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 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

 (1/3112) رقم العطاء     1-2

 (1/3112) رقم امر الشراء 1-3

 2/1/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 نوع زيروكس لآلله شراء فيوزر  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار661.311)  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 والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ايام( 7) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  11/1/3112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 نألَظًح انًكرثٍح انشركح انعرتٍح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 ذهزٌى  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
 انسٍد دمحم ادًد انثطاٍَح ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 66.121 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 ذتنفي حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 ذى انرىرٌد تانشكم انًطهىب وانرزيد انشركح تقرار اإلدانح تانكايم.

 
 

 

 
 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

 (3/3112) رقم العطاء     1-2

 (3/3112) رقم امر الشراء 1-3

 4/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 خدمات صيانة لآلله الزيروكسشراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار081.111)  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 والزايداتمع األوامر التغ) فعليااملنفذه  اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  39/1/3112لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  39/1/3114 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشركح انعرتٍح نألَظًح انًكرثٍح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 ذهزٌى  ت االحالة على املوردأسباب ومربرا 2-3

وصيانة أجهزة أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار ختصص املورد  2-4  

خهدوٌ ادًد انكىفذًانسٍد  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 58.111 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 
 
 
 

 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

 (2/3112) رقم العطاء     1-2

 (0/3112) رقم امر الشراء 1-3

 11/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 طابعاتعلب أحبار شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار4162.341)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 0)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوما  21) حالة حسب كشف اال/اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  11/2/3112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األولىئة الف   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح انذهىل انقٍاسٍح انًركايهح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 االرخص انًطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 احبار طابعات  ختصص املورد  2-4
ج سهى اتراهٍىانسٍد ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 416.324 قيمة الكفالة = )إن وجدت( لكفاالتا 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 

 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

 (2/3112) رقم العطاء     1-2

 (6/3112) رقم امر الشراء 1-3

 7/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار619.111)  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 والزايداتاألوامر التغمع ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوما  21) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  7/2/3112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشركح انعرتٍح نألَظًح انًكرثٍح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

  انًطاتقاالرخص  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
 انسٍد ثائر دمحم ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 61.911 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 

 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

 (2/3112) رقم العطاء     1-2

 (7/3112) قم امر الشراءر  1-3

 0/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار417.611)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوما  21) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  0/2/3112 /اخلدماتفعلي النتهاء توريد كامل املواد التاريخ ال  
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

5االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 5= األولىالفئة   الثالثة =الفئة  الفئة الثانية =   
   شركح انًعداخ وانرجهٍزاخ انفٍُح ذٍسكى احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 االرخص انًطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
دًدي اتراهٍى انسٍد  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 41.761 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

  تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 مصنعيةسوء   
 

    

 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

 (2/3112) رقم العطاء     1-2

 (8/3112) رقم امر الشراء 1-3

 6/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار42.111)  الية للعطاء عند االحالة القيمة اإلمج  1-6

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

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

 ال يوجد (ان وجدت )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا   1-11
11-1  ( يوما  21) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  6/2/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

5االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 5= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
    شركح االوسط نرقٍُح انذاسة االنً اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

الرخص انًطاتقا أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
 انسٍد و عقاب دمحم ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
 

    

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   
 
 

 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

 (4/3112) رقم العطاء     1-2

 (4/3112) امر الشراءرقم  1-3

 4/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء احبار االت سحب سريع  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2160.211)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 131)  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 70) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  19/4/3112 الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات التاريخ  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة   فئة الثالثة =ال الفئة الثانية =   
 شركح انًعداخ وانرجهٍزاخ انفٍُح ذٍسكى   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
جزار انانسٍد دًدي اتراهٍى  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار 316.531قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 رئيس قسم املشرت ايت واللوازم                     
   

 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

 (6/3112) رقم العطاء     1-2

 (2/3112) رقم امر الشراء 1-3

 21/1/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    (3صيانة مصاعد الدائرة عدد ) اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1161)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 3)  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 لة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحا  1-11
11-1  2/3/3112من تاريخ عام لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  2/3/3114 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 رتائٍح انًؤسسح اندٌُايٍكٍح نهًصاعد وانسالنى انكه اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 صيانة مصاعد  ختصص املورد  2-4

 انسٍدج َىر االسالو ادًد  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 34.811قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
3% 

 سوء مصنعية  
 

    

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   

 مالحظات:
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 زمالدائرة المالية / قسم المشتريات واللوا

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (7/3112) رقم العطاء     1-2

 (9/3112) رقم امر الشراء 1-3

 م 11/3/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات صيانة االت السحب السريع اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار986)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 7)  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  1/2/3112من تاريخ  عاملمدة  ات حسب كشف االحالة املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدم  

