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 2023خطة شراء وزارة التعليم العايل و البحث العلمي لعام ملخص 

 املقدمة

ام ظن( من 8املادة رقم )بناءاً على طلب دائرة املشرتايت احلكومية مبوجب  يقوم قسم اللوازم والعطاءات
( و انسجاماً مع رؤية وزارة التعليم العايل و البحث العلمي للسنوات 8/2022املشرتايت احلكومية رقم )

 اليت و إبنشاء خطة للمشرتايت املتوقعة االلكرتونيةاملقبلة ، و مبادرات التوجه اىل معامالت احلكومة 
 . 2022تشمل وصفاً لعمليات الشراء و العطاءات اليت تنوي الوزارة القيام هبا خالل عام 

هذه اخلطة مع التوجهات احلكومية و األهداف املؤسسية خلطة الوزارة االسرتاتيجية لتحقيق  تنسجمو 
 -ـ :ـــــه بجمموعة من األهداف املؤسسية املتمثل

 االستخدام األمثل للموارد . -1

القيام ابلعمليات الشــرائية املالئمة للوزارة من ثيث الســعر و املواصــفات و الوقو و املودة املناســبة  ا 
يؤدي إىل ختفيض النفقات و توجيهها لالســتخدام األمثل و بنب بميد املخاــاــات املالية ي مشــاريع 

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

 التخطيط امليد لعمليات الشراء . -2

نه أن يساعد على حتديد املخزون من املواد و تنظيم صرفها و ابلتايل تقليل تلفها و بنب أو هذا من ش
 تكدسها بال فائدة و فرتة التقادم الزمين للمادة الذي يؤدي ابلنهاية التالفها .

 الكلف الشرائيه .تقليل  -3

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

 سعار و التوقيو .األ -4

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

كانو ثكومية او قطاع خاص ، و الرتكيز على االستجابة   كات مع املهات ذات العالقة سواءً تعزيز الشر 
 على فائدة من خمرجات املشاريع املنفذه للوزارة من قبلهم ، ثيث مت إعتماد معايريأالفعالة لتحقيق 

لتزام املوردين بتوريد املواد إحملاور التقييم القائمة على االلتزام بتاريخ التوريد ،  اً للتعامل مع املوردين وفق
على مستوى من الكفاءة أثسب املواصفات و الشروط املطلوبة ) املودة( و إجراءات التوريد لتحقيق 

تم اعتماد منهجية التأهيل املسبق للدخول خذ بعني االعتبار انه سيمع األو الفعالية ي عمليات الشراء 
 . (8/2022)ي العطاءات وفقاً لنظام املشرتايت احلكومية رقم 

  الاعوابت و املعيقات. 

 أوالً : جائحة كوروان ) تداعياهتا و مرثلة التعاي (.

اخلطط أدى إنتشار فريوس كوروان اىل تعطيل العديد من اإلجراءات املتعلقة ابلعمليات الشرائية و 
املوضوعه هبذا الشأن ،  ا أدى اىل تغيري هنج العمليات الشرائية و ختفيض النفقات و توجيه الشراء 
للحاجات األساسية و اليت من شأهنا أن تؤثر على سري العمل ،  ا ترتب على هذا الظرف الطارئ 

مع ضرورات و ثجم العمل العديد من األمور منها تغيري  تعديل آليات الشراء و اولوايته مبا يتناسب 
احلايل و التسريع ي إجراء الشراء خوفًا من ثدوث فرتة تعطل اثنية من خالل إمتام العمليات وفقاً 

 للاالثيات احملددة ابلنظام .

أيضاً مت الرتكيز على شراء املستلزمات املتعلقة ابستمرارية العمل من قرطاسية و اثبار مبا يكفي ملدد 
الايانة املعنية ابحلواسيب و السريفرات و الربجميات ، لكون الوزارة قد أمتو أطول و اجناز عقود 

 امتتة العديد من عملياهتا و لضمان تسيري العمل عن بعد .

كما ادت اىل ارتفاع الكلف على املوردين و ابلتايل ارتفاع اسعار السلع و ندرة وجود بعضها ي 
البضائع ،  ا أدى اىل ارتفاع تكاليف الشحن ، و السوق احمللي و أتخر التخليص املمركي على 

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

لخدمات و العمليات أدى ظهور جائحة كوروان اىل أتخر صرف بعض مستحقات املتعلقة ابملوردين ل
الشرائية  ا أضعف ثقة املوردين ي 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 

ذه املستحقات من ثيث فرض ورود أية توضيحات من املهات املعنية خباوص آلية التعامل لارف ه
 غرامات وفقاً لنظام املشرتايت من عدمه .

ابإلضافة لبطء الدورة املستندية ي صرف مستحقات املوردين و أتخرها لظروف تتعلق آبلية الارف وفقًا 
لالنظمة املالية  ا يؤثر سلباً على رضى املوردين و رغبتهم ابلعودة للتعامل مع الوزارة مرة اخرى و ضعف 

 ثقتهم ابألساليب املتبعة ي هذا الشان .

