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 املقدمة

ام املشرتايت احلكومية رقم طرة املشرتايت احلكومية مبوجب نئبناءًا على طلب دا يقوم قسم اللوازم والعطاءات
و انسجامًا مع رؤية وزارة التعليم العايل و  1/11/2019سراينه اعتبارًا من اتريخ دأ بي ذ( و ال28/2019)

إبنشاء خطة للمشرتايت  البحث العلمي للسنوات املقبلة ، و مبادرات التوجه اىل معامالت احلكومة االلكرتونية
 . 2022عام ي الوزارة القيام هبا خالل و لعمليات الشراء و العطاءات اليت تن تشمل وصفاً  اليت و املتوقعة

لتحقيق جمموعة من هداف املؤسسية خلطة الوزارة االسرتاتيجية و األهذه اخلطة مع التوجهات احلكومية  تنسجمو 
 -: ــــــاملتمثله ب املؤسسيةهداف األ

 مثل للموارد .االستخدام األ -1

ىل إمة للوزارة من حيث السعر و املواصفات و الوقت و اجلودة املناسبة مما يؤدي ئية املالئالقيام ابلعمليات الشرا
ية ئات املالية يف مشاريع او عمليات شر مثل و جتنب جتميد املخصصاهها لالستخدام األختفيض النفقات و توجي

 بال جدوى و ال تتناسب مع توجهات تطوير العمل داخل الوزارة .

 راء .التخطيط اجليد لعمليات الش -2

يم صرفها و ابلتايل تقليل تلفها و جتنب تكدسها ظيساعد على حتديد املخزون من املواد و تن أن نهأو هذا من ش
 دة و فرتة التقادم الزمين للمادة الذي يؤدي ابلنهاية التالفها .ئبال فا

 يه .ئتقليل الكلف الشرا -3

 النفقات و زايدة القدرة التنافسية .ؤدي اىل تقليل ين عمليات الشراء املدروسة بعناية أحيث 

 سعار و التوقيت .األ -4

مني املشرتايت و املواعيد و املواصفات املطلوبة ألتزام بتغفال اإلإسعار مع عدم فضل األأهتدف اىل احلصول على 
 جراءات العمل من جهة و تنطيم العالقة مع املوردين من جهة اخرى .إو ابلتايل تطوير 
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 املوردين . و الشراكات -5

، و الرتكيز على االستجابة الفعالة كانت حكومية او قطاع خاص   كات مع اجلهات ذات العالقة سواءً الشر  تعزيز
، حيث مت إعتماد معايري للتعامل مع املوردين دة من خمرجات املشاريع املنفذه للوزارة من قبلهم ئعلى فاألتحقيق 

لتزام املوردين بتوريد املواد حسب املواصفات و الشروط إحملاور التقييم القائمة على االلتزام بتاريخ التوريد ،  اً وفق
خذ مع األعلى مستوى من الكفاءة و الفعالية يف عمليات الشراء ألتحقيق  املطلوبة ) اجلودة( و إجراءات التوريد

ملسبق للدخول يف العطاءات وفقاً لنظام املشرتايت احلكومية رقم بعني االعتبار انه سيتم اعتماد منهجية التأهيل ا
(28/2019 ). 

  الصعوابت و املعيقات. 

 .) تداعياهتا و مرحلة التعايف (أوالً : جائحة كوروان 

أدى إنتشار فريوس كوروان اىل تعطيل العديد من اإلجراءات املتعلقة ابلعمليات الشرائية و اخلطط املوضوعه 
، مما أدى اىل تغيري هنج العمليات الشرائية و ختفيض النفقات و توجيه الشراء للحاجات األساسية هبذا الشأن 

رف الطارئ العديد من األمور منها تغيري  الظ على هذا ترتب ن تؤثر على سري العمل ، مماو اليت من شأهنا أ
يل و التسريع يف إجراء الشراء تعديل آليات الشراء و اولوايته مبا يتناسب مع ضرورات و حجم العمل احلا

 خوفاً من حدوث فرتة تعطل اثنية من خالل إمتام العمليات وفقاً للصالحيات احملددة ابلنظام .

ستمرارية العمل من قرطاسية و احبار مبا يكفي ملدد أطول و املتعلقة ابستلزمات املأيضاً مت الرتكيز على شراء 
و السريفرات و الربجميات ، لكون الوزارة قد أمتت امتتة العديد من اجناز عقود الصيانة املعنية ابحلواسيب 

 عملياهتا و لضمان تسيري العمل عن بعد .

