين الشركة العامة للحاسبات وااللكترونيات اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2  

 االرخص المطابق الة على الموردأسباب ومبررات االح 2-3

 بيع اجهزة وانظمة كمبيوتر  تخصص المورد  2-4

المحترم يةالسيد محمد دق ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 27 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

3%  
 سوء مصنعية  

✓  
    
        

 مالحظات:
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءات نموذج توثيق بيانات و                                                         

 معلومات عن العطاء                                                                1
 لجنة المشتريات المحلية  اللجنة المشرفة على احالة العطاءاسم  1-1

 (12/2018) رقم العطاء     1-2

 (12/2018) رقم امر الشراء 1-3

 12/6/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
  صيانة المصعد الشمالي   اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1950) القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  12/6/2018من تاريخ  30لمدة  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  11/7/2018 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 متعهدين (  معلومات عن الموردين ) ال                                                                          2

3االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المحترميناألرجوان تركيب وصيانة المصاعد الكهربائية شركة  اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

طابقاالرخص الم أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

 صيانة مصاعد تخصص المورد  2-4

المحترم السيد خلدون عبد الباسط ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

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

 سوء مصنعية  

✓  
    

 

 مالحظات:
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء                                                       1
 لجنة المشتريات المحلية  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء  1-1

 ( 2018/ 13) رقم العطاء      1-2

 ( 2018/ 13) رقم امر الشراء  1-3

 2018/ 7/ 4 تاريخ كتاب االحالة  1-4

 صيانة نظام التكييف المركزي للمبنى   شراء خدمات اسم ووصف العطاء   1-5

 ( دينار  2300) القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 1 عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة   1-7

 جد  ال يو )إن وجدت( عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8

 ال يوجد  )إن وجدت( قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان    1-9

 ال يوجد  ( ان وجدت إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات   1-10

 8/2018/ 20لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة    11-1

 19/8/2019 تاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات ال  12-1

 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                             2

 الفئة الثالثة =  ية = الفئة الثان 1 الفئة األولى =  1  االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء  2-1

 المحترمين  ملكي  /العالمية لالجهزة الحرارية   اسم المورد المحال عليه العطاء  2-2

 والمورد   الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد  2-3

 المركزي  تكييف الصيانة اجهزة  تخصص المورد   2-4

 ملكي المحترم  السيد همام سمير ضابط االرتباط من جهة المورد   2-5

 )إن وجدت( الكفاالت  2-6
 صيانة       حسن  تنفيذ   نوع الكفالة  دينار   115.000قيمة الكفالة =  

5 %  

 سوء مصنعية   
✓  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات: 
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءات نموذج توثيق بيانات و                                                          

 معلومات عن العطاء                                                                1
 لجنة المشتريات المحلية  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (14/2018) رقم العطاء     1-2

 (14/2018) رقم امر الشراء 1-3

 6/8/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 تينصيانة نظام الدوام والساع شراء خدمات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار962.800)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد ت()إن وجدعدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  23/8/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

21-1  22/8/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =  الثانية =الفئة    الفئة الثالثة = 

 شركة التحكم و االتصاالت المحترمين اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

 تلزيم / الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

والساعة الدوام انظمة وبيع صيانة  تخصص المورد  2-4  

المحترم  محمد حمودة السيد ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 48.140قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

5%  
 سوء مصنعية  

✓  

    
 

 
 
 
 

 مالحظات:
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءات نموذج توثيق بيانات و                                                          

 معلومات عن العطاء                                                                1
 لجنة المشتريات المحلية اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (15/2018) رقم العطاء     1-2

 (15/2018) رقم امر الشراء 1-3

 9/9/2018 كتاب االحالة تاريخ 1-4
 صيانة مقسم الدائرة نوع الكاتلشراء خدمات  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار 700) القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 1 عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد  )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(مة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان قي  1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  14/10/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  13/10/2019 ي النتهاء توريد كامل المواد /الخدماتالتاريخ الفعل  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =  لثالثة =الفئة ا الفئة الثانية =   

 مؤسسة ابو شريف لالتصاالت المحترمين اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

 الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 صيانة مقاسم وبرمجيات تخصص المورد  2-4

 السيد م . محمد رياالت المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 صيانة      تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 35.000قيمة الكفالة =  ()إن وجدتالكفاالت  2-6

5%  
 سوء مصنعية  

✓  

    
 

 
 
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئيس قسم المشتريات واللوازم                       
   



 

  

 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشتريات المحلية  حالة العطاءاسم اللجنة المشرفة على ا 1-1

 (16/2018) رقم العطاء     1-2

 (16/2018) رقم امر الشراء 1-3

 8/9/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
  5-25118صيانة الباص رقم  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار547.530)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1) له حسب كشف اإلحالةعدد بنود اإلحا  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
 إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات  1-10

 ال يوجد (ان وجدت
11-1  8/9/2018من تاريخ اسبوع  لزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة المدة ا  

12-1  15/9/2018 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = جمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاءا 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 المحترمينشركة تجارة المركبات أبو خضر للسيارات  اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

 تلزيم / الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 المركبات والسياراتصيانة  ردتخصص المو  2-4
المحترم حمزة سمارة مهندسال ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

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

✓  
    
        

 
 
 
 

 مالحظات:
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 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء                                                                1
 لجنة المشتريات المحلية اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء  1-1

