
 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 ات عطاءال معلوماتو  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (34/2002) رقم العطاء     1-2

 (1/2010) رقم امر الشراء 1-3

 11/1/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 برنامج مضاد للفيروسات ووصف العطاء ماس  1-5
 ( دينار1000)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 واحد  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( أيام10) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  21/1/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ذِاخ اٌىّثٍٛذزشزوح إٌّا٘ج األٌٍٚح ٌخ احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 وٛٔٗ اٌٛوًٍ اٌّؼرّذ ٌٍّٕرج أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 أٔظّح حاسٛب  ختصص ادلورد  2-4

 إٌاد خضٍز ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 171 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 ٚاحذ  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1

جذال ٌٛ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2  

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 

 مالحظات:
 لاِد اٌشزوح ترٛرٌذ اٌثزٔاِج حسة األصٛي

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  بياانت توثيق منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (2/2010) رقم العطاء     1-2

 (5/2010) رقم امر الشراء 1-3

 11/3/2010 تاب االحالةاتريخ ك 1-4
 شراء أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2235323)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( بند26)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  يوم( 30) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  11/4/2010 مات/اخلدالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

7االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 األٚسظ ٌرمٍٕح اٌحاسة اًٌَشزوح  و العطاءاحملال علي اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 أحبار طابعات توريد وبيع أجهزة الكرتونية ختصص ادلورد  2-4
 َ.ػماب دمحم ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 993.523 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  الكفالةنوع 
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
( ِادج62)  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمها مت ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 

 مالحظات:
ٍِّشج فً اٌرؼاًِ ٚخذِح ِا تؼذ اٌثٍغ. ذُ اٌرٛرٌذ تاٌشىً اٌّطٍٛب ٚوأد اٌشزوح  

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 م المشتريات واللوازمقس / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  اءالعط احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (3/2010) رقم العطاء     1-2

 (3/2010) رقم امر الشراء 1-3

 1/3/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 علب أحبار وروالت ماستر آلالت السحب السريع ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار6100)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 دو( بن6)  اإلحالةب كشف عدد بنود اإلحالو حس  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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  أيام( 10-4) حسب كشف االحالة /اخلدمات  لزمنية لتوريد ادلوادادلدة ا  

12-1  11/5/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

2االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءوردادل امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اٌّؼذاخ ٚاٌرجٍٙشاخ اٌفٍٕح ذٍسىٛشزوح  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

وتصوير آالت ومعدات وجتهيزات طباعة  ختصص ادلورد  2-4  

 حّذي إتزاٍُ٘ ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 681 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   ادلقدمة السلعة /او اخلدمة جودة                                                                             3
ِٛاد( 2)  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة دمات/اخلعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
 لاِد اٌشزوح تؼًّ ِا ٘ٛ ِطٍٛب تشىً ِّراس ٚذٛرٌذ اٌّٛاد حسة األصٛي دْٚ أي ذأخٍز.

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (4/2010) رقم العطاء     1-2

 (2/2010) رقم امر الشراء 1-3

 1/2/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 ماتيكيملقم أوتوشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار200)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( بند2)  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) ادلنفذه فعليا اإلحالةمة قي مجايلإ  1-11
11-1  أيام( 0) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  1/2/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

2االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شزوح اٌّؼذاخ ٚاٌرجٍٙشاخ اٌّىرثٍح ذٍسىٛ احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك ربرات االحالة على ادلوردأسباب وم 2-3

 آالت ومعدات طباعة وتصوير ختصص ادلورد  2-4
 حّذي اٌجشار ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 91 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
( ِادج6)  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنراف قيمة احلسم على  3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
 اٌرشِد اٌشزوح تىً ِا ٘ٛ ِطٍٛب.

