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 اتعطاءال معلوماتو توثٌق بٌانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌةلجنة المشترٌات  العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (1/2016) رقم العطاء     1-2

 (1/2016) رقم امر الشراء 1-3

 11/1/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 711الزٌروكس  لةألشراء خدمات الصٌانة  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار580.000)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامر عدد  1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامرقٌمة   1-9
 مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات)المنفذه فعلٌا  اإلحالةقٌمة  ًجمالإ  1-11

 (ان وجدت
 ال ٌوجد

11-1  29/1/2016لمدة عام من تارٌخ  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

16-1  68/1/6117 /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد   
 ٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن المورد                                                                          2

1االجمالً = ٌن الذٌن تقدموا للعطاءالمورد اجمالً عدد 2-1 1= األولىالفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 مة المكتبٌة الشركة العربٌة لألنظ المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-6

 تلزٌم / الوكٌل الوحٌد  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 أجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار وصٌانة أجهزة تخصص المورد  2-4

المحترم اٌمن مصطفى سعٌدالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفٌذ  حسن  كفالةنوع ال دٌنار 580111قٌمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6

11% 
 سوء مصنعٌة   صٌانة    

 
    

                    

 
 
 
 
 

 مالحظات:
 

 

 

 

 
 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     

   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم

 

 

 

 

 

 

 

2 

 معلومات العطاءاتو توثٌق بٌانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌةشترٌات لجنة الم العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (2/2016) رقم العطاء     1-2

 (2/2016) رقم امر الشراء 1-3

 65/1/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 صٌانة مصاعد الدائرة  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار850.000)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامر عدد  1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامرقٌمة   1-9
 مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات)المنفذه فعلٌا  اإلحالةقٌمة  ًجمالإ  1-11

 (ان وجدت
 ال ٌوجد

11-1  12/2/2016لمدة عام من تارٌخ  حسب كشف االحالة دمات /الخ المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

16-1  16/6/6117 /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد   
 ٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن المورد                                                                          2

4االجمالً = ذٌن تقدموا للعطاءٌن الالمورد اجمالً عدد 2-1 1الفئة األولى =  1 الفئة الثانٌة =   الفئة الثالثة = 
  شركة فلسطٌن الهندسٌة  المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-6

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 صٌانة مصاعد تخصص المورد  2-4

المحترمطرخان  محمودلسٌد ا ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 صٌانة     تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 46.511قٌمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6

5% 
 سوء مصنعٌة  

 
    

                    

        

 

 

 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتانات ونموذج توثٌق بٌ

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌة لجنة المشترٌات اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (3/2016) رقم العطاء     1-2

 (7/2016) رقم امر الشراء 1-3

 6/1/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 خص اتفاقٌة صٌانة قواعد االوراكل بدون ر اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار975.000)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات إجمالً قٌمة  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  6/3/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  6/1/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المركز الدولً للتدرٌب واالستشارات  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 االرخص المطابق  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 انظمة كمبٌوتر و برامجٌات  تخصص المورد  2-4

 السٌد تٌسٌر دمحم سالم  المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار  480751قٌمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 وء مصنعٌةس  

 
    

 

 
 

 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتو توثٌق بٌانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌة لجنة المشترٌات العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (4/2016) رقم العطاء     1-2

 (4/2016) ر الشراءرقم ام 1-3

 11/6/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 طابعاتعلب أحبار شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار2681.390)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 2)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال ٌوجد ()إن وجدت التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامر عدد  1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامرقٌمة   1-9
 مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات)المنفذه فعلٌا  اإلحالةقٌمة  ًجمالإ  1-11

 (ان وجدت
 ال ٌوجد

11-1  ٌوم( 45) حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

16-1  ٌوم من تارٌخ امر الشراء 45 /الخدماتالنتهاء تورٌد كامل المواد التارٌخ الفعلً   
 ٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن المورد                                                                          2

5االجمالً = ٌن الذٌن تقدموا للعطاءالمورد اجمالً عدد 2-1 5الفئة األولى =  انٌة =الفئة الث   الفئة الثالثة = 
 شركة االوسط لتقنٌة الحاسب االلً المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-6

المطابق االرخص أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1  

وحاسوباحبار طابعات  تخصص المورد  2-4  

المحترم صالح بسام السٌد ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 668.119قٌمة الكفالة =  وجدت( )إن الكفاالت 2-6

11% 
 سوء مصنعٌة   صٌانة    

 
    