 (17/2018) رقم العطاء      1-2

 (17/2018) رقم امر الشراء  1-3

 17/10/2018 تاريخ كتاب االحالة  1-4
 عقد صيانة ارشفة الديوان  اسم ووصف العطاء   1-5
 ( دينار 1000) القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 1 عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة   1-7

 ال يوجد  )إن وجدت( عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت( قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان    1-9
 ال يوجد ( ان وجدت إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات   1-10

 1/11/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة    11-1

 31/10/2019 فعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات التاريخ ال  12-1
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                             2

 ة الثالثة = الفئ الفئة الثانية =  1الفئة األولى =  1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء  2-1

 الشركة االهلية للكمبيوتر المحترمين  اسم المورد المحال عليه العطاء  2-2

 الوكيل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد  2-3

 انظمة وبرامج كمبيوتر  تخصص المورد   2-4

المحترمة السيدة ليليم كنعان ضابط االرتباط من جهة المورد   2-5  

 جدت( )إن والكفاالت  2-6
 حسن  تنفيذ   نوع الكفالة  دينار   100.000قيمة الكفالة =  

10 % 
 صيانة     
  

 سوء مصنعية   
✓  

    

 

 مالحظات: 
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 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء                                                                 1
 لجنة المشتريات المحلية اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء  1-1

 (19/2018) رقم العطاء      1-2

 (20/2015) رقم امر الشراء  1-3

 10/9/2018 تاريخ كتاب االحالة  1-4
 شراء خدمات نقل وتوزيع البريد  اسم ووصف العطاء   1-5
 ( دينار 2000) ة اإلجمالية للعطاء عند االحالة القيم  1-6

 1 عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة   1-7

 ال يوجد  )إن وجدت( عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت( قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان    1-9
 ال يوجد ( ان وجدت ا )مع األوامر التغيريه والزيادات إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعلي   1-10

 17/12/2018لمدة عام من تاريخ  المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة    11-1

 16/12/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات   12-1
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                             2

 الفئة الثالثة =  الفئة الثانية =  1الفئة األولى =  1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء  2-1

 شركة البريد االردني المحترمين  اسم المورد المحال عليه العطاء  2-2

الجليلة قرار تلزيم بناًء على أمر الرئاسة حالة على المورد أسباب ومبررات اال 2-3  

 نقل وتوزيع البريد تخصص المورد   2-4

 السيدة لما العمايرة المحترمة   ضابط االرتباط من جهة المورد   2-5

 )إن وجدت( الكفاالت  2-6
 حسن  تنفيذ       نوع الكفالة  دينار   200.000قيمة الكفالة =  

10 % 
 صيانة     
  

 سوء مصنعية  
✓  

    

 

 مالحظات: 
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء                                                                1
 المحلية العطاءاتلجنة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء  1-1

 (1/2018) رقم العطاء      1-2

 (1/2018) رقم امر الشراء  1-3

 1/7/2018 تاريخ كتاب االحالة  1-4
 اجهزة حاسوب شراء  اسم ووصف العطاء   1-5

 ( دينار 19997.812) القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

 36 عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة   1-7

 ال يوجد  )إن وجدت( عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت( قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان    1-9
 ال يوجد ( ان وجدت إجمالي قيمة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزيادات   1-10

 1/7/2018من تاريخ  يوم 30لمدة  الخدمات حسب كشف االحالة  المدة الزمنية لتوريد المواد /  11-1

 30/7/2018 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات   12-1
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                             2

 الفئة الثالثة =  الفئة الثانية =  7   الفئة األولى =  7  االجمالي = ين الذين تقدموا للعطاء اجمالي عدد المورد 2-1

المحترمين شركة الرفعة لخدمات التكنولوجيا اسم المورد المحال عليه العطاء  2-2  

 أرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد  2-3

 بيع انظمة واجهزة حاسوب  تخصص المورد   2-4

المحترمة  دعاء العبادي السيدة  ضابط االرتباط من جهة المورد   2-5  

 )إن وجدت( الكفاالت  2-6
 صيانة           حسن  تنفيذ   نوع الكفالة  دينار  1000.000قيمة الكفالة =  

5 % 

  

 سوء مصنعية   
✓  

    

 

 مالحظات: 
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 وزارة المالية 

 العامة  الموازنة دائرة

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثيق بيانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة العطاءات المحلية  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (2/2018) رقم العطاء     1-2

 (2/2018) رقم امر الشراء 1-3

 18/7/2018 تاريخ كتاب االحالة 1-4
 الحماية خدمة االمن شراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار16800)  القيمة اإلجمالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-8
 ال يوجد )إن وجدت(قيمة األوامر التغيريه / الزيادة والنقصان   1-9
1-10 

 مة اإلحالة المنفذه فعليا )مع األوامر التغيريه والزياداتإجمالي قي 
 ال يوجد (ان وجدت

11-1  26/9/2018من تاريخ  لمدة عام المدة الزمنية لتوريد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  25/9/2019 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردين ) المتعهدين (                                                                            2

1االجمالي = اجمالي عدد الموردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 والمحاربين القدماء المحترمين للمتقاعدين العسكريينالمؤسسة االقتصادية واالجتماعية  اسم المورد المحال عليه العطاء 2-2

 قرار تلزيم بناًء على أمر الرئاسة الجليلة أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 خدمة االمن الحماية  تخصص المورد  2-4
 السيد عماد بشير المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 1680كفالة = قيمة ال )إن وجدت(الكفاالت  2-6
10% 

 سوء مصنعية   صيانة    

    
        

 
 
 

 مالحظات:
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