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 العامة الموازنة دائرة
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 اتعطاءال معلوماتو توثٌق بٌانات نموذج

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

 (1/7112) رقم العطاء     1-2

 (1/7112) رقم امر الشراء 1-3

 22/1/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 711الزٌروكس  لةألشراء خدمات الصٌانة  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار081)  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  ًمالجإ  1-11

 (ان وجدت
 ال ٌوجد

11-1  72/1/7112لمدة عام من تارٌخ  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

12-1  28/1/2118 /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 = 
 المحترمٌنلمكتبٌة الشركة العربٌة لألنظمة ا المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-2

  الحصريتلزٌم / الوكٌل  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 أجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار وصٌانة أجهزة تخصص المورد  2-4

المحترماٌمن مصطفى السٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

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

11% 
 سوء مصنعٌة   صٌانة    

 
    

                    

 
 
 
 
 

 مالحظات:
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 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة
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 معلومات العطاءاتو توثٌق بٌانات نموذج

 معلومات عن العطاء 1
 المحلٌةترٌات لجنة المش العطاء احالة على ةالمشرف اللجنة اسم 1-1

 (7/7112) رقم العطاء     1-2

 (3/7112) رقم امر الشراء 1-3

 9/2/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 صٌانة مصاعد الدائرة  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار001)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت( التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان األوامر ددع  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  17/7/7112لمدة عام من تارٌخ  سب كشف االحالة ح/الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

12-1  11/2/2118 /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد   
 ٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن المورد                                                                          2

4االجمالً = دموا للعطاءٌن الذٌن تقالمورد اجمالً عدد 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة =  الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌنالمصاعد الكهربائٌة  األرجوان تركٌب وصٌانةشركة  المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-2

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 صٌانة مصاعد تخصص المورد  2-4

المحترم السٌد خلدون عبد الباسط ط االرتباط من جهة الموردضاب  2-5  

 صٌانة     تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 16.511قٌمة الكفالة =  )إن وجدت( الكفاالت 2-6

3% 
 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

 (3/7112) رقم العطاء     1-2

 (0/7112) رقم امر الشراء 1-3

 28/2/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  احبار طابعات أصلٌة علب شراء اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار7881)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 7)  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  78/7/7112من تارٌخ  31لمدة  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  28/3/2117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

4االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌن لتجهٌزات المكتبٌةاالختٌار الصحٌح ل اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2

 االرخص المطابق  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

  قرطاسٌة واحبار  تخصص المورد  2-4

المحترمدمحم عوض هللا السٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة  دٌنار 268 قٌمة الكفالة = )إن وجدت(الكفاالت  2-6

11% 
 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  

 
    

 

 
 

 

 مالحظات:
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 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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 معلومات العطاءاتو توثٌق بٌانات نموذج

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

 (3/7112) رقم العطاء     1-2

 (8/7112) رقم امر الشراء 1-3

 1/3/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 أصلٌة طابعاتعلب أحبار شراء  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار0811)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 1)  اإلحالةعدد بنود اإلحاله حسب كشف   1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت( لنقصانالتغٌرٌه / الزٌادة وا 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  1/3/7112تارٌخ  من ٌوم( 21)لمدة حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

12-1  1/6/2117 /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد   
 ٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن المورد                                                                          2

4االجمالً = ٌن الذٌن تقدموا للعطاءالمورد اجمالً عدد 2-1 4األولى =الفئة    الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌن المحدودة  الشركة االهلٌة لالنظمة المكتبٌة المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-2

المطابق رخصأ أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

وحاسوباحبار طابعات  تخصص المورد  2-4  

المحترم محمود الفقٌه دالسٌ ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 581 قٌمة 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
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 لعطاءاتمعلومات او توثٌق بٌانات نموذج

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

 (3/7112) رقم العطاء     1-2

 (2/7112) رقم امر الشراء 1-3

 1/3/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 أصلٌة شراء علب أحبار طابعات ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار7101.232)  للعطاء عند االحالة  اإلجمالٌةالقٌمة   1-6

 ( 0)  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
 األوامر التغٌرٌه والزٌادات مع)المنفذه فعلٌا  اإلحالةقٌمة  ًجمالإ  1-11

 (ان وجدت
 ال ٌوجد

11-1  1/3/7112من تارٌخ  ٌوم( 21)لمدة  حسب كشف االحالة /الخدمات  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد  

12-1  1/6/2117 /الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد   
 ٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن المورد                                                                          2