                    

 
 
 
 
 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتو توثٌق بٌانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌة لجنة المشترٌات العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة ماس 1-1

 (4/2016) رقم العطاء     1-2

 (5/2016) رقم امر الشراء 1-3

 9/6/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار3016.000)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامر عدد  1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامرقٌمة   1-9
 مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات)المنفذه فعلٌا  اإلحالةقٌمة  ًجمالإ  1-11

 (ان وجدت
 وجدال ٌ

11-1  ٌوم( 45) حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

16-1  ٌوم من تارٌخ امر الشراء 45 /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد   
 المتعهدٌن (  ٌن ) معلومات عن المورد                                                                          2

5االجمالً = ٌن الذٌن تقدموا للعطاءالمورد اجمالً عدد 2-1 5الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
      الشركة االهلٌة لالنظمة المكتبٌة  المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-6

رخص المطابق أ أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1  

 أجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار وصٌانة أجهزة لموردتخصص ا  2-4

ممحمود حسٌن المحترالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 111.611قٌمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6

11% 
 سوء مصنعٌة   صٌانة    

 
    

                    

 
 

                
 

 

 مالحظات:
 

 
 

 

 
 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     

   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌة لجنة المشترٌات اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (4/2016) رقم العطاء     1-2

 (6/2016) رقم امر الشراء 1-3

 9/6/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء علب أحبار طابعات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار3031.960)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان قٌمة   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  ( ٌوم90) المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  ٌوم من تارٌخ امر الشراء 91 مواد /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل ال  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

5االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 5الفئة األولى =  =الفئة الثالثة  الفئة الثانٌة =   
  شركة المعدات والتجهٌزات الفنٌة تٌسكو اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

خص المطابق أر أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1  

 أجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار وصٌانة أجهزة تخصص المورد  2-4

المحترم حمدي ابراهٌم الجزار السٌد ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار  1110196قٌمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  

 
    

                    

 
 
 

 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 ن العطاءمعلومات ع 1
 المحلٌةلجنة المشترٌات  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (5/2016) رقم العطاء     1-2

 (3/2016) رقم امر الشراء 1-3

 9/6/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  اتفاقٌة صٌانة االت سحب سرٌع  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار754.000)  ة القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحال  1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 والزٌاداتإجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه   1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1   1/3/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  68/6/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 شركة المعدات والتجهٌزات الفنٌة تٌسكو   اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 الوكٌل الوحٌد  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 أجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار وصٌانة أجهزة تخصص المورد  2-4

المحترمالجزار السٌد حمدي ابراهٌم  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 66.661قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
      صٌانة    

1        % 
 سوء مصنعٌة

 

    
                    

 
 
 
 
 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌةلجنة المشترٌات  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (6/2016) رقم العطاء     1-2

 (4/2011) رقم امر الشراء 1-3

 1/4/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات االنترنت اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار3750)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد وجدت()إن عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  1/4/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  1/4/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =  الثانٌة = الفئة   الفئة الثالثة = 
 المحترمٌن مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 قرار تلزٌم بناًء على أمر الرئاسة أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 خدمات االنترنت وتكنولوجٌا المعلومات الوطنً تخصص المورد  2-4

 من جهة الموردضابط االرتباط   2-5
 

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 175قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  

 
    

                    

 
 
 
 
 
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 تمعلومات العطاءانموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
  العطاءات المحلٌةلجنة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (1/2016) رقم العطاء     1-2

 (1/2016) رقم امر الشراء 1-3

 8/6/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 خدمة االمن الحماٌة  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار14880)  حالة القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند اال  1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 والزٌادات إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  1/4/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  1/4/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 والمحاربٌن القدماء ن العسكرٌٌنالقتصادٌة واالجتماعٌة للمتقاعدٌالمؤسسة ا اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 قرار تلزٌم بناًء على أمر الرئاسة باب ومبررات االحالة على الموردأس 2-1

 خدمة االمن الحماٌة  تخصص المورد  2-4
المحترم السٌد عماد بشٌر ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة ردٌنا 1488قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

11% 
 صٌانة    

 
 صنعٌةسوء م  

 

    
       

 
 
 
 
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌة  المشترٌاتلجنة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (7/2016) رقم العطاء     1-2