مثل لتنفيذها و حتقيقها يتسىن هداف السابقة ابلتخطيط األبتضافر جمموعة األ و على الرغم  ا سبق و
نشطة املرتابطة مع ت اليت هي عبارة عن جمموعة من األفيذية للمشرتاينللوزارة رسم مالمح اخلطة الت

وفق  جناز على ارض الواقعثيث املودة و دقة االداء و سرعة اإل ، و متابعة تنفيذها منبعضها البعض
 وضع خطة للتوعية ابملشرتايت و التخطيط هلا . دارة املعنية واطار زمين و ابلتنسيق مع اإل

و عليه مت القيام ابلتعميم على مديرايت و وثدات الوزارة لتزويد القسم املعين ابملشاريع و املشرتايت 
بعني مع األخذ عليها رسم اخلطة املنوي القيام هبا اً ليتم بناء 2022 عاما خالل املنوي القيام هب

االعتبار االهداف الرئيسة املذكورة مسبقاً و جدول زمين مقرتح لبدء هذه املشاريع او القيام ابية 
 نشاطات شرائيه
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 2023 ذروة عمل الوزارة خالل العام ميثل جدول

اللوازم و االعمال  ملناسبةاحلدث او ا املديرية التاريخ
 املطلوبة

مشرتايت و اعمال 
 اخرى

 
 
 
 
 
 

30/1 – 
1/3 
30/6 – 

30/9 
 
 
 

1/11- 
28/2 

 
 

االعرتاف و 
معادلة 
 الشهادات

 
 
 

وثدة تنسيق 
 القبول املوثد

 
مديرية 

مؤسسات 
 التعليم العايل

 
 مديرية البعثات

 
مديرية الطلبة 

 الوافدين

  اخلرجيون الطلبة
 للعام الدراسي

2023/2022 
 طلبة  وخرجي

 العامة الثانوية
   التدقيق على

الطلبة املدد و 
اخلرجيني و تدقيق 

 الشهادات
  متابعة طلبات

البعثات 
 الداخلية و

 اخلارجية املنح
  متابعة الطلبة

 الوافدين 

القرطاسية و صيانة 
املرافق و متابعة عقود 
الايانة لالنطمة و 

االجهزة و املعدات و 
و مرافق الوزارة  
 متفرقات

ما يستجد من عمليات 
شرائية كطرح مشاريع او 
شراء اجهزة و لوازم 

و طباعة مكتبية 
و متفرقات و شهادات 

 ثسب احلاجة.

على مدار 
 العام

تقدمي الدعم اللوجسيت  ابقي املديرايت
 لباقي مديرايت الوزارة

القرطاسية و  صيانة 
املرافق و متابعة عقود 
الايانة لالنطمة و 

و املعدات و  االجهزة

ما يستجد من عمليات 
شرائية كطرح مشاريع او 
شراء اجهزة و لوازم 
مكتبية و متفرقات و 

 ثسب احلاجة.
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مرافق الوزارة  و 
 متفرقات.

 

 2023العطاءات الدورية املتكررة للعام  جدول

الكلفة  املديرية املعنية العطاء/املشروع الرقم
 التقديرية

نوع 
 املشرتايت

  / متكررة عطاءات دورية
 /اخلدمات املساندة مطبوعات 1

قسم اللوازم و 
 العطاءت

2500 
 دينار

وازم
ل

 
 

 /اخلدمات املساندة طباعة واثئق املعادلة 2
قسم اللوازم و 

 العطاءت

4000 
 دينار

 /اخلدمات املساندة خدمات أتمني سكن الطلبة الوافدين 3
قسم اللوازم و 

 العطاءت

الف  420
 دينار

 /اخلدمات املساندة مادة السوالرشراء  4
قسم اللوازم و 

 العطاءت

الف  60
 دينار

 /اخلدمات املساندة أتجري كافترياي الوزارة 5
قسم اللوازم و 

 العطاءت

ثسب قيمة 
االجيار 
حلساب 
 الوزارة

بديد كافة عقود الايانة للسريفرات و محاية  6
الشبكات و االنظمة احملوسبة و االت التاوير 

 و املقاسم اهلاتفية و بواابت التفتيش  

 /اخلدمات املساندة
قسم اللوازم و 

 العطاءت

الف  40
 دينار
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 /اخلدمات املساندة القرطاسية  7
قسم اللوازم و 