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (5/2010) رقم العطاء     1-2

 (1/2010) رقم امر الشراء 1-3

 11/5/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 مقسم ديجيتالشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار3643)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( بند42)  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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوم30) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  11/6/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

7االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ٌرجارجاٌثٕائٍح ٌالذصاالخ ٚاشزوح  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 مقاسم وأجهزة الكرتونية ختصص ادلورد  2-4
٘اشُ سزحاَْ. ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5  

 )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 دينار 364.31 قيمة الكفالة =

 دينار 182.15                   
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
5% 

 مصنعيةسوء   

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
( ِادج26)  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

 ال ٌٛجذ  ود احنراف عن ادلواصفات الفنيةرغم وج استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
.اٌشزوح ٍِّشج ٚوأد ٍِرشِح تىً ِا ٘ٛ ِطٍٛب  

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (6/2010) رقم العطاء     1-2

 (4/2010) رقم امر الشراء 1-3

 4/3/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 عبوات مياه صحية غديرشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1400)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 واحد 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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام واحد حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  4/3/2011 /اخلدماتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد الت  
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 غذٌز ٌٍٍّاٖ اٌّؼذٍٔحشزوح  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

6/ب/62اسرٕاداً ألحىاَ اٌّادج  أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3  

 توزيع مياه صحية ختصص ادلورد  2-4
ػادي صاٌحَ. ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5  

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

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 واحد فقط ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1
 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  واد /اخلدمات اليتادلعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
جذاً ٚذٍرشَ تاٌغاٌة ترٛرٌذ اٌٍّاٖ فً اٌٛلد اٌّحذد.ذؼاًِ اٌشزوح جٍذ   

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الماليةالدائرة 

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة ىعل ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (0/2010) رقم العطاء     1-2

 (6/2010) رقم امر الشراء 1-3

 1/4/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 اتفاقية صيانة النظام المالي المحوسب ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2100)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 واحد اإلحالةالو حسب كشف عدد بنود اإلح  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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام واحد حسب كشف االحالة /اخلدمات  الزمنية لتوريد ادلوادادلدة   

12-1  1/3/2011 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ِؤسسح األجٕحح ٌٍصٍأح ٚاٌىّثٍٛذز احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

(3/ب/61( ٚاٌّادج )6ب/62اسرٕاداً ألحىاَ اٌّادج ) أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3  

 أنظمة حماسبية وردختصص ادل  2-4
 دمحم أتٛ شزخ ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 211 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   /او اخلدمة ادلقدمةالسلعة  جودة                                                                             3
 واحد فقط ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1
 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتدلواد عدد ا  3-4

                    

 

 مالحظات:
ٌٍسد ِرؼاٚٔح تاٌشىً اٌّطٍٛب. اٌّؤسسح  

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (1/2010) رقم العطاء     1-2

 (0/2010) رقم امر الشراء 1-3

 31/3/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات استئجار االنترنت للدائرة ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار4205)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةمة القي  1-6

 واحد 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) علياادلنفذه ف اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام واحد حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  31/3/2011 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ِزوش ذىٌٕٛٛجٍا اٌّؼٍِٛاخ اٌٛطًٕ احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 وراب اٌرشاَ ِٓ دٌٚح رئٍس اٌٛسراء وردأسباب ومربرات االحالة على ادل 2-3

 تكنولوجيا املعلومات الوطين ختصص ادلورد  2-4
ٔاصز ِحّٛدَ. ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5  

 دينار 993.523 قيمة الكفالة = ال يوجد )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 كاملة ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافاحلسم على قيمة   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
 اٌرشَ اٌّزوش تىً ِا ٘ٛ ِطٍٛب حسة االذفالٍح ٚواْ ٕ٘ان ذؼاًِ رائغ ٍِّٚش ِٓ لثً اٌّزوش.

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (2/2010) رقم العطاء     1-2

 (2/2010) مر الشراءرقم ا 1-3

 20/6/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 أجهزة إضافية لمقسم الباناسونيك الديجيتالشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار520)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 دو( بن4)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  فوري حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  20/6/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة   لثانية =الفئة ا   الفئة الثالثة = 
 شزوح اٌثٕائٍح ٌالذصاالخ ٚاٌرجارج احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 اٌٛوًٍ اٌٛحٍذ/ذٛحٍذ اٌصٕف ٚٔفس اٌشزوح لاِد ترزوٍة اٌّمسُ أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 مقاسم وأجهزة اتصاالت ختصص ادلورد  2-4
 ٘شاَ سزحاْ وردضابط االرتباط من جهة ادل  2-5