 (8/2016) م امر الشراءرق 1-3

 61/1/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  شراء برنامج مضاد للفٌروسات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1450)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد وجدت( )إنعدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  1/4/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  1/4/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =  ة الثانٌة =الفئ   الفئة الثالثة = 
 شركة المناهج االولٌة لخدمات الكمبٌوتر والشبكات اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 أرخص المطابق  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 صٌانة  وبٌع أجهزة كمبٌوتر وبرمجٌات تخصص المورد  2-4
المحترم ٌاد مروانالسٌد ا ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 760511قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة  

 
    
       

 
 
 
 
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 معلومات العطاءات نموذج توثٌق بٌانات و                                                         

 معلومات عن العطاء                                                               1
 المحلٌة  المشترٌاتلجنة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (9/2016) رقم العطاء     1-2

 (9/2016) رقم امر الشراء 1-3

 66/1/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  شراء خدمات مٌاه الشرب اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1400)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان  قٌمة  1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  1/5/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  1/5/6117 نتهاء تورٌد كامل المواد /الخدماتالتارٌخ الفعلً ال  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =  = الفئة الثالثة الفئة الثانٌة =   
 شركة مٌاه جوانا  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 خدمات مٌاه الشرب تخصص المورد  2-4
المحترم السٌد عالء الترك ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  لكفالةنوع ا دٌنار 141قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  

 

    
       

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 لعطاءمعلومات عن ا                                                                 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1

 (11/6112) رقم العطاء     1-1

 (11/6112) رقم امر الشراء 1-2

 62/2/6112 تارٌخ كتاب االحالة 1-3

 اتفاقٌة تجدٌد رخص وصٌانة جهاز النسخ االحتٌاطً اسم ووصف العطاء  1-4

 ( دٌنار6262)  عطاء عند االحالة القٌمة اإلجمالٌة لل  1-5

 ( 1) عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة  1-6

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8

1-9 
 التغٌرٌه والزٌادات إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر 

 (ان وجدت
 ال ٌوجد

 62/2/6112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   1-11

11-1  62/2/6112 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  

16-1  معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            

 الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 3الفئة األولى = 3االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2

 شركة اسناد لتكنولوجٌا المعلومات  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-1

 االرخص المطابق موردأسباب ومبررات االحالة على ال 2-6

 صٌانة  وبٌع أجهزة كمبٌوتر وبرمجٌات تخصص المورد  2-1

 السٌد بكر الراشدان المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-4

 )إن وجدت(الكفاالت  2-5
 حسن  تنفٌذ  نوع الكفالة دٌنار 132.311قٌمة الكفالة = 

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة  
 

   

    

 
 
 

 
 
 

 مالحظات:
 

 

 

 

 
                     رئٌس قسم المشترٌات واللوازم 

   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 نموذج توثٌق بٌانات ومعلومات العطاءات

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (11/6112) رقم العطاء     1-2

 (11/6112) رقم امر الشراء 1-3

 62/8/6112 تارٌخ كتاب االحالة 1-4

 شراء خدمات تنظٌف مبنى دائرة الموزنة العامة اسم ووصف العطاء  1-5

 ( دٌنار31511)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

  ٌوجدال )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8

 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9

 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11
 (ان وجدت

 ال ٌوجد

11-1  11/9/6112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  11/9/6112 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  

 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

 الفئة الثالثة = نٌة =الفئة الثا 3الفئة األولى = 3االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1

 مؤسسة احمد عاٌد المرموري للخدمات اللوجستٌه  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 شراء خدمات التنظٌف تخصص المورد  2-4

 المحترمالسٌد احمد المرموري  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 حسن  تنفٌذ نوع الكفالة دٌنار 3151.111قٌمة الكفالة = 

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  

 

    

       

 
 

 مالحظات:
 

 

 

 

 
                     رئٌس قسم المشترٌات واللوازم 

   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 نموذج توثٌق بٌانات ومعلومات العطاءات

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (12/2016) رقم العطاء     1-2

 (12/2016) رقم امر الشراء 1-3

 4/8/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 اتفاقٌة صٌانة نظام الدوام والساعة اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1044)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ن وجدتا
11-1  23/8/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  61/8/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 عن الموردٌن ) المتعهدٌن (  معلومات                                                                           2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 شركة التحكم واالتصاالت اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

  الوكٌل الحصري تلزٌم أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

  شراء خدمات اعمال صٌانة نظام الدوام والساعة تخصص المورد  2-4

المحترم طاهر دمحمالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 560611قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة  

 

    
       

 
 
 
 