كما ادت اىل ارتفاع الكلف على املوردين و ابلتايل ارتفاع اسعار السلع و ندرة وجود بعضها يف السوق احمللي 
ع تكاليف الشحن ، و عليه أصبح لزاماً التماشي و أتخر التخليص اجلمركي على البضائع ، مما أدى اىل ارتفا 

 مع احلالة السائدة هلذه االوضاع بشكل يضمن تزويد مستمر للحاجات االساسية الستمرار العمل .
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 اثنياً : أتخر صرف املستحقات .

مما  أدى ظهور جائحة كوروان اىل أتخر صرف بعض مستحقات املتعلقة ابملوردين للخدمات و العمليات الشرائية
أضعف ثقة املوردين يف التعامل من جهة و ضعف إستمرارية تقدميهم للخدمات من جهة اخرى ، و ذلك لوقوع 
فرتة تقدميهم للخدمات و تزويدهم ابملواد الشرائية ضمن فرتة التعطل، و عدم ورود أية توضيحات من اجلهات 

 امات وفقاً لنظام املشرتايت من عدمه .املعنية خبصوص آلية التعامل لصرف هذه املستحقات من حيث فرض غر 

ابإلضافة لبطء الدورة املستندية يف صرف مستحقات املوردين و أتخرها لظروف تتعلق آبلية الصرف وفقاً لالنظمة 
املالية مما يؤثر سلباً على رضى املوردين و رغبتهم ابلعودة للتعامل مع الوزارة مرة اخرى و ضعف ثقتهم ابألساليب 

 هذا الشان . املتبعة يف

مثل لتنفيذها و حتقيقها يتسىن للوزارة هداف السابقة ابلتخطيط األبتضافر جمموعة األ و على الرغم مما سبق و
، و نشطة املرتابطة مع بعضها البعضت اليت هي عبارة عن جمموعة من األفيذية للمشرتاينرسم مالمح اخلطة الت

وفق اطار زمين و ابلتنسيق مع  جناز على ارض الواقعسرعة اإل ويث اجلودة و دقة االداء حمتابعة تنفيذها من 
 وضع خطة للتوعية ابملشرتايت و التخطيط هلا . دارة املعنية واإل

و عليه مت القيام ابلتعميم على مديرايت و وحدات الوزارة لتزويد القسم املعين ابملشاريع و املشرتايت املنوي القيام 
يسة لرئبعني االعتبار االهداف امع األخذ عليها رسم اخلطة املنوي القيام هبا ًا ليتم بناء 2021 عامهبا خالل 

 يه .شاريع او القيام ابية نشاطات شرائمقرتح لبدء هذه املاملذكورة مسبقاً و جدول زمين 

ايت رت شلنظام امليع عمليات الشراء ختضع علماً أبن مج يةاملتعلقة ابخلطة الشرائمرفقا لعنايتكم  جمموعة من اجلداول 
 ه .الصادرة مبوجب تعليماتالو  2019( لسنة 28احلكومية رقم )

 . ذروة عمل الوزارة خالل العام ميثل جدول -1
 .2022العطاءات الدورية املتكررة للعام  جدول -2
 .2022جدول ميثل الكلف التقديرية للمشرتايت و العطاءات الدورية للوزارة املتوقعه لعام  -3
 العاملة لدى الوزارة .ثل عقود الصيانة ميجدول  -4
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و االطارات و البطارايت و القرطاسية من اللوازم و االاثث و االجهزة املختلفة  الوزارة ةثل حاجمتول اجد -5
 . و الزيوت و الشحومات

 .: جدول ميثل حاجة الوزارة من االاثث و االجهزة و الربجميات و القرطاسية ) عدا الطلبيات املعتاده( 5-1 
 . 2022االحتياجات التقديرية من االحبار لعام :  5-2 

 .2022االحتياجات التقديرية من لوازم و قرطاسية و مطبوعات لعام :  5-3 

 .االطارات و البطارايت و الزيوت و الشحومات: االحتياجات التقديرية من 5-4 
 .التأمني على املركبات : قيمة  5-5 

 لتنفيذ عملية الشراء .جدول يبني املراحل الزمنية  -6
 جدول يبني الشركاء يف عمليات الشراء . -7
 . ئيةلشرالعمليات اليات و معلومات متعلقة ابآ -8
 . اإلجراءات املتخذة ملواجهة جائحة كوروان أو أية حالة طارئة -9
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 2022 ذروة عمل الوزارة خالل العام ميثل جدول  -1

 و االعمال اللوازم احلدث او املناسبة املديرية التاريخ
 املطلوبة

مشرتايت و اعمال 
 اخرى

 
 
 
 
 
 

30/1 – 
1/3 
30/6 – 

30/9 
 
 
 

