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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

 (1/4112) رقم العطاء     1-2

 (4/4112) رقم امر الشراء 1-3

 1/4/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  صيانة مصاعد الدائرة  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار214)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 4)  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  3/4/4112لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  3/4/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

3االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  ة للوصاعذ ّالرافعاخ شركح الٌق احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

  االرخص الوطاتق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 صيانة مصاعد  ختصص املورد  2-4

زٌاد اتْ الحاجالسٍذ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 24.361 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 صيانة      تنفيذ حسي  نوع الكفالة
3% 

 مصنعيةوء س  
 

    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 لمشتريات واللوازمقسم ا / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (4/4112) رقم العطاء     1-2

 (1/4112) رقم امر الشراء 1-3

 42/1/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 211لالله الزيروكس  الصيانةشراء خدمات  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار221.111)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةشف عدد بنود اإلحالو حسب ك  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  42/1/4112لمدة عام من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  لتوريد املواداملدة الزمنية   

12-1  42/1/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد يل عددامجا 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 الشركح العرتٍح لألًظوح الوكتثٍح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

/ الْكٍل الْحٍذ تلسٌن  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

وصيانة أجهزة وطابعات وأحبار أجهزة كمبيوتر ختصص املورد  2-4  

حسام كاٌذ حسيالسٍذ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

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

 تنفيذ حسي  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  ق بياانتتوثي منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (3/4112) رقم العطاء     1-2

 (11/4112) رقم امر الشراء 1-3

 31/3/4112 كتاب االحالة  اتريخ 1-4
 اتفاقية برنامج مضاد الفيروسات  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1221.111)  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 األوامرة قيم  1-9

 ال يوجد (ان وجدت رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  31/3/4112لمدة عامين من تاريخ  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  31/3/4112 /اخلدماتي النتهاء توريد كامل املواد التاريخ الفعل  
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

2االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 2= األّلىالفئة   ثالثة =الفئة ال الفئة الثانية =   
 لخذهاخ الكوثٍْتر ّ الشثكاخشركح الوٌاُج االّلٍح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

  االرخص الوطاتق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

  وصيانة أجهزة وانظمة محاية أجهزة كمبيوتر ختصص املورد  2-4

اٌاد خضر السٍذ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 72.511 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 صيانة      تنفيذ حسي  نوع الكفالة
5% 

 مصنعيةسوء   
 

    
                    

 
 
 
 
 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 معلومات العطاءات و  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (3/4112) رقم امر الشراء 1-3

 13/4/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 طابعاتعلب أحبار شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار2244.111)  للعطاء عند االحالة  مجاليةاإلالقيمة   1-6

 ( 3)  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) عليااملنفذه ف اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوم21) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  42/3/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

4االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 4= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
  الشعلح للحاسثاخ ّااللكترًٍّاخ   احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 االرخص الوطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 احبار طابعات  ختصص املورد  2-4
هصطفى فٍصل  السٍذ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 442.211 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسي  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
 

    
                    

 
 
 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئيس قسم املشرتايت واللواز م                     
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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

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4112) رقم امر الشراء 1-3

 12/4/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار241.311)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 2)  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) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  42/3/4112 /اخلدماتيد كامل املواد التاريخ الفعلي النتهاء تور   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

4االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 4= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   شركح االّسظ لتقٌٍح الحاسة االلً  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

  االرخص الوطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

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

 دينار 72.131 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسي  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

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4112) رقم امر الشراء 1-3

 11/4/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار322.111)  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 لزايداترييو وامع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  ( يوم21) حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  43/3/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ن ) املتعهدين (  يمعلومات عن املورد                                                                          2

4االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 4= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
   شركح الوعذاخ ّالتجٍِساخ الفٌٍح تٍسكْ احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 االرخص الوطاتق أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
حوذي اتراٍُن السٍذ  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار 37.711 قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

