
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
   2023-  2022 لعامي العامة   عقود دائرة الموازنة 

 
 السعر  إلى من العقود

 بالدينار 

دفعات  
2023 

 580 580.000 28/01/2023 29/01/2022 عقد صيانة ماكنة )زيروكس(/ الشركة العربية لالنظمة  .1

 300 600.000 24/03/2023 25/03/2022 ركة االرجوانعقد صيانة مصعدي الدائرة / ش  .2

 319 638.000 28/02/2023 01/03/2022 عقد صيانة آالت سحب سريع / )تيسكو(  .3

 400 800.000 24/03/2023 25/03/2022 المركز الدولي للتدريب اتفاقية أوراكل/ .4

 250 للصورة  (فلس 6) 24/03/2023 25/03/2022 ( /شركة الشركاء الدوليون Olivettiعقد صيانة ماكنة التصوير نوع ) .5

 5000 5000.000 31/03/2023 01/04/2022 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة خدمة االنترنت /  .6

 000 8528.000 24/04/2025 25/04/2022 شركة القزحية  fier wll / خدمة الجدار الناري  .7

 300 300.000 31/12/2023 01/01/2023 شراء خدمة غسيل السيارات/ المناصير  .8

 45000 42840.000 18/06/2023 19/06/2022 مؤسسة العزم للخدمات المساندة عقد نظافة المبنى /  .9

 مجدد عطاء حكومي  2023 2022 عطاء حكومي وزارة االتصاالتبرنامج مضاد للفيروسات /  .10

 000 000 31/05/2023 01/06/2022 الورق ( مؤسسة محمود الخليلي / ) اعادة تدوير  .11

 225 450.000 14/06/2023 15/06/2022 عقد تجديد رخص وصيانة النسخ االحتياطي/شركة القزحية  .12

 100 198.000 14/06/2023 15/06/2022 عقد صيانة مقسم الباناسونيك  / )الشركة  الثنائية(  .13

 400 400.000 15/06/2023 16/06/2022 وزارة االقتصاد الرقمي عقد استضافة الموقع الرسمي للدائرة /  .14

 000 180.000 30/06/2023 01/07/2022 محي الدين صيموناتفاقية شراء خدمة البوفية /  .15

 1200 1200.000 30/06/2023 01/07/2022 مياه روابي الجبيهةعقد مياه الشرب /  .16

 1350 2700.000 23/07/2023 24/07/2022 عقد صيانة السيرفرات الدائرة / القزحية للتكنولوجيا  .17

 145 290.000 31/07/2023 01/08/2022 عقد صيانة مقص المطبعة/ شركة تجهيزات المطابع كرافكو  .18

 580 580.000 17/09/2023 17/09/2022 ( وزارة االقتصاد الرقمي والريادةعقد صيانة فلترة المواقع /) .19

 16800 16800.000 25/09/2023 26/09/2022 عقد االمن والحماية / المتقاعدين العسكريين  .20

 250 250 30/09/2024 30/09/2022 )عقد تأجيري(   شراء الة تصوير اولفتي /الشركاء الدوليون .21

 800 1600.000 19/10/2023 20/10/2022 عقد صيانة التكييف المركزي / العالمية لالجهزة االحرارية  .22

 500 1000.000 01/11/2023 01/11/2022 (الشركة االهلية للكمبيوير ارشفة الديوان )عقد برنامج  .23

 495 990.000 08/12/2023 08/12/2022 عقد صيانة المولد الكهربائي/شركة الخدمات العالية للحلول   .24

 350 700.000 13/12/2023 14/12/2022 عقد صيانة مقسم الكتل )مؤسسة ابو شريف(  .25

 2000 2000.000 17/12/2023 17/12/2022 عقد اتفاقية نقل البريد )شركة البريد االردني( .26

 1750 3500.000 01/03/2023 01/03/2022 عقد تامين السيارات والباصات .27

 20000 20000.000 31/12/2023 01/01/2023 شراء اجهزة حاسوب وتوابعها .28

 60000 60000.000 31/12/2023 01/01/2023 شراء انظمة وتشغيل  برمجيات اوراكل .29

 50000 50000.000 31/12/2023 01/01/2023 شراء رخص وبرمجيات اوراكل .30

 40000 40000.000 31/12/2023 01/01/2023 عقد صيانة شبكة الحاسوب .31

 10000 10000.000 31/12/2023 01/01/2023 شراء اثاث وكراسي .32

 5000 5000.000 31/12/2023 01/01/2023 شراء اجهزة ومعدات كهربائية .33

 264094 االجمالي    

   

 
 رئيس قسم المشتريات واللوازم                                                   

 رياض بابية                                            