1/11- 
28/2 

 
 

االعرتاف و 
 معادلة الشهادات

 
 
 

وحدة تنسيق 
 القبول املوحد

 
مديرية مؤسسات 

 التعليم العايل
 

 مديرية البعثات
 

مديرية الطلبة 
 الوافدين

  اخلرجيون للعام الطلبة
 الدراسي

2022/2021 
 طلبة الثانوية وخرجي 

 العامة
   التدقيق على الطلبة اجلدد

و اخلرجيني و تدقيق 
 الشهادات

  متابعة طلبات البعثات
 املنح الداخلية و

 اخلارجية
  متابعة الطلبة الوافدين 

القرطاسية و صيانة 
و متابعة افق املر 

عقود الصيانة 
لالنطمة و االجهزة 

و مرافق  و املعدات
 و متفرقات الوزارة 

ما يستجد من 
ية عمليات شرائ

كطرح مشاريع او 
شراء اجهزة و لوازم 

و طباعة مكتبية 
و متفرقات شهادات 

 .و حسب احلاجة

على مدار 
 العام

تقدمي الدعم اللوجسيت لباقي  ابقي املديرايت
 مديرايت الوزارة

القرطاسية و  صيانة 
املرافق و متابعة 
عقود الصيانة 

االجهزة لالنطمة و 
و املعدات و مرافق 
 الوزارة  و متفرقات.

ما يستجد من 
ية عمليات شرائ

كطرح مشاريع او 
شراء اجهزة و لوازم 

و  و متفرقات مكتبية
 .حسب احلاجة
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 2022العطاءات الدورية املتكررة للعام  جدول -2

الكلفة  املديرية املعنية العطاء/املشروع الرقم
 التقديرية

نوع 
 املشرتايت

  عطاءات دورية / متكررة
دارية/ قسم الشؤون اإل مطبوعات 1

 اللوازم و العطاءت
2500 
 دينار

وازم
ل

 
 

دارية/ قسم الشؤون اإل طباعة واثئق املعادلة 2
 اللوازم و العطاءت

4000 
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل خدمات أتمني سكن الطلبة الوافدين 3
 اللوازم و العطاءت

الف  400
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل شراء مادة السوالر 4
 اللوازم و العطاءت

الف  40
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل أتجري كافترياي الوزارة 5
 اللوازم و العطاءت

حسب قيمة 
االجيار 
حلساب 
 الوزارة

جتديد كافة عقود الصيانة للسريفرات و محاية  6
الشبكات و االنظمة احملوسبة و االت التصوير و 

 املقاسم اهلاتفية و بواابت التفتيش  

دارية/ قسم الشؤون اإل
 اللوازم و العطاءت

الف  40
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل القرطاسية  7
 اللوازم و العطاءت

 االف 10
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل األحبار 8
 اللوازم و العطاءت

ألف  15
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل توابعة جهزة حواسيب و أ 8
 اللوازم و العطاءت

الف  25
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل اثثاأل 9
 اللوازم و العطاءت

االف  10
 دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل جهزة و معدات مكتبيةأ 10
 العطاءتاللوازم و 

االف  5
 دينار
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دارية/ قسم الشؤون اإل خدمات النظافة 11
خدمة اجلمهور و اخلدمات 

 داريةاإل

65,000  
 الف دينار

ات 
خدم

 

دارية/ قسم الشؤون اإل عطاء انشاء بوابة و اكمال جدار الواجهة الشمالية 12
خدمة اجلمهور و اخلدمات 

 داريةاإل

60,000 
 الف دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل احلماية من وخدمة األ 13
خدمة اجلمهور و اخلدمات 

 داريةاإل

32,640 
 ف دينارال

دارية/ قسم الشؤون اإل مشروع توليد الطاقة الشمسية 14
خدمة اجلمهور و اخلدمات 

 داريةاإل

300,000 
 الف دينار

دارية/ قسم الشؤون اإل انشاء انفذة موحدة للطلبة الوافدين 15
اخلدمات  خدمة اجلمهور و

 داريةاإل

20,000 
 ألف دينار

 عطاءات و مشاريع طارئة
دارية/ قسم الشؤون اإل عطاءات و مشاريع طارئة 1

 اللوازم و العطاءت
10,000 
 االف دينار

تقديري و 
حسب نوع 

 العطاء
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 .2022الدورية للوزارة املتوقعه لعام  و العطاءات لمشرتايتالكلف التقديرية لجدول ميثل  -3