 دينار 993.523 قيمة الكفالة = ال يوجد )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 كاملة ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ق ادلواصفة ادلطلوبةادلوردة مبواصفات فنية تفو  /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
االٌرشاَ تىً ِا ٘ٛ ِطٍٛب ٚوأد اٌشزوح ٍِّشج ٚحسٕح اٌرؼاًِ ٚسزٌؼح االسرجاتح.ذُ   

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (10/2010) رقم العطاء     1-2

 (10/2010) رقم امر الشراء 1-3

 21/6/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 1مكيف وحدة منفصلة عدد شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار510)  للعطاء عند االحالة  إلمجاليةاالقيمة   1-6

 واحد 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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( أيام0) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  21/6/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ترزا ٌٍصٕاػاخ إٌٙذسٍحشزوح  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

( ِٓ ٔظاَ اٌٍٛاسَ.2/ب/61ذٛحٍذ اٌصٕف اٌّادج ) أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3  

 توريد وتركيب مكيفات ختصص ادلورد  2-4
دمحم ِحّٛد ػثذهللا َ. ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5  

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

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 كامل ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافسم على قيمة احل  3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
االٌرشاَ ٚاٌرٛرٌذ ٚاٌرزوٍة تشىً سزٌغ جذاً ٚواْ ذؼاْٚ اٌشزوح ِّراس.ذُ   

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (11/2010) رقم العطاء     1-2

 (11/2010) رقم امر الشراء 1-3

 16/6/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 استضافة موقع دائرة الموازنة العامة ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار000)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 واحد اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 جدال يو )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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام واحد حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  16/6/2011 /اخلدماتنتهاء توريد كامل ادلواد التاريخ الفعلي ال  
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

17االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة   ة =الفئة الثالث الفئة الثانية =   
 ِزوش ذىٌٕٛٛجٍا اٌّؼٍِٛاخ اٌٛطًٕ احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 ذٍشٌُ تٕاء ػٍى وراب دٌٚح رئٍس اٌٛسراء أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 تكنولوجيا املعلومات الوطين ختصص ادلورد  2-4
ٔاصز خٍفَ. ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5  

  جدت()إن و  الكفاالت 2-6
 قيمة الكفالة =

 ال يوجد دائرة حكومية
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 كاملة ات ادلوردة وادلطابقة للمواصف /اخلدمات عدد ادلواد  3-1

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

ات:مالحظ  
االٌرشاَ تّا ٘ٛ ِطٍٛب ٚتشىً ِّراس.ذُ   

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  لعطاءا احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (12/2010) رقم العطاء     1-2

 (14/2010) رقم امر الشراء 1-3

 12/1/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 ستائر معدنيةشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار14533400)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 2م(34310) 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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوم30) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلوادادلدة الزمنية لتوريد   

12-1  3/2/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

5االمجايل = ا للعطاءين الذين تقدمو ادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ِؤسسح أٔذٌس ٌٍسرائز اٌّؼذٍٔح ٚاٌذٌىٛر احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 تركيب ستائر معدنية ختصص ادلورد  2-4
 أتٛ ِاٌه ة ادلوردضابط االرتباط من جه  2-5

 )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 دينار 145.341 قيمة الكفالة =

 دينار  72.671                   
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
5% 

 مصنعيةسوء   

   دمة ادلقدمةالسلعة /او اخل جودة                                                                             3
 كاملة ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة دمات/اخلعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
 اٌرشِد اٌشزوح تىً ِا ٘ٛ ِطٍٛب ٚاٌشزوح ػثارج ػٓ ِصٕغ سرائز ٌىاد ٌىْٛ األٚي فً األردْ.