4االجمالً = ٌن الذٌن تقدموا للعطاءالمورد اجمالً عدد 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
       شركة االوسط لتقنٌة الحاسب االلً المحترمٌن المحال علٌه العطاء اسم المورد 2-2

رخص المطابق اال اب ومبررات االحالة على الموردأسب 2-3  

 أجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار وصٌانة أجهزة تخصص المورد  2-4

مالمحتر صالح بسامالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 21501937 قٌمة 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
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 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

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

 (3/7112) رقم العطاء     1-2

 (8/7112) رقم امر الشراء 1-3

 28/2/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 أصلٌة شراء علب أحبار طابعات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1817.011)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

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

 ال ٌوجد )إن وجدت(ألوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان عدد ا  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  78/7/7112من تارٌخ  ( ٌوم21)لمدة  شف االحالة المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب ك  

12-1  28/5/2117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

4االجمالً = قدموا للعطاءاجمالً عدد الموردٌن الذٌن ت 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌن شركة المعدات والتجهٌزات الفنٌة تٌسكو اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2

خص المطابق راال أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

وصٌانة أجهزةأجهزة كمبٌوتر وطابعات وأحبار  تخصص المورد  2-4  

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

تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 1610241 قٌمة 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

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

 (0/7112) رقم العطاء     1-2

 (7/7112) رقم امر الشراء 1-3

 29/1/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  اتفاقٌة صٌانة االت سحب سرٌع  ووصف العطاء اسم  1-5
 ( دٌنار200)  القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

 ( 0)  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   1/3/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  28/2/2118 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 = 
 المحترمٌن المعدات والتجهٌزات الفنٌة تٌسكوشركة  ءاسم المورد المحال علٌه العطا 2-2

لحصريالوكٌل اتلزٌم / أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

 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 22.621قٌمة الكفالة =  دت()إن وجالكفاالت  2-6

 
      صٌانة    

3        % 
 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
 لجنة المشترٌات المحلٌة اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (0/7112) رقم العطاء     1-2

 (0/7112) رقم امر الشراء 1-3

 5/3/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 صٌانة قواعد االوراكل بدون رخص اسم ووصف العطاء  1-5
 دٌنار( 870)  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 (دتان وج
11-1  8/3/7112 لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  6/3/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 موردٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن ال                                                                          2

4االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌن المركز الدولً للتدرٌب واالستشارات اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2

قأرخص المطاب أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

وبرمجٌات كمبٌوتر انظمة وبٌع صٌانة تخصص المورد  2-4  

 السٌد طالل الزعارٌر المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 410251قٌمة الكفالة = 

 
 صٌانة    

5% 

 

 سوء مصنعٌة  

 

    
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 معلومات العطاءاتنموذج توثٌق بٌانات و

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

 (8/7112) رقم العطاء     1-2

 (0/7111) رقم امر الشراء 1-3

 2/2/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات االنترنت اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار0111)  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  1/0/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/3/2118 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 = 
 المحترمٌن مركز تكنولوجٌا المعلومات الوطنً ءاسم المورد المحال علٌه العطا 2-2

الجلٌلة قرار تلزٌم بناًء على أمر الرئاسة أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

 خدمات االنترنت وتكنولوجٌا المعلومات الوطنً تخصص المورد  2-4

 ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5
 

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

 
 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

 معلومات عن العطاء 1
  العطاءات المحلٌةنة لج اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (1/7112) رقم العطاء     1-2

 (0/7112) رقم امر الشراء 1-3

 13/8/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 خدمة االمن الحماٌة  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار18811)  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  78/2/7112من تارٌخ  تمدٌد لخدمات حسب كشف االحالة المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /ا  

12-1  25/9/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

1االجمالً = ٌن تقدموا للعطاءاجمالً عدد الموردٌن الذ 2-1 1الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌن والمحاربٌن القدماء ن العسكرٌٌنالقتصادٌة واالجتماعٌة للمتقاعدٌالمؤسسة ا اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2

الجلٌلة الرئاسةقرار تلزٌم بناًء على أمر  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

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

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة ردٌنا 1681قٌمة 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

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

 (2/7112) رقم العطاء     1-2

 (2/7112) رقم امر الشراء 1-3

 6/3/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  شراء برنامج مضاد للفٌروسات اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار081)  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(دة والنقصان قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌا  1-9
 إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  1/0/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/3/2118 الخدماتالتارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

4االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 
 المحترمٌن المعلوماتشركة إسناد لتكنولوجٌا  ل علٌه العطاءاسم المورد المحا 2-2

 أرخص المطابق  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 أجهزة كمبٌوتر وبرمجٌاتانظمة  بٌع  تخصص المورد  2-4
المحترم الرشدان بكرالسٌد  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 29.111=  قٌمة 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

 (8/7112) رقم العطاء     1-2

 (11/7112) رقم امر الشراء 1-3

 28/3/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
  صٌانة جهاز النسخ االحتٌاطً   عطاءاسم ووصف ال  1-5
 ( دٌنار7811)  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  70/0/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  23/4/2118 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 = 

المحترمٌن سناد لتكنولوجٌا المعلوماتشركة إ اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2  

الوكٌل الحصري /تلزٌم أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3   

 بٌع  انظمة أجهزة كمبٌوتر وبرمجٌات تخصص المورد  2-4

 السٌد بكر الرشدان المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة ٌنارد 1310511قٌمة 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

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 معلومات العطاءات نموذج توثٌق بٌانات و                                                         

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

 (2/7112) رقم العطاء     1-2

 (11/7112) رقم امر الشراء 1-3

 5/4/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
    اه للشرب )عبوات(شراء مٌ اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1011)  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  1/0/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  31/4/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

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

مٌنشركة مٌاه جوانا المحتر اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2  

  ارخص المطابق  أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

الشرب مياه خدمات تخصص المورد  2-4  

المحترم الترك عالء السيد ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

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

11% 

 

 صٌانة    

 
 سوء مصنعٌة  

 

    
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 معلومات العطاءات نموذج توثٌق بٌانات و                                                         

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

 (11/7112) رقم العطاء     1-2

 (13/7112) رقم امر الشراء 1-3

 22/6/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
    عقد صٌانة نظام الدوام والساعة مع شراء ساعة ختم اضافٌة  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار1327)  جمالٌة للعطاء عند االحالة القٌمة اإل  1-6

 ( 2) 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
 مع األوامر التغٌرٌه والزٌاداتإجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )  1-11

 ال ٌوجد (ان وجدت
11-1  73/8/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  23/8/2118 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 = 

المحترمٌنشركة التحكم و االتصاالت  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2  

 تلزٌم / الوكٌل الحصري الة على الموردأسباب ومبررات االح 2-3

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

المحترم دمحم حمودة  السيد ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 690611قٌمة الكفالة = 

 
 صٌانة    

5% 

 

 صنعٌةسوء م  
  

    
 

 مالحظات:

 

 
 

 

 

 رئٌس قسم المشترٌات واللوازم                     
   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 معلومات العطاءات نموذج توثٌق بٌانات و                                                         

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

 (11/7112) رقم العطاء     1-2

 (17/7112) رقم امر الشراء 1-3

 31/5/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء جهاز سكانر اسم ووصف العطاء  1-5
 دٌنار (838)  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 (جدتان و
11-1  31/0/7112تارٌخ  ٌوم 10لمدة  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  13/6/2117 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 الموردٌن ) المتعهدٌن (  معلومات عن                                                                           2

4االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 4الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 

  المحترمٌنالشركة االهلٌة النظمة المكتبٌة المحدودة  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2

خص المطابقأر أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3  

 بٌع  انظمة أجهزة كمبٌوتر وبرمجٌات تخصص المورد  2-4

المحترم  السيد محمود الفقيه ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

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

 
 صٌانة    

 
 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
 لجنة المشترٌات المحلٌة اءاسم اللجنة المشرفة على احالة العط 1-1

 (17/7112) رقم العطاء     1-2

 (10/7112) رقم امر الشراء 1-3

 21/8/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 عقد صٌانة نظام التكٌٌف المركزي للمبنى اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار 7311) القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

 1 اله حسب كشف اإلحالةعدد بنود اإلح  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  71/8/7112لمدة عام من تارٌخ  زمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة المدة ال  

12-1  19/8/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

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

 العالمٌة لالجهزة الحرارٌة المحترمٌن  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

تكييف  صيانة اجهزة تخصص المورد  2-4  

 السيد همام سمير ملكي المحترم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 115.111قٌمة الكفالة = 

 
 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
 لجنة العطاءات المركزٌة اسم اللجنة المشرفة على احالة العطاء 1-1

 (787/7112) عطاء   رقم ال  1-2

 (011/127/173/7112) رقم امر الشراء 1-3

 23/8/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات النظافة اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار30801) القٌمة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة   1-6