املخصصات  نوع املشرتايت الرقم
الرمسية لعام 

2020 

الكلفة 
التقديرية لعام 

2021 

الكلفة 
التقديرية لعام 

2022 

 طرق الشراء

قرطاسية خمتلفة و  1
مطبوعات و لوازم 

 مكتبية

40,000 
 الف دينار

30,000   
 الف دينار

23,000 
 الف دينار

عطاء حملي / استدراج 
عروض / جلان الشراء 

 احمللية
الت و صيانة اآل 2

 اثثجهزة و األاأل
10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

بنية صالح األإصيانة و  3
 و لوازمها

10,000 
 االف دينار

29,000 
 الف دينار

25,000 
 الف دينار

صيانة السيارات و  4
 االليات و لوازمها

10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

12,000 
 االف دينار

 40,000 التدفئة 5
 الف دينار

47,000 
 الف دينار

45,000 
 الف دينار

 65,000 خدمات النظافة 6
 الف دينار

65,000 
 الف دينار

66,000 
 الف دينار

 العطاءات املركزية

 12,000 التأمني 7
 الف دينار

12,000 
 الف دينار

10,000 
 االف دينار

 املركزيةالعطاءات 

حمروقات سيارات  8
 الصالون

10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

حسب تعليمات الشراء 
 احمللي للمشتقات النفطية

 10,000 حمروقات اليات ثقيلة 9
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

  28,650 من و احلمايةاأل 10
 الف دينار

  28,650 
 الف دينار

  32,640 
 الف دينار

 العطاءات املركزية

 400,000 سكن الطلبة الوافدين 11
 الف دينار

400,000 
 الف دينار

405,000 
 الف دينار

 

  12000 - - االاثث 12
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 .العاملة لدى الوزارةميثل عقود الصيانة  لجدو  -4

 حالة العقد كلفة العقد بيان العقد الشركة املنفذه الرقم
صيانة الة التصوير   زهري عيسى مراد 1

Toshiba 
ساري  حسب كلفة التصوير

 املفعول
صيانة الة التصوير  الشركاء الدوليون لالعمال  2

Olivetti  
ساري  حسب كلفة التصوير

 املفعول
صيانة الة تصوير  الشركاء الدوليون لالعمال 3

Olivetti 
 مت جتديدة حسب كلفة التصوير

صيانة الة تصوير  لتجارة االتصاالتشركة الواثق  4
SHARP 

ساري  حسب كلفة التصوير
 املفعول

شركة املعدات و التجهيزات  5
 تيسكو -الفنية 

صيانة الة التصوير 
Konica  

ساري  حسب كلفة التصوير
 املفعول

صيانة االت  شركة الواثق لتجارة االتصاالت 6
 التصوير 

ساري  حسب كلفة التصوير
 املفعول

املؤسسة االقتصادية و  7
 االجتماعية للمتقاعدين

سيتم  28560 اتمني موظفي محاية
 جتديده

الشركة العامة للحاسبات و  8
 االلكرتونيات

صيانة اجهزة 
احلاسوب و 

 ملحقاهتا

سيتم  640
 جتديده

 مت جتديده حسب كلفة التصوير صيانة الة التصوير  شركة اوفتك لالنظمة املكتبية  9
االوائل املتخصصة شركة  10

 للخدمات الفنية
صيانة سريفرات 

HP  &
DELL 

سيتم  3857
 جتديده

صيانة سريفرات  الفنية للحلول التكنولوجية 11
الوزارة  

FUJITSU  

سيتم  3050
 جتديده

صيانة االت  شركة الواثق لتجارة االتصاالت 12
 التصوير 

 مت  جتديده حسب كلفة التصوير

صيانة طابعات  للكمبيوتراملسارات املركزية  13
 السطرية 

سيتم  385
 جتديده

املتخصصة لتقنيات قواعد  14
 البياانت

oracle 1425  سيتم
 جتديده 
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صيانة برامج و  الشركة الفنية لتوطني التقنية  15
 تطوير النظام 

سيتم  6500
 جتديده 

املخضرمني لتكنولوجيا  16
 املعلومات

جتديد رخصة محاية 
 الشبكة

سيتم  1864.12
 جتديده 

صيانة الة عد  شركة النظم التكاملية الدولية 17
النقود و كشف 

 التزوير

سيتم  250
 جتديده 

صيانة مقاسم  الثنائية لالتصاالت و التجارة 18
 الوزارة

سيتم  350
 جتديده 

صيانة نظام االرشفة  جمموعة التطبيقات املتكاملة 19
 االلكرتوين

سيتم  2000
 جتديده 

االوائل املتخصصة للخدمات  20
 الفنية

ORACLE 
RDB 

سيتم  1653
 جتديده 

شركة التوثيق النظمة الربجميات  21
 و تكنولوجيا املعلومات

نظام مكافحة 
 التزوير يف الواثئق

سيتم  990
 جتديده 

 جيدد سنواي 65000 خدمات النظافة عطاء مركزي / خدمات النظافة 22

 جيدد سنوايً  دينار/للطن 60 اتالف ورق الكرتوناالوىل لتدوير الورق و  23
تعبئة طفاايت  العصر الذهيب للسالمة العامة 24