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (13/2010) رقم العطاء     1-2

 (13/2010) رقم امر الشراء 1-3

 1/1/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 الت للموظفينبدشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1125)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 بدلة ( 25)  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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوم14) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  22/1/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

57االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 إتزاٍُ٘ ٚ٘اب ٌٍرجارج  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك االحالة على ادلورد أسباب ومربرات 2-3

 بيع مالبس وبدالت رجايل ختصص ادلورد  2-4
 ِصطفى رحاي ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 112.51 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
( ِادج61) تؼذ أْ ذُ إػادذٙا ِزذٍٓ  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

( بند52) رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2  

( دينار811.811) (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3  

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
اٌّٛاصفاخ اٌّطٍٛتح ٌُٚ ٌٍرشَ اٌّرؼٙذ تاٌّطٍٛب ( أسثٛع ٚذُ إػادج اٌثذالخ ِزذٍٓ تسثة ػذَ ِطاتمح 66اٌرأخٍز ػٍى ذسٍٍُ اٌثذالخ ٌّذج )ذُ   

 إال تؼذ اٌّذج اٌّذوٛرج أػالٖ.
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 الموازنة العامة دائرةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (14/2010) رقم العطاء     1-2

 (12/2010) رقم امر الشراء 1-3

 15/0/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 خدمات فندقيةشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار6116325)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 دو( بن4)  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

 يوجدال  (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  أيام( 3) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  11/0/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

3االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 فٕذق أرزوٛٔرٍٕٕراي / اٌؼمثح احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 فندقة ختصص ادلورد  2-4
 ػًٍ اٌثٛالٍح  رتباط من جهة ادلوردضابط اال  2-5

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

 مصنعيةسوء    صيانة      تنفيذ حسن  نوع الكفالة

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
ِٛاد( 2)  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات وادعدد ادل  3-1  

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  نية تفوق ادلواصفة ادلطلوبةادلوردة مبواصفات ف /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
.االٌرشاَ ِٓ لثً اٌفٕذق تّا ٘ٛ ِطٍٛبذُ   

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةية / وزارة المال

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  العطاء معلومات عن                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (15/2010) رقم العطاء     1-2

 (15/2010) رقم امر الشراء 1-3

 30/1/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 5-0361عمل صيانة للسيارة الفيتارا رقم  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1503650)  حالة للعطاء عند اال اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( بند13)  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 والزايداتلتغمع األوامر ا) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  أيام( 3) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  3/2/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  ن ادلوردمعلومات ع                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اٌشزوح اٌرجارٌح اٌصٕاػٍح  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 اٌٛوًٍ اٌٛحٍذ  أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 صيانة سيارات  ادلوردختصص   2-4

 ِٙذي جاسز ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

  قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 مصنعيةسوء    صيانة      تنفيذ حسن  نوع الكفالة

   دلقدمةالسلعة /او اخلدمة ا جودة                                                                             3
( ِادج63)  ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة دمات/اخلعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
.إجزاء اٌصٍأح اٌالسِح ٌٍسٍارج تشىً سزٌغ ِّٚراسذُ   

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (16/2010) رقم العطاء     1-2

 (16/2010) رقم امر الشراء 1-3

 30/2/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 كتلعقد صيانة مقسم الدائرة االلكتروني نوع أل ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار000)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 واحد 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) ادلنفذه فعليا الةاإلحقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام واحد حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  30/2/2011 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ِؤسسح أتٛ شزٌف ٌالذصاالخ احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 اٌٛوًٍ اٌٛحٍذ لى ادلوردأسباب ومربرات االحالة ع 2-3

 بيع وصيانة وتوريد وتركيب مقاسم ختصص ادلورد  2-4
 ٔائً ػًٍ اٌّٛسى  ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 دينار 71 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 واحد ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1
 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  فاالحنراقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
.ذٍرشَ اٌشزوح تاألػّاي اٌّٛوٍح إٌٍٙا تشىً ِّراس  

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 ات معلومات العطاءو  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (10/2010) رقم العطاء     1-2