  تنفيذ حسي  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

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4112) ر الشراءرقم ام 1-3

 42/4/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1122.211)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال يوجد ()إن وجدتعدد 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  ( يوم12) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  12/3/4112 النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتاريخ الفعلي   
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األّلىالفئة   لثة =الفئة الثا الفئة الثانية =   
    لالًظوح الوكتثٍح   الشركح العرتٍح اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ   أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
حسام كاٌذ  السٍذ ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  115.561قيمة الكفالة = )إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
11% 

 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

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4112) رقم امر الشراء 1-3

 2/4/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  اتفاقية صيانة االت سحب سريع  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار222.111)  الية للعطاء عند االحالة القيمة اإلمج  1-6

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

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

 ال يوجد (ان وجدت ا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعلي  1-11
11-1   1/3/4112لمدة عام من تاريخ  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  42/4/4112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح الوعذاخ ّالتجٍِساخ الفٌٍح تٍسكْ   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ  رات االحالة على املوردأسباب ومرب  2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
الجسار السٍذ حوذي اتراٍُن  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

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

      صيانة    
3   %      

 سوء مصنعية
 

    

 

 

 رئيس قسم املشرتايت واللوازم                     
   

 مالحظات:
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 سم المشتريات واللوازمالدائرة المالية / ق

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  طاءاسم اللجنة املشرفة على احالة الع 1-1

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4112) رقم امر الشراء 1-3

 2/3/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    شراء علب احبار االت سحب سريع اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2211)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 121)  حالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف اإل  1-7

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

 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11
11-1  ( يوم 21) يد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة املدة الزمنية لتور   

12-1  2/2/4112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = قدموا للعطاءامجايل عدد املوردين الذين ت 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح الوعذاخ ّالتجٍِساخ الفٌٍح تٍسكْ   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

هزةأجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أج ختصص املورد  2-4  

 السٍذ حوذي اتراٍُن الجسار  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار 551قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
11% 

 صيانة    
 

 سوء مصنعية  
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 مالحظات:
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 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 قسم المشتريات واللوازم / الدائرة المالية

 ات العطاءات معلومو  توثيق بياانت منوذج                                                         
  معلومات عن العطاء                                                                                 1

 لجنة المشتريات  العطاء احالة على ةاملشرف اللجنة اسم 1-1

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4112) رقم امر الشراء 1-3

 12/3/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 وكسشراء درامات لماكنة الزير ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار221.411)  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( الزايدة والنقصان رييو /التغ األوامرقيمة   1-9

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

12-1  41/3/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 الشركح العرتٍح لألًظوح الوكتثٍح  طاءاحملال عليو الع اسم املورد 2-2

 الْكٍل الْحٍذ   أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
 السٍذ حسام كاٌذ حسي ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 تنفيذ حسي  نوع الكفالة
11% 

 مصنعيةسوء    صيانة    
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 مالحظات:
 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 

                    
 
 
 

 

 

 

 موازنة العامةدائرة الوزارة 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

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4111) رقم امر الشراء 1-3

 1/2/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات االنترنت ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار3221)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1) اإلحالةد اإلحالو حسب كشف عدد بنو   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  1/2/4112من تاريخ لمدة عام  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  1/2/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
   ين ) املتعهدين (معلومات عن املورد                                                                          2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 هركس تكٌْلْجٍا الوعلْهاخ الْطًٌ احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 قرار تلسٌن تٌاًء على أهر الرئاسح أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات الوطين املورد ختصص  2-4

  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 مصنعيةسوء    صيانة      تنفيذ حسي  نوع الكفالة
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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

 (2/4112) رقم العطاء     1-2

 (14/4112) رقم امر الشراء 1-3

 23/4/2014 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  صحية مياه  عبوات  شراء ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دينار1211)  للعطاء عند االحالة  اإلمجاليةالقيمة   1-6

 ( 1) اإلحالةعدد بنود اإلحالو حسب كشف   1-7

 ال يوجد )إن وجدت( نرييو / الزايدة والنقصاالتغ 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  1/2/4112من تاريخ لمدة عام  حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  1/2/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  معلومات عن املورد                                                                          2

3االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 3= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 )ًستلَ(شركح غذٌر للوٍاٍ الوعذًٍح  احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