 احلريق
 جيدد سنوايً  336.400

 جيدد سنوايً  1000 صيانة املصاعد إستحداث عقد جديد 25

 جيدد سنوايً  2980 صيانة الكامريات شركة امان 26
سكن الطلبة  اليامسني لالسكان 27

 الوافدين
 جيدد سنوايً  400,000

ثالث  SGS ISO 3800شركة  28
 سنوات
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واالطارات و البطارايت و الزيوت  ثل حاجة الوزارة من اللوازم و االاثث و االجهزة املختلفة و القرطاسيةمتول اجد -5
 .و الشحومات 

وفقا  عدا الطلبيات املعتاده(ميثل حاجة الوزارة من االاثث و االجهزة و الربجميات و القرطاسية ) : جدول  5-1
 . للمديرايت اليت استجابت للتعميم

 االحتياجات املطلوبة املديرية
وحدة 

العالقات 
 العامة

 (10ابنرات شعار املئوية عدد ) -

مكاتب 
املستشار

ين 
 الثقافيني

 مكتب مدير -
 كرسي مدير -
 طقم كنب -
 طقم طربيزات -
 طاوله -
 جهاز كمبيوتر -
 طن 2مكيف  -

وحدة 
الشؤون 
 القانونية

 كرسي مكتب -
 طاولة جانبية -
 عقد اتفاقية مع نظام قسطاس  -

 (3كرسي مكتب عدد) - 
 خزانة مكتب -
 (2طاولة جانبية عدد) -
 (2طربيزات طقم عدد) -
 (5جهاز حاسوب عدد) -
 (2ماسح ضوئي عدد) -
 (1طابعة عدد) -
 سنوات( 3عقد االيزو ) -

وحدة 
الرقابة 

 الداخلية

 ورق مروس -
 A4ورق ابيض  -
 فسفورياقالم حرب و  -
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 ملفات شفافة -
 دوسيهات شفافه -
 جالسورات -
 مغلفات -
 طامس حرب -
 برادي -
 شبك محاية للشبابيك -
 مناخل للشبابيك -
 مكيف -
 الة تصوير -

وحدة 
تنسيق 
القبول 
 املوحد

Items INK Qty 

HP Color laser Jet 5550n Tuner  3 

Kyocera Taskalfa 4052ci Tuner 2 

Kyocera Taskalfa 3011I Tuner 2 

Hp Laser Jet Pro 400 m401d Tuner 30 

Brother HL-L6200DW Tuner 4 

P7000 Ultra Capacity Printer Ribbon (P/N 179499-001)*6 1 

  

  

Items Qty 

 1 (Sedco Magna L3200Cالطابعات السطرية )  عقد صيانة

 1 (Oracle RDBعقد صيانة )

 1 (Inntergrity Serverعقد صيانة أجهزة الحاسوب المركزية )

 1 عقد صيانة خوادم القبول الموحد و ملحقاتها

 1 عقد استضافة خوادم في مركز تكنلوجيا المعلومات

  

  

Items PC Qty 

Ram DDR4 16GB  4000Hz (or above) 20 

NVMe M.2 1TB PCI-Express 4.0 x4 (or above) 14 
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CM TD500 Mesh Airflow (or above) 12 

Wireless Keyboard and Mouse KIT (or above) 12 

Professional  Dual Monitor Arm (or above) 12 

Intel Z590 (10G or 2.5G LAN) & Thunderbolt 3 & WIFI 6E (or above) 8 

Intel Core i9 11 Gen or above (Socket 1200) (or above) 8 

850W 80+ Gold Full Modular Power Supply (or above) 8 

CM ML240L V2 CPU Cooler (or above) 8 

Monitor 24" IPS (or above) 8 

Intel Core i5-10400 Comet Lake 6-Cores up to 4.3 GHz 12MB 4 

650W 80+ Gold Full-Modular PSU 4 

MSI Z590 PRO WiFi ProSeries Intel Z590 ATX Intel Motherboard w/ WIFI 4 

Cooler Master Hyper 212 Spectrum 4 

Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCI Express (AX6000 or above) 4 

Nvidia GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6 (or above) 4 

Old 26740 

  

Servers and Others Qty 

Office 365 for one year 12 

Printer L6200DW  (or above) 6 

Server (Specs) 1 

Switch (Specs) 1 

  

  

  

Items  Qty 

Fellowes Powershred Cross-Cut Shredde  (like ==>79Ci ) or better 7 

Heavy Duty A3 Shredder or better 1 

ProMedia Cabinets for LTO Storage (600 tape) 1 

AX WIFI Routor (6000 or above) 2 
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RASPBERRY PI 4 MODEL B (8GB) Kit  (or above) 1 

RASPBERRY PI 4 MODEL B (8GB)  (or above) 1 

  
 

 
 أحتياجات تقديرية لألاثث للوزارة .