12-1  1/2/3114 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = تقدموا للعطاءامجايل عدد املوردين الذين  2-1 = األولىالفئة   1 الفئة الثانية =   الفئة الثالثة = 
 شركح انًعداخ وانرجهٍزاخ انفٍُح ذٍسكى   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

أجهزةأجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة  ختصص املورد  2-4  

 انسٍد دًدي اتراهٍى انجزار  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 29.581قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
    3 % 

 سوء مصنعية  
 

    

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   

 مالحظات:
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  تتوثيق بياان منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (8/3112) رقم العطاء     1-2

 (4/3111) رقم امر الشراء 1-3

 1/4/3112 حالةاتريخ كتاب اال 1-4
 شراء خدمات االنترنت ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار6130)  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( دة والنقصانرييو / الزايالتغ األوامرقيمة   1-9

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

12-1  1/4/3114 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يركز ذكُىنىجٍا انًعهىياخ انىطًُ احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 قرار ذهزٌى تُاًء عهى أير انرئاسح أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات الوطين ختصص املورد  2-4

 و.َثٍم انفٍىيً ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 مصنعيةسوء    صيانة      تنفيذ حسن  نوع الكفالة

    

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   

 مالحظات:
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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

 (9/3112) رقم العطاء     1-2

 (11/3112) رقم امر الشراء 1-3

 1/0/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء مياه معدنية للشرب  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1411)  للعطاء عند االحالة  اليةاإلمجالقيمة   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 والزايداتاألوامر التغ مع) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام كامل حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  1/0/3114 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

3االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 3= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح غدٌر نهًٍاِ انًعدٍَح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

اتق ارخص انًط أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 خدمات مياه الشرب  ختصص املورد  2-4

 و عادل صانخ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 تنفيذ حسن  نوع الكفالة
11 % 

 مصنعيةسوء    صيانة    

    

 انرزو انًركز تكم يا هى يطهىب دسة االذفاقٍح.
 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (11/3112) طاء   رقم الع  1-2

 (11/3112) رقم امر الشراء 1-3

 م 37/2/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 الة التصوير كونيكا  درماتشراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار991.811)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(مر التغرييو / الزايدة والنقصان عدد األوا  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  سبع ايام  الحالة املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف ا  

12-1  4/2/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىئة الف   الفئة الثالثة =  الفئة الثانية = 
 شركح انًعداخ وانرجهٍزاخ انفٍُح ذٍسكى   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
 انسٍد دًدي اتراهٍى انجزار  جهة املوردضابط االرتباط من   2-5

 قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
      

 سوء مصنعية  
 

 مالحظات:
ح.تكم يا هى يطهىب دسة االذفاقٍانرزيد انشركح   

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (11/3112) رقم العطاء     1-2

 (13/3112) رقم امر الشراء 1-3

 4/6/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء بدالت ربيعية    اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار991)  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 فذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املن  1-11
11-1  4/6/3112يوم من تاريخ  31لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  30/6/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يهثىساخ يصطفى انصٍداوي  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 ارخص انًطاتق الحالة على املوردأسباب ومربرات ا 2-3

 مالبس وبدالت  ختصص املورد  2-4
 يصطفى انصٍداوي ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دينار  99قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 سوء مصنعية   صيانة    
 

    

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات ج توثيق بياانت و منوذ                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (13/3112) رقم العطاء     1-2

 (12/3112) رقم امر الشراء 1-3

 17/6/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    شراء طابعة ليزرية اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار3911)  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(مر التغرييو / الزايدة والنقصان قيمة األوا  1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  17/6/3112يوم من تاريخ  40لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  3/8/3112 هاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتاريخ الفعلي النت  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  شركح انذهىل انقٍاسٍح انًركايهح اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 ارخص انًطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 اجهزة حاسوب وطابعات ... ختصص املورد  2-4

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 سها اتراهٍى  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

  دينار 291قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 سوء مصنعية   صيانة    
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / لدائرة الماليةا

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةشرفامل اللجنة اسم 1-1

 (12/3112) رقم العطاء     1-2

 (4/3111) رقم امر الشراء 1-3

 17/9/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء جهاز فلترة المواقع االلكترونية  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1827.011)  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 والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  لمدة عام كامل حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  17/9/3114 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 يركز ذكُىنىجٍا انًعهىياخ انىطًُ احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 مالحظات:
 

 
 

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 قرار ذهزٌى تُاًء عهى أير انرئاسح أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات االنرت نت و تكنولوجيا املعلومات الوطين  وردختصص امل  2-4

انًذررو و َثٍم انفٍىيً انسٍد  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

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

 صيانة      تنفيذ حسن  نوع الكفالة
 

 مصنعيةسوء   

    
                    

 
 

 

 

 