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

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

 (2/2016) رقم العطاء     1-2

 (1/2016) رقم امر الشراء 1-3

 16/8/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 جهاز حاسوب  11شراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار19650)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(والنقصان  قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة  1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  16/8/2016من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  16/9/6116 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
   االعمالشركة المصفوفة لتكنولوجٌا  طاءاسم المورد المحال علٌه الع 2-6

رخص المطابقا أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1  

 اجهزة حاسوب ولوازمها  تخصص المورد  2-4
المحترم دمحم أمجدالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ   حسن نوع الكفالة دٌنار 9860511قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة  

 

    
       

 
 
 

 

 مالحظات:
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 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (13/2016) رقم العطاء     1-2

 (14/2016) رقم امر الشراء 1-3

 4/9/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 مع تاٌمر لغرفة السٌرفر 6شراء مكٌفات عدد اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار2350)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  4/9/2016من تارٌخ   حسب كشف االحالة المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات   

16-1  11/9/6116 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = طاءاجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للع 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
  شركة بترا للصناعات الهندسٌة  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

رخص المطابقا أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1  

 تورٌد وتركٌب اجهزة تكٌٌف تخصص المورد  2-4
المحترم دمحم محمودالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة ردٌنا 1170511قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة  
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 تمعلومات العطاءانموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (14/2016) رقم العطاء     1-2

 (13/2016) رقم امر الشراء 1-3

 69/8/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  صٌانة مقسم الدائرة نوع الكاتل اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار700)  ة للعطاء عند االحالة القٌمة اإلجمالٌ  1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 وامر التغٌرٌه والزٌاداتإجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األ  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  14/10/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  14/11/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
  تصاالتمؤسسة ابو شرٌف لال اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 تلزٌم الوكٌل الحصري ردأسباب ومبررات االحالة على المو 2-1

 صٌانة اجهزة ومقاسم  تخصص المورد  2-4
المحترمدمحم رٌاالت السٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 15قٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة  
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (15/2016) رقم العطاء     1-2

 (15/2016) رقم امر الشراء 1-3

 9/11/6116 حالةتارٌخ كتاب اال 1-4
  شاشة عرض للقاعة الرئٌسٌة مع استاند ارضً وبرمجة شراء  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار812)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  9/10/2016من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  19/11/6116 النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدماتالتارٌخ الفعلً   
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =  الثة =الفئة الث الفئة الثانٌة =   
  السكون التقنً لالنظمة االمنٌة  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1

 تورٌد اجهزة  تخصص المورد  2-4
المحترم ٌوسف المغربًالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 410611= قٌمة الكفالة  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 صٌانة    

5% 
 سوء مصنعٌة

 

    
       

 
 
 

 

 مالحظات:
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

 معلومات عن العطاء 1
 نة المشترٌات المحلٌة لج اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (16/2016) رقم العطاء     1-2

 (16/2016) رقم امر الشراء 1-3

 18/11/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات االرشفة االلكترونٌة  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1000)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 1) شف اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب ك  1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  1/11/2016لمدة عام من تارٌخ  تورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة المدة الزمنٌة ل  

16-1  1/11/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = ً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاءاجمال 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
  الشركة االهلٌة للكمبٌوتر اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

الوكٌل الحصريتلزٌم  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-1  

  انظمة ارشفة تخصص المورد  2-4
المحترمهبة مقداد السٌد  االرتباط من جهة الموردضابط   2-5  

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 دٌنار  111قٌمة الكفالة = 

 
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  
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 معلومات العطاءاتات ونموذج توثٌق بٌان

 معلومات عن العطاء 1
 لجنة المشترٌات المحلٌة  اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (17/2016) رقم العطاء     1-2

 (20/2015) رقم امر الشراء 1-3

 64/9/6116 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 البرٌد االردنًشراء خدمات  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار2000)  لقٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة ا  1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(عدد األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-8
 ال ٌوجد )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 ه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌاداتإجمالً قٌمة اإلحالة المنفذ  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  17/12/2016لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

16-1  17/16/6117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
  البرٌد االردنًشركة  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-6

 تلزٌم بناء على كتاب دولة رئٌس الوزراء ة على الموردأسباب ومبررات االحال 2-1

 البرٌد خدمات  تخصص المورد  2-4
المحترم لما العماٌرهالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 دٌنارقٌمة الكفالة =  )إن وجدت(الكفاالت  2-6

 
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  
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