 الكمية املادة  الرقم
 30 كراسي مكتب / موظف 1
 15 خزائن مكتب 2
 10 طاوالت ضيافة 3

 5 مكتب مدير 4
 5 طقم كنب 5
 15 كراسي مدير 6
 10 طقم طربيزات 7
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 2022االحتياجات التقديرية من االحبار لعام :  5-2

نوع احلرب )جتاري او 
 اصلي(

كمية 
 االحبار 

 التسلسل نوع الطابعة

 BROTHER 5440 1 10 اصلي
 BROTHER COLOR HL 3040CN 2 2 اصلي
 BROTHER COLOR HL4150 3  2 اصلي
 BROTHER FAX 2840 4 2 اصلي
 BROTHER 5340 5 12 اصلي
 BROTHER 2700 6 4 اصلي
 BROTHER MFC 8380 DN 7 10 اصلي
 BROTHER COLOR MFC 8610 DN 8 2 اصلي
 BROTHER DCP 7065 DN 9 2 اصلي
 BROTHER DCP 8155 DN 10 2 اصلي
 BROTHER DCP L2540 DW 11 4 اصلي
 BROTHER MFC 8510 DN 12 2 اصلي
 BROTHER MFC 8910 DW 13 2 اصلي
 HP LASER JET 1320+2015 14 8 اصلي
 HP COLOR LASER JET 5550 15 1 اصلي
 HP LASER JET 2035+2015+400 16 10 اصلي
 HP LASER JET P2015 17 2 اصلي
 HP LASER JET PRO 200 6 اصلي

COLER 
18 

 HP LASER JET PRO M402DN 19 40 اصلي
 HP PRO M252N 20 1 اصلي
 HP LASER JET  P3015 21 2 اصلي
 HP 1300 22 1 اصلي
 KYOCERA COLOR P5026CDN 23 1 اصلي
 KYOCERA P2040DN 24 20 اصلي
 LEX MARK E360 25 1 اصلي
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 OKI B430D 26 10 اصلي
 RICOH AFICIO SP3400N 27 2 اصلي
 SAMSUNG 2020 28 1 اصلي
 SAMSUNG M 3320 ND 29 1 اصلي
 HP 2300 30 1 اصلي
 HP LASER JET M130 FN 31 16 اصلي
 HP M1214NFH 32 2 اصلي
 KONICA MINOLTA MF 1390 33 2 اصلي
 KYOCERA M 3540 34 4 اصلي
 XEROX 3210 35 2 اصلي
الة KYOCERA TASK ALFA 3011 P 4 اصلي

 تصوير 
36 

الة  KYOCERA TASK ALFA 4052CI 2 اصلي
 تصوير )ملون(

37 

 BROTHER L5755DW 38 15 اصلي
 BROTHER 6200  39 10 اصلي
 BROTHER 2700 40 10 اصلي
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 2022االحتياجات التقديرية من لوازم و قرطاسية و مطبوعات لعام :  5-3

 التسلسل اسم املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الكمية الوحدة
 1 دفرت توزيع و حفظ بريد داخلي 50 عدد
 2 م(-اضابري خفيفة ) ع 3000 عدد
 3 م(-قلم حرب جاف خمتلف اللون )ع 2000 عدد
 4 قلم فلوماسرت عادي 300 عدد
 5 اقالم رصاص 500 عدد
 6 حماية رصاص 200 عدد
 7 م(-جالسور كبري )ع 1000 عدد
 8 م(-مغلفات مشكلة ) ع 1000 عدد
 9 حرب اختام ازرق 500 عدد
 10 بطارايت قلم 1000 عدد
 DVD 11 اقراص للكمبيوتر  500 عدد
 12 قلم فسفوري 500 عدد