 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

 (14/3112) رقم العطاء     1-2

 (14/3112) اءرقم امر الشر  1-3

 17/9/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 عقد صيانة مقسم الكتل  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار711)  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  14/11/3112من تاريخ  عاملمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  14/11/3114 يخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتار   
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 يؤسسح اتى شرٌف نالذصاالخ اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات مقاسم واجهزة اتصال ختصص املورد  2-4

 انسٍد  دمحم رٌاالخ انًذررو  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار  35قيمة الكفالة =  ()إن وجدتالكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 

 ائرة الموازنة العامةدوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 ء معلومات عن العطا                                                                                 1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (10/3112) رقم العطاء     1-2

 (10/3112) رقم امر الشراء 1-3

 6/11/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 عقد برنامج ارشفة الديوان اسم ووصف العطاء  1-5
 ر( دينا1161)  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  1/11/3112من تاريخ  عاملمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  1/11/3114 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  

 مالحظات:
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 ردين ) املتعهدين (  معلومات عن املو                                                                           2
1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشركح االههٍح نهكًثٍىذر اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

حفظ امللفاتو  االرشفةخدمات  ختصص املورد  2-4  

انًذررو  دسٍٍ ادًدانسٍد   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

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

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
  

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 ت العطاءات معلومامنوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (16/3112) رقم العطاء     1-2

 (17/3112) رقم امر الشراء 1-3

 11/11/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات نظام االوراكل اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1711)  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(ايدة والنقصان قيمة األوامر التغرييو / الز   1-9

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11

 مالحظات:
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11-1  30/13/3112من تاريخ  عاملمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  30/13/3114 اد /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املو   
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح االسرثًاراخ انًعرفٍح  احملال عليو العطاءاسم املورد  2-2

 االر خص انًطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات االرشفة وحفظ امللفات ختصص املورد  2-4

 انسٍد  صالح انزعثً انًذررو  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار  85قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة
 

 صيانة    
  5% 

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 رة المالية / قسم المشتريات واللوازمالدائ

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  على احالة العطاء اسم اللجنة املشرفة 1-1

 (17/3112) رقم العطاء     1-2

 (16/3112) رقم امر الشراء 1-3

 11/11/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء احبار االت سحب سريع  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2669.081)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 131)  حالو حسب كشف اإلحالةعدد بنود اإل  1-7

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

 مالحظات:
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 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 7) دة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة امل  

12-1  18/11/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = د املوردين الذين تقدموا للعطاءامجايل عد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح انًعداخ وانرجهٍزاخ انفٍُح ذٍسكى   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

ت وأحبار وصيانة أجهزةأجهزة كمبيوتر وطابعا ختصص املورد  2-4  

 انسٍد دًدي اتراهٍى انجزار انًذررو ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 صيانة    
 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 

 

 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

 (0/3112) رقم العطاء     1-2

 (18/3112) رقم امر الشراء 1-3

 14/11/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء نظام انذار تلقائي  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2897.931)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

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

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  ( يوم 40) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  39/13/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 3= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 ًُ نالَظًح االيٍُح انسكىٌ انرق اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

رخص انًطاتق ا أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 أجهزة نظام انذار واطفاء ختصص املورد  2-4
 انسٍد دمحم ٌىسف انًذررو ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار  389.792قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 ازمالدائرة المالية / قسم المشتريات واللو

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

  لجنة المشتريات اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (18/3112) رقم العطاء     1-2

 (19/3112) رقم امر الشراء 1-3

 0/13/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء بدالت للموظفين  اسم ووصف العطاء  1-5

 مالحظات:
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 ( دينار961)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد )إن وجدت(ر التغرييو / الزايدة والنقصان عدد األوام  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 7) حالة املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف اال  

12-1  13/13/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

6االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 6= األولىفئة ال   الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انسٍد يذالخ ادًد يىسى اتى نٍهى  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 ارخص انًطاتق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 مالبس ختصص املورد  2-4
 انسٍد عدي اتى نٍهى  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 تنفيذ  حسن  نوع الكفالة دينار  96.111قيمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةلمالية / وزارة ا

 الدائرة المالية / قسم المشتريات واللوازم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 ت عن العطاء معلوما                                                                                 1

 لجنة المشتريات  اسم اللجنة املشرفة على احالة العطاء 1-1

 (19/3112) رقم العطاء     1-2

 (31/3112) رقم امر الشراء 1-3

 9/13/3112 اتريخ كتاب االحالة 1-4

 مالحظات:
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 صيانة باص الدائرة   اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1389.701)  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  ( ايام 7) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  16/13/3112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 ملتعهدين (  معلومات عن املوردين ) ا                                                                          2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 انشركح انًركزٌح نهرجارج وانًركثاخ   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 انىكٍم انىدٍد  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 صيانة ابصات  وردختصص امل  2-4

 انسٍد و . ٌىسف سهًٍاٌ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 صيانة    
5% 

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 

 

 

 مالحظات:
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