 1 عدد بنود اإلحاله حسب كشف اإلحالة  1-7

 ال ٌوجد )إن وجدت(ه / الزٌادة والنقصان عدد األوامر التغٌرٌ  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  11/2/7112مدة عام من تارٌخ ل المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  9/9/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

2لً =االجما اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1 2الفئة األولى =   الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 

المحترمٌن . التنظٌفالناس لخدمات  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2  

 االرخص المطابق أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 تقديم خدمات تنظيف المبنى تخصص المورد  2-4

د سامي حمد المحترمالسي ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 35640111قٌمة الكفالة = 

11% 
 صٌانة    

 

 

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

 (10/7112) رقم العطاء     1-2

 (10/7112) رقم امر الشراء 1-3

 18/9/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 صٌانة مقسم الدائرة نوع الكاتل اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار 211) 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  10/11/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   

12-1  13/11/2118 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 =   

المحترمٌن مؤسسة ابو شرٌف لالتصاالت اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-2  

 الوكٌل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 صيانة مقاسم وبرمجيات تخصص المورد  2-4

المحترم  ريااتالسيد م . دمحم ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5  

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 تنفٌذ  حسن  نوع الكفالة دٌنار 350111قٌمة الكفالة = 

 
 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

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

 (10/7112) رقم العطاء     1-2

 (18/7112) رقم امر الشراء 1-3

 5/11/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 عقد صٌانة ارشفة الدٌوان  ف العطاءاسم ووص  1-5
 ( دٌنار 1111) 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
 ٌوجد ال )إن وجدت(قٌمة األوامر التغٌرٌه / الزٌادة والنقصان   1-9
 ال ٌوجد (ان وجدت إجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌادات  1-11

 1/11/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   11-1

 31/11/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  11-1
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

 الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 1الفئة األولى = 1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1

الهلٌة للكمبٌوتر المحترمٌن الشركة ا اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-1  

 الوكٌل الحصري أسباب ومبررات االحالة على المورد 2-3

 انظمة وبرامج كمبيوتر  تخصص المورد  2-4

 السيد خالد النجار المحترم  ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
  حسن  تنفٌذ نوع الكفالة دٌنار 111.111قٌمة الكفالة = 

11% 
 صٌانة    
 

 

 سوء مصنعٌة  
  

    

 

 مالحظات:
 

 

 

 

 
                     رئٌس قسم المشترٌات واللوازم 

   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

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

 معلومات عن العطاء                                                               1

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

 (18/7112) رقم العطاء     1-2

 (71/7110) رقم امر الشراء 1-3

 25/9/2117 تارٌخ كتاب االحالة 1-4
 شراء خدمات نقل وتوزٌع البرٌد  اسم ووصف العطاء  1-5
 ( دٌنار 7111) ة اإلجمالٌة للعطاء عند االحالة القٌم  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
 ال ٌوجد (ان وجدت ا )مع األوامر التغٌرٌه والزٌاداتإجمالً قٌمة اإلحالة المنفذه فعلٌ  1-11

 12/17/7112لمدة عام من تارٌخ  المدة الزمنٌة لتورٌد المواد /الخدمات حسب كشف االحالة   11-1

 16/12/2118 التارٌخ الفعلً النتهاء تورٌد كامل المواد /الخدمات  11-1
 معلومات عن الموردٌن ) المتعهدٌن (                                                                            2

 الفئة الثالثة = الفئة الثانٌة = 1الفئة األولى = 1االجمالً = اجمالً عدد الموردٌن الذٌن تقدموا للعطاء 2-1

 شركة البرٌد االردنً المحترمٌن  اسم المورد المحال علٌه العطاء 2-1

الجلٌلة قرار تلزٌم بناًء على أمر الرئاسة حالة على الموردأسباب ومبررات اال 2-3  

 نقل وتوزيع البريد تخصص المورد  2-4

 السيدة لما العمايرة المحترمة   ضابط االرتباط من جهة المورد  2-5

 )إن وجدت(الكفاالت  2-6
 حسن  تنفٌذ  نوع الكفالة دٌنار 111.111قٌمة الكفالة = 

11% 
 صٌانة    
 
 

 ء مصنعٌةسو  
  

    

 

 مالحظات:
 

 

 

 

 
                     رئٌس قسم المشترٌات واللوازم 

   



 

  

 وزارة المالية

 العامة الموازنة دائرة

 الدائرة المالٌة / قسم المشترٌات واللوازم
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