 ارخص الوطاتق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات مياه الشرب  ختصص املورد  2-4

 السٍذ زكرٌا الخشن  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 مالحظات:
 التزم المركز تكل ما هو مطلوب حسة االتفاقية.
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 دينار  141 قيمة الكفالة = : ال يوجد)إن وجدت( الكفاالت 2-6
 

 تنفيذ حسي  نوع الكفالة
11 % 

 مصنعيةسوء    صيانة    

    
                    

 
 
 
 

 

 

 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

 (11/4112) رقم العطاء     1-2

 (13/4112) رقم امر الشراء 1-3

 م  2/2/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
  شراء بدالت ربيعية  طاءاسم ووصف الع  1-5
 ( دينار1121) القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

 بدلة ( 42)  عدد بنود اإلحالو حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال يوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-8
 وجدال ي )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 12) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  41/2/4112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

4االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 4= األّلىالفئة    الفئة الثالثة =  الفئة الثانية = 
 هلثْساخ هصطفى الصٍذاّي  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

الوطاتق  ارخص أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 مالبس وبدالت  ختصص املورد  2-4

 مالحظات:
تكل ما هو مطلوب حسة االتفاقية.التزمت الشركة   
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 السٍذ علً الصٍذاّي ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار  118قيمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
11% 

 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

 (11/4112) رقم العطاء     1-2

 (11/4112) رقم امر الشراء 1-3

 41/3/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    صيانة باص الدائرة اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار221.211)  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 2) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  42/3/4112 خ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتاري  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األّلىالفئة   لفئة الثالثة =ا الفئة الثانية =   
 الشركح الوركسٌح للتجارج ّالوركثاخ   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

:مالحظات  
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 صيانة ابصات  ختصص املورد  2-4

 السٍذ م . ٌْسف سلٍواى  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 دينار  42الكفالة = قيمة  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
 

 صيانة    
5% 

 سوء مصنعية  
 

    

 

 

 

 

 

 موازنة العامةدائرة الوزارة 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

 (14/4112) رقم العطاء     1-2

 (2/4111) رقم امر الشراء 1-3

 12/2/4113 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء جهاز فلترة المواقع االلكترونية  ووصف العطاء اسم  1-5
 ينار( د223)  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 (تان وجد رييو والزايداتمع األوامر التغ) املنفذه فعليا اإلحالةقيمة  مجايلإ  1-11
11-1  12/2/4112من تاريخ  لمدة عام كامل حسب كشف االحالة /اخلدمات  املدة الزمنية لتوريد املواد  

12-1  12/2/4112 /اخلدماتالتاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد   
 ين ) املتعهدين (  عن املوردمعلومات                                                                           2

1االمجايل = ين الذين تقدموا للعطاءاملورد امجايل عدد 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 

 مالحظات:
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 هركس تكٌْلْجٍا الوعلْهاخ الْطًٌ احملال عليو العطاء اسم املورد 2-2

لى أهر الرئاسحقرار تلسٌن تٌاًء ع أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3  

 خدمات االنرت نت و تكنولوجيا املعلومات الوطين  ختصص املورد  2-4

  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 صيانة      تنفيذ حسي  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

 (13/4112) رقم العطاء     1-2

 (12/4112) اءرقم امر الشر  1-3

 42/2/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 عقد صيانة مقسم الكتل  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار211)  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  12/11/4112من تاريخ  عاملمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  12/11/4112 يخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدماتالتار   

 مالحظات:
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 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2
1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 هؤسسح اتْ شرٌف لالتصاالخ اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات مقاسم واجهزة اتصال ختصص املورد  2-4

 السٍذ  دمحم رٌاالخ الوحترم  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

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

 تنفيذ  حسي  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

 (12/4112) رقم العطاء     1-2

 (12/4112) رقم امر الشراء 1-3

 14/2/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 عقد برنامج ارشفة الديوان اسم ووصف العطاء  1-5
 ر( دينا1111)  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