 (10/2010) رقم امر الشراء 1-3

 1/11/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 خدمات أعمال صيانة األرشفة االلكترونية )الديوان(3شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1160)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 واحد 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 وامراألقيمة   1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  خالل سنة )لمدة عام واحد( حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  1/11/2011 /اخلدماتتوريد كامل ادلواد التاريخ الفعلي النتهاء   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اٌشزوح األٍٍ٘ح ٌٍىّثٍٛذز احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 اٌٛوًٍ اٌٛحٍذ ِٕٚفذ اٌثزٔاِج أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 أنظمة شبكات وحاسوب ختصص ادلورد  2-4
 وّاي إتزاٍُ٘ ػثذهللا حسٍٓ ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

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

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 واحد ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1
 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  دمات اليتادلواد /اخلعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
أح اٌذٚرٌح ٚػٕذ االذصاي ٌرُ اٌحضٛر تشىً جٍذ.ٌٍرشَ اٌّرؼٙذ تأػّاي اٌصٍ  

 
 

 

 
 رئيس قسم ادلشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / يةالدائرة المال

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء لةاحا على ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (12/2010) رقم العطاء     1-2

 (11/2010) رقم امر الشراء 1-3

 3/11/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء ناسخة وطابعة ملونة ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار32203400)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 بند واحد مع ملقم وطاولة اإلحالةف عدد بنود اإلحالو حسب كش  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) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  أيام( 3) حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  6/11/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

5االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد عدد امجايل 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 اٌّؼذاخ ٚاٌرجٍٙشاخ اٌفٍٕح )ذٍسىٛ(شزوح  احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 األرخص اٌّطاتك أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

وأحبار ولوازمها آالت وماكنات تصوير ختصص ادلورد  2-4  

 حّذي إتزاٍُ٘ ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 دينار 211 قيمة الكفالة =

 من بنك االحتاد
 

 صيانة   تنفيذ حسن  نوع الكفالة
5% 

 

 مصنعيةسوء   
 

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
 بند واحد مع ملقم وطاولة ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1
 ال ٌٛجذ  رغم وجود احنراف عن ادلواصفات الفنية استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (لدينار اب)عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 

 مالحظات:
 سزػح اسرجاتح اٌشزوح تاٌرٛرٌذ ٚاٌرزوٍة ٚاٌرسٍٍُ وأد رائؼح.
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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 ةادلشرف اللجنة اسم 1-1

 (20/2010) رقم العطاء     1-2

 (12/2010) رقم امر الشراء 1-3

 21/11/2010 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 Xprox بعة نوع  شراء أحبار طا العطاء ووصف اسم  1-5

 ( دينار25343600)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 دو( بن4)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) ادلنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  فوري حسب كشف االحالة /اخلدمات  ادلدة الزمنية لتوريد ادلواد  

12-1  21/11/2010 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل ادلواد   
 ين ) ادلتعهدين (  معلومات عن ادلورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءادلورد امجايل عدد 2-1 = األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ٔظّح اٌّىرثٍح اٌشزوح اٌؼزتٍح ٌأل احملال عليو العطاء اسم ادلورد 2-2

 اٌٛوًٍ اٌٛحٍذ أسباب ومربرات االحالة على ادلورد 2-3

 ماكنات وآالت طابعة وأحبار ختصص ادلورد  2-4
 إٌاد اٌذاٚد  ضابط االرتباط من جهة ادلورد  2-5

 تعهد بكتاب رمسي قيمة الكفالة= )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

   السلعة /او اخلدمة ادلقدمة جودة                                                                             3
( مادة81كامل املواد ) ادلوردة وادلطابقة للمواصفات  /اخلدمات عدد ادلواد  3-1  

 ال ٌٛجذ  عن ادلواصفات الفنيةرغم وجود احنراف  استالمهامت  ادلواد /اخلدمات اليتعدد  3-2

 ال ٌٛجذ  (ابلدينار )عن ادلواصفات ادلطلوبة  االحنرافقيمة احلسم على   3-3

 ال ٌٛجذ  ادلوردة مبواصفات فنية تفوق ادلواصفة ادلطلوبة /اخلدماتعدد ادلواد   3-4

                    

 مالحظات:
ذٛرٌذ اٌٍٛاسَ اٌّطٍٛتح فٛراً ٚاٌرشِد اٌشزوح تىً ِا ٘ٛ ِطٍٛب.ذُ   
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