 13 ورق تصوير A3 100 ماعون
 14 ورق تصوير A4م (-) ع 2500 ماعون

 15 اقالم سائل 500 عدد
 16 ورق الصق اشارة توقيع 250 عدد
 17 فوم كلني ) منضف اجهزة ( 50 عدد
 18 خريس مكبس خمتلف القياس 1000 عدد
 19 ماكنة الدور رول 150 عدد
 20 صينية داببيس 50 عدد
 21 فالشة ميموري 200 عدد
 22 وصلة كهرابء 100 عدد
 23 خالعة داببيس 200 عدد
 24 خالعة داببيس كبرية 20 عدد
 25 دفرت مالحظات عطوفة االمني العام 200 عدد
 26 كرت فزت 1000 عدد
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 البطارايت و الزيوت و الشحوماتاالطارات و : االحتياجات التقديرية من 4 -5

 مالحظات الكمية املواصفات / القياسات نوع املادة
  15/R/60/195 االطارات

 16/R/70 
 14/70/175 

 

 الطلب حسب احلاجة خمتلف القياسات  35

 الطلب حسب احلاجة خمتلف القياسات 22 35+  65+  100 البطارايت
 W/15/40ديزل  الزيوت و الشحومات

 W/10/40بنزين 
 HD 50ديزل 

 لرت  150
 لرت  250

 لرت  150

 الطلب حسب احلاجة

 

 التأمني على املركبات : قيمة  5-5

 قيمة التأمني الشركة و رقم العطاء عدد املركبات
 مركبة 22
 

 دينار 9385.275 للتأمني الشرق – 344/2020
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 .الشراء  عملياتجدول يبني املراحل الزمنية لتنفيذ  -6

 الية العمل النشاط / العملية الفرتة الزمنية
الشراء و  عملياتجتهيز  30/4 – 2/1

 العطاءات و جتميعها
  النظر يف حاجة املستودع و مديرايت الوزارة و

جتميع الطلبات املتشاهبة معًا ليتم طرحها يف 
عطاءات و طلبات شراء واحدة ، و إرسال 

حسب  املشرتايت احلكومية الالزم منها لدائرة 
 قيمة العطاء او املشرتايت.

طرح العطاءات و   31/12 – 1/5
 استقبال العروض

  يتم خالل هذه  الفرتة طرح العطاءات
زامناً مع نفس الفرتة يف تعروض ال استدراجو 

  املشرتايت احلكومية .دائرة 
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 .جدول يبني الشركاء يف عمليات الشراء -7
االثر املتوقع من  العالقةاهلدف الرئيسي من  الشركاء

 العالقة
وسيلة التنسيق و 

 تصالاإل
تصنيف 
 الشركاء

  دائرة املشرتايت
 احلكومية

  اجلهة املخولة للقيام إبجراء
عمليات طرح العطاءات و 

املشرتايت وفقاً للقيمة 
 .املالية 

 ( 40.000اليت تتجاوز )
اربعون الف دينار 

 للعطاءات و املشرتايت .
  تتجاوز و للقيم اليت

( مخسمائة 500.000)
الف دينار لعطاءت 
 االشغال احلكومية .

  تنفيذ طرح
العطاءات و 

عمليات 
 الشراء 

 تراسل 
  الربيد

 لكرتويناإل
 فاكس 

 رئيسي 

 شغال وزارة األ
 سكانالعامة و اإل

  املختصة  ابلعطاءت  اجلهة
شغال و املتعلقة ابأل

 اخلدمات احلكومية .
 

  تنفيذ
العمليات 

 نشائية اإل

 تراسل 
  الربيد

 لكرتويناإل
 فاكس 

 رئيسي 

  وزارة االقتصاد
 و الرايدة الرقمي

  اجلهة املخولة مبنح
املوافقات لشراء البنية 

لوازم املتعلقة الالتحتية و 
بقطاع تكنولوجيا 

 املعلومات .

  تزويد الوزارة
ابملوافقات و 
املواصفات 

املتعلقة 
مبشرتايت 
تكنولوجيا 
 املعلومات

 تراسل 
  الربيد

 لكرتويناإل
 فاكس 

 رئيسي 

 وزارة املالية   اجلهة املخولة بتحديد
املخصصات املالية من 

 العامةخالل املوازنة 

  اعطاء املوافقة
املبدئية على 

عمليات 
 الشراء 

 تراسل 
  الربيد

 لكرتويناإل
 فاكس 

 رئيسي 
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 رائسة الوزراء   جراء املوافقة النهائية إل
عمليات الشراء وفقاً 

عن ة ميم الصادر اللتع
 الوزراء . رائسة
 
 