 العطاءت

 االف 10
 دينار

 /اخلدمات املساندة األثبار 8
قسم اللوازم و 

 العطاءت

ألف  15
 دينار

 /اخلدمات املساندة توابعة جهزة ثواسيب وأ 8
قسم اللوازم و 

 العطاءت

الف  25
 دينار

 /اخلدمات املساندة اثثاأل 9
قسم اللوازم و 

 العطاءت

االف  10
 دينار

 /اخلدمات املساندة جهزة و معدات مكتبيةأ 10
قسم اللوازم و 

 العطاءت

االف  5
 دينار

 /اخلدمات املساندة خدمات النظافة 11
قسم الايانة و 

 اخلدمات

80,000  
 الف دينار

ات
خدم

 /اخلدمات املساندة من و احلمايةخدمة األ 12 
قسم الايانة و 

 اخلدمات

ف ال 33
 دينار

 عطاءات و مشاريع طارئة
 /اخلدمات املساندة عطاءات و مشاريع طارئة 1

 اللوازم و العطاءتقسم 
10,000 
 االف دينار

تقديري و 
ثسب نوع 

 العطاء
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 2023جدول ميثل الكلف التقديرية للمشرتايت و العطاءات الدورية للوزارة املتوقعه لعام 

الكلفة  نوع املشرتايت الرقم
التقديرية لعام 

2022 

الكلفة 
التقديرية لعام 

2023 

 طرق الشراء

و  قرطاسية خمتلفة 1
مطبوعات و لوازم 

 مكتبية

30,000   
 الف دينار

23,000    
 الف دينار

عطاء حملي / استدراج 
الشراء ملنة عروض / 

 الرئيسية / لوازم
الت و صيانة اآل 2

 اثثجهزة و األاأل
10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

بنية صالح األإصيانة و  3
 و لوازمها

29,000 
 الف دينار

25,000 
 دينارالف 

صيانة السيارات و  4
 االليات و لوازمها

10,000 
 االف دينار

12,000 
 االف دينار

 47,000 التدفئة 5
 الف دينار

45,000 
 الف دينار

 65,000 خدمات النظافة 6
 الف دينار

75,000 
 الف دينار

 العطاءات املركزية

 12,000 التأمني 7
 الف دينار

15,000 
 االف دينار

 املركزيةالعطاءات 

حمروقات سيارات  8
 الاالون

10,000 
 االف دينار

10,000 
 االف دينار

ثسب تعليمات الشراء 
 احمللي للمشتقات النفطية

 10,000 حمروقات اليات ثقيلة 9
 االف دينار

10,000 
 االف دينار
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 28,650   من و احلمايةاأل 10
 الف دينار

  32,640 
 الف دينار

 العطاءات املركزية

 400,000 سكن الطلبة الوافدين 11
 الف دينار

420,000 
 الف دينار

 

  - - االاثث 12
 

 

 االحتياجات املطلوبة املديرية
مديرية 
املوارد 
البشر

 ية

 مثقب ثجم كبري -
 (10فايالت عدد ) -
 (2كرسي مكتب عدد ) -
 (1كرسي انتظار عدد) -
 (17برادي زيربا عدد) -
 (3جهاز ثاسوب عدد ) -
 (1طابعة عدد ) -
 (3ضوئي عدد)ماسح  -
 ISO9001:2001عقد تنفيذ اجراءات شهادة املطابقة القياسية الدولية  -

وحدة 
الشؤو

ن 
القانو

 نية

 (1برادي )  -
 (1ثالجة صغرية ) -
 خزانة -
 كرسي مكتب -
 (3اجهزة كمبيوتر عدد) -
 (3نظام عدالة ) -

وثدة 
تنسيق 
القبول 
املوح

 د

 
Items INK and Stationery Qty 

HP Color laser Jet 5550n Tuner Kit 1 

Kyocera Taskalfa 4052ci Tuner Kit 2 

Kyocera Taskalfa 3011I Tuner 2 

Hp Laser Jet Pro 400 m401d Tuner 20 
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Brother HL-L6200DW Tuner 4 

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

3625  

  

Items Qty 

 1 (Sedco Magna L3200Cالسطرية )الطابعات   عقد صيانة

Orcal RDB 1 

 1 (Inntergrity Serverعقد صيانة أجهزة الحاسوب المركزية )

 1 عقد صيانة خوادم القبول الموحد و ملحقاتها

ISO 27001 ISMS Project ( لوحدة القبول الموحد 27001ايزو) 1 

 1 عقد استضافة خوادم في مركز تكنلوجيا المعلومات

35200  

  

Items for PC Qty 

Ram DDR4 16GB  4000Hz (or above) 20 

NVMe M.2 1TB PCI-Express 4.0 x4 (or above) 14 

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

Nvidia GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6 (or above) 2 

18000 26740 

  

Servers and Others Qty 

Office 365 for one year 12 

Printer L6200DW  (or above) 6 

Switch (Specs) 3 

Laptop 6 

10920  

  

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 

RASPBERRY PI 4 MODEL B (8GB) Kit  (or above) 1 
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 ثتياجات تقديرية لألاثث للوزارة .ا
 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

 

 

 

 

 

 

 


