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طريقة الشراءنوع عملية الشراءالكلفة التقديريةبيان عملية الشراءمتسلسل

ادة1 نت مع وزارة االقتصاد الرق وال اك  خط االن تلزيملوازم7,000.000االش
نت مع مزود آخر2 اك  خط االن تلزيملوازم2,000.000االش

هـم3 تلزيملوازم16,300.000عقد التأم الص الجما لموظ الوحدة وأفراد أ

اة موظ الوحدة4 تلزيملوازم1,000.000عقد التأم الجما ع ح

ة لموظ الوحدة5 استدراج لوازم1,400.000عقد التأم الجما ضد الحوادث الشخص
اك الهاتف- الخط األر 6 تلزيملوازم2,000.000اش
اك الهاتف- خط الخلوي7 تلزيملوازم1,300.000اش
ب8 اه ال ونات وعبوات م تلزيملوازم900.000دفاتر ك
تلزيملوازم500.000المحروقات9

ات10 دال المستهل ر وثائق واس انة آالت تص تلزيملوازم1,500.000ص
ق11 ات الح انة طفا تلزيملوازم100.000ص
انة أجهزة وأثاث12 تلزيملوازم1,000.000ص
و 13 د االل ات نظام ال انة برمج استدراج لوازم3,000.000ص
انة أجهزة ولوازم العطاء14 تلزيملوازم1,500.000ص
طارات/ زوت)15 ات ولوازمها (إطارات/  ارات وآل انة الس لوازم مشتركةلوازم200.000ص
ات ولوازمها16 ارات وآل انة الس تلزيملوازم200.000ص
ارات17 لوازم مشتركةلوازم300.000تأم الس
استدراج لوازم450.000تأم الموجودات الثابتة18
ار19 ة وأح ة مختلفة ومطبوعات ولوازم مكت استدراج لوازم2,000.000قرطاس
ة20 ة مختلفة ومطبوعات ولوازم مكت لوازم مشتركةلوازم3,850.000قرطاس
ف21 تلزيملوازم5,200.000عقد التنظ
استدراج لوازم100.000الورق الص 22
لوازم مشتركةلوازم650.000الورق الص 23
اك  الصحف24 تلزيملوازم50.000اش
م25 و القد تلزيملوازم200.000الدعم الف للموقع االل
د والدعم الف له26 و جد م موقع ال استدراج لوازم4,125.000تصم
ز27 انات ثومسون رو اك الوحدة  قاعدة ب تلزيملوازم8,200.000اش
28Lexis Nexis انات اك الوحدة  قاعدة ب تلزيملوازم15,800.000اش
اك الوحدة  برنامج عدالة29 تلزيملوازم370.000اش
اك الوحدة  برنامج قسطاس القانو 30 تلزيملوازم720.000اش
31goAML تلزيملوازم94,800.000الدعم الف لنظام
32goAML ص تلزيملوازم8,300.000تراخ
عد33 ة للعمل عن  ات حما ص برمج استدراج لوازم1,000.000تراخ
عد34 ة للعمل عن  ات حما ص برمج تلزيملوازم1,400.000تراخ
تلزيملوازم300.000دعم ف لمقسم الهاتف35
ة36 ة الخارج تلزيملوازم1,050.000دعم ف أجهزة الحما
وسات37 ة ضد الف ة الحما تلزيملوازم600.000رخص برمج
ة ضغط الملفات38 تلزيملوازم500.000برمج
ة39 ون تلزيملوازم1,250.000رخص مصدقات ال
ة المعلومات40 ات حما تلزيملوازم2,350.000رخص برمج

41
ة متخصصة، فحص داخـ  ل جهة خارج ات فحص أمن معلومات من ق ذ عمل تنف

وخار 
استدراج/ عطاءلوازم10,000.000

ـا 42 سخ االحت ات ال مج انة ودعم ف ل ة ص استدراج لوازم500.000اتفاق
وسات43 ة ضد الف ات الحما مج انة ودعم ف ل ة ص استدراج لوازم500.000اتفاق
البنوك44 ة الخاصة  ون قات الخدمات االل وع تطب عطاءلوازم25,000.000م
ل مدقق خار مختص45 استدراج لوازم3,000.000تدقيق أنظمة معلومات من ق

46
ة  وارث - حفظ المعلومات لدى جهة خارج ة المعلومات من ال ات حما ترت

متخصصة
تلزيملوازم2,000.000

ـة47 فاد الموظف  دورات تدر تلزيمخدمات استشارية5,000.000إ

خطة الشراء السنوية لعام 2020

Page 1 of 2



553,415.000

طريقة الشراءنوع عملية الشراءالكلفة التقديريةبيان عملية الشراءمتسلسل

خطة الشراء السنوية لعام 2020

ـة48 فاد الموظف  شهادات مهن تلزيمخدمات استشارية1,500.000إ
جمة49 استدراج لوازم4,000.000أتعاب ال
تلزيملوازم1,000.000إعالنات  الصحف والمجالت50
افة51 تلزيملوازم1,500.000لوازم ض
ة52 تلزيملوازم500.000مامات وجه طب
ات53 استدراج خدمات استشارية4,000.000أتعاب تدقيق الحسا
عطاءلوازم35,000.000نظام أرشفة الوثائق54
عطاءلوازم15,000.000نظام محوسب (ما ومستودع وأصول ثابتة)55
عطاءلوازم20,000.000نظام محوسب (شؤون موظف )56
صمة57  + Access door + عطاءلوازم12,000.000تغي نظام الدوام
كة58 ة الش عطاءلوازم70,000.000أجهزة حما
ات59 ة الش دال أجهزة حما استدراج لوازم20,000.000اس
ا 60 عطاءلوازم80,000.000نظام فصل اف
استدراج لوازم18,000.000 أجهزة حاسوب محمول61
استدراج لوازم4,000.000نظام الصوت62
ن المركزي63 ة لتوسعة سعة جهاز التخ ات إضاف استدراج لوازم10,000.000دس
استدراج لوازم1,700.000حامالت شاشات حاسوب64
م65 تلزيملوازم1,250.000أجهزة تعق
انات66 ن ب استدراج لوازم3,500.000وحدة تخ
استدراج لوازم5,000.000أثاث67
استدراج لوازم6,000.000دراجة نارة68
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