 عطاء إ
املوافقة 

النهائية على 
عمليات 

 الشراء

 تراسل 
  الربيد

 لكرتويناإل
 فاكس 

 رئيسي 

  الوزارات و الدوائر
 احلكومية املختلفة

 تزويد الو  شاريعامل تنفيذ
تعلقة املدمات اخلوازم و ابلل

وفقاً للتجهيزات ابلوزارة 
 لديهم املتوفرة

  استدراج
عروض ال
القيام و 

ابلعمليات 
اً وفقالشرائية 

نظام ل
 املشرتايت

 تراسل 
  الربيد

 لكرتويناإل
 فاكس 

 مساند 

  شركات القطاع
 اخلاص

 عروض لعمليات  استدراج
لوازم الدمات و اخلشراء 

 تعلقة ابلوزارة . امل

  استدراج
عروض ال
القيام و 

ابلعمليات 
اً وفقالشرائية 

نظام ل
 املشرتايت

  ختضع
للتقييم و 

التغذية 
 الراجعة

  الربيد
 لكرتويناإل

 فاكس 

 مساند 
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 .ئيةلشرالعمليات اليات و معلومات متعلقة ابآ -8
ختيار تكون حسب املؤهالت و اخلربات السابقة للمناقصني و مطابقتهم للشروط و طريقة اإل -1

 .) التأهيل املسبق (املواصفات الواردة يف وثيقة الشراء 
 شهرين تقريباً .املسار الزمين يرتاوح مابني شهر اىل  -2
عالن على املوقع ضافة لإلكثر من يوم و حبسب البالغات ابإلصحف حملية أل يتم االعالن بثالث -3

 االلكرتوين للوزارة .
يبني يف االعالن مواعيد الزايرات ) الكشف احلسي ( للموقع أذا كانت طبيعة العملية الشرائية  -4

 تتطلب ذلك .
رخص و املطابق عروض فنياً ليتم اختيار العرض االتفريغ ال يتم تفريغ العروض مالياً و من مث يتم -5

 للشروط و املواصفات املطلوبة .
يتم إعداد واثئق الشراء من خالل امانة سر اللجان املشكلة و ذلك إعتماداً على الشروط و  -6

 املواصفات املرفقة بطلب الشراء الوارد من اجلهة الطالبة .
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 أو أية حالة طارئة ملواجهة جائحة كوروان اإلجراءات املتخذة -9

تقف جائحة كوروان اليت منر هبا عائقاً أمام استمرارية العمل وفقاً للجدول الزمين املوضوع للعمل وفقاً ملا يرد 
 الوزارة من تعليمات خارجية أو حسب سري العمل املوضوع داخل القسم و تلبية إحتياجات الوزارة .

 -العديد من اإلجراءات ملواجهة هذه اجلائحة و املتمثلة مبايلي : و عليه فسوف يتم إختاذ

الرتكيز على املشرتايت ذات األولوية اليت تضمن سري عمل الوزارة فيما يتعلق ابلقرطاسية و عقود  -1
 الصيانة .

حتديد املشرتايت اليت ميكن أتجيلها وذلك ابالتفاق مع اجلهات املعنية الطالبة و حسب  -2
 ضمن فرتة زمنية معينة .املخصصات املالية اليت تسمح إبجراء هذه العمليات 

اللجوء لعقد إجتماعات جلان املشرتايت عن بعد من خالل برامج تواصل و توزيع واثئق املشرتايت  -3
 خالل الربيد االلكرتوين بشكل يضمن استمرارية العمليات الشرائية . على أعضاء اللجان من

متابعة املوافقات الالزمة من اجلهات املكلفة مبنح هذه املوافقات و تسريع اإلجراءات املتعلقة حىت  -4
ال تكون عائقاً أمام العمليات الشرائية و املمثلني ب رائسة الوزراء ، وزارة املالية ، دائرة املشرتايت 

 احلكومية و وزارة االقتصاد الرقمي و الرايدة .
( مبشاريعها املراد تنفيذها إستناداً للمخصصات املتوفرة 2023إعادة جدولة خطة الشراء املقرتحة ) -5

 و التعديل الزمين الالزم حسب درجة اخلطورة للحاالت اإلستثنائية .
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 املراجع و املصادر
 . 2021-2019خطة الوزارة االسرتاتيجية لألعوام  -1
 ( .28/2019نظام املشرتايت احلكومية رقم ) -2
( من نظام 110الصادرة مبقتضى املادة ) 2019تنظيم املشرتايت احلكومية لسنة تعليمات  -3

 املشرتايت احلكومية .
 . 2021و  2020موزانة الوزارة للعام  -4
 التعاميم الداخلية املتعلقة بطلبات الوزارة . -5
 نتائج اجلرد السنوية . -6
  عقود الصيانة و اخلدمات . -7
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