 مالحظات:
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11-1  1/11/4112من تاريخ  عاملمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  1/11/4112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 ردين ) املتعهدين (  معلومات عن املو                                                                           2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 الشركح االُلٍح للكوثٍْتر اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 خدمات االرشفة وحفظ امللفات ختصص املورد  2-4

الوحترم  اتً هحوْد عطٍح السٍذ   ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

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

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
11% 

 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

 (12/4112) رقم العطاء     1-2

 (12/4112) رقم امر الشراء 1-3

 13/11/4112 حالةاتريخ كتاب اال 1-4
 شراء نظام صوتيات  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار2212)  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

 مالحظات:
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 ال يوجد )إن وجدت(دة والنقصان قيمة األوامر التغرييو / الزاي  1-9
 ال يوجد (ان وجدت إمجايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايدات  1-11

11-1  13/11/4112من تاريخ  22لمدة  املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  42/14/4112 /اخلدمات التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

5االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 5= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 هؤسسح خلٍفح الوتطْرج  ال عليو العطاءاسم املورد احمل 2-2

 االرخص الوطاتق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 انظمة الصوتيات ختصص املورد  2-4
الوحترمالسٍذ خوٍس اتراٍُن  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5  

 دينار  425.411قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  ي حس نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 سوء مصنعية  
  

    

 

 

 

 

 دائرة الموازنة العامةوزارة المالية / 

 المشتريات واللوازم الدائرة المالية / قسم

 معلومات العطاءات منوذج توثيق بياانت و                                                          
 معلومات عن العطاء                                                                                  1

 لجنة المشتريات  ءاسم اللجنة املشرفة على احالة العطا 1-1

 (12/4112) رقم العطاء     1-2

 (12/4112) رقم امر الشراء 1-3

 2/11/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
 شراء كراسي  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار3211)  القيمة اإلمجالية للعطاء عند االحالة   1-6

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

 مالحظات:
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 ال يوجد )إن وجدت(د األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان عد  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  2/11/4112من تاريخ  22لمدة  ب كشف االحالة املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حس  

12-1  42/14/4112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

3االمجايل = موا للعطاءامجايل عدد املوردين الذين تقد 2-1 3= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 هؤسسح الشعاع لالثاث الوكتثً  اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 االرخص الوطاتق  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 لوزام وااثث مكتيب  ختصص املورد  2-4
الوحترم السٍذ حسٍي خلٍل  وردضابط االرتباط من جهة امل  2-5  

 دينار  195.511قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 5% 

 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

 (12/4112) رقم العطاء     1-2

 (12/4112) رقم امر الشراء 1-3

 14/11/4112 اتريخ كتاب االحالة 1-4
    ا منولتاقطع لماكنة الكونيكشراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دينار1112.411)  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(قيمة األوامر التغرييو / الزايدة والنقصان   1-9

 ال يوجد (ان وجدت ايل قيمة اإلحالة املنفذه فعليا )مع األوامر التغرييو والزايداتإمج  1-11
11-1  ( يوم 2) املدة الزمنية لتوريد املواد /اخلدمات حسب كشف االحالة   

12-1  12/11/4112 التاريخ الفعلي النتهاء توريد كامل املواد /اخلدمات  
 معلومات عن املوردين ) املتعهدين (                                                                            2

1االمجايل = امجايل عدد املوردين الذين تقدموا للعطاء 2-1 1= األّلىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانية = 
 شركح الوعذاخ ّالتجٍِساخ الفٌٍح تٍسكْ   اسم املورد احملال عليو العطاء 2-2

 الْكٍل الْحٍذ  أسباب ومربرات االحالة على املورد 2-3

 أجهزة كمبيوتر وطابعات وأحبار وصيانة أجهزة ختصص املورد  2-4
 السٍذ حوذي اتراٍُن الجسار  ضابط االرتباط من جهة املورد  2-5

 قيمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 

 تنفيذ  حسي  نوع الكفالة
 

 صيانة    
 

 نعيةسوء مص  
 

    
                    

 
 
 
 
 

 

 

 مالحظات:
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