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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 0277/ 66ء رقم  عطا
توفير نظام إدارة خدمات الجمهور لصالح            تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء 

 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. وزارة المالية
ة فـــي  ـــخا العطـــاء مراجعـــة وزارة فعمـــل الشـــركات خات ا ختصـــاص والمســـجمة رســـميًا وتر ـــب فـــي المشـــارك

الماليــة / اادارة العامــة لمــوازم العامةـــ الرمــال بــرج الوليــد الطــابق اشرضــي بــالطرب مــن إشــارة مــرور الطيــران 
( خــ ل أوتــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــل كراســة المواصــفات 9فــي  ــزة  ــرب بــرج الظــافر  

 ير مستردة تورد إلل خزينة وزارة المالية.( شيكل  300ووثائق العطاء مطابل دفع مبمغ  
آخر موعد لطبول عروض اشسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باادارة العامة الموازم/ وزارة 

وتفتح المظاريف  25/07/2017الموافق  الث ثاءيوم   و الساعة الحادية عشر من صباح المالية في  ـزة
 زمان والمكان .بحضور ممثمي المناتصين في نفس ال

 

 اإلدارة العامة لموازم العامة                                                            
 مالحظة:ـ

 عمل من يرسو عميه العطاء. . أجرة ااع ن في الصحف1
. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني ااســ مي او بنــك ا نتــاج أو 2

ـــوزارة ا تصـــا ت وتكنولوجيـــا المعمومـــات بمبمـــغ  ســـند دفـــع $ ســـاري 1000مـــن بنـــك البريـــد التـــابع ل
 المفعول لمدة ث ث شهور يومًا من آخر موعد لتطديم العروض.

 . تطدم اشسعار بالدو ر وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.3
 . لجنة العطاءات  ير ممزمة بطبول أتل اشسعار.4
 موازم  ير مسئولة عن أي مبمغ نطدي يرفق مع العطاء..اادارة العامة ل5
 2824368 -2826990.لممراجعة وا ستفسار  اتف رتم : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــل الجــداول والنمــاخج والوثــائق المرفطــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يطــرأ  .1
الوثـــائق ويـــتفهم جميـــع مـــا ورد فيهـــا ويخـــتم ويوتـــع كافـــة وثـــائق دعـــوة العطـــاء ويطـــدمها ضـــمن   ـــخج

العـرض كاممــة عمــل أن يتحمــل كافـة النتــائ  المترتبــة عمــل عـدم تيامــه بالتــدتيق وا ســتكمال بصــورة 
 صحيحة.

تكتـــب أســـعار العطـــاء بالـــدو ر عمـــل أن يشـــمل الســـعر رســـوم الجمـــارك والضـــريبة المضـــافة وأجـــور  .2
 لتحزيم والتغميف ومصاريف النطل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف اشخرى.ا

أو التعـديل  يعد المناتص عرضه مطبوعـًا أو مكتوبـًا بـالحبر اشزرق أو اشسـود فطـط ويحظـر المحـو .3
أو الشــطب أو ااضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن  ــخا الطبيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازيين 

بر اشحمــر ويعــاد كتابــة الصــواب بــالحبر اشزرق أو اشســود ويوتــع بجانبــه مــن تبــل مــن أجــرى بــالح
 التصويب.

يطدم المناتص عرضه مرفطًا به الوثائق المطموبة مع تأمين دخـول العطـاء فـي مغمـف مغمـق ب حكـام  .4
            لممناتصـــــــة تـــــــوفير نظـــــــام إدارة خـــــــدمات الجمهـــــــور لصـــــــالح وزارة الماليـــــــةويكتـــــــب عميـــــــه عطـــــــاء 

وكخلك اسمه وعنوانه بالكامل ورتم الهاتف والفاكس ورتم صندوق البريد الخاصـين  2017/ 69 رتم
بــه لترســل إليــه المكاتبــات المتعمطــة بالعطـــاء وعميــه تبميــــغ اادارة العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة خطيــًا 

تــي طرحــت العطــاء وعنوانهــا تعــديل فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــب أيضــًا اســم الــدائرة ال بــأي تغييــر أو
 وبخ ف خلك يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المطدم منه.

يودع العرض من تبل المناتص في صندوق العطاءات المخصص لهخا الغرض لدى اادارة العامة  .5
لموازم تبل انتهاء المدة المحددة لخلك وكـل عـرض   يـودع فـي صـندوق العطـاءات تبـل آخـر موعـد 

 وض   ينظر فيه ويعاد إلل مصدرج مغمطًا .لتطديم العر 

يمتــزم المنــاتص بــأن يبطــل العــرض المطــدم منــه نافــخ المفعــول و  يجــوز لــه الرجــوع عنــه لمــدة أربعــة  .6
 شهور من تاريخ آخر موعد لتطديم العروض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ول مـرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه يرفق المناتص مـع عرضـه   خاصـة إخا كـان يشـارك ش .1
 و ي عمل النحو التالي:

 .صورة مصدتة عن شهادة مزاولة المهنة وكخلك السيرة الخاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة الطيمة المضافة 
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ة مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة عمــل المنــاتص أن يرفــق بعرضــه النســخة اشصــمي .2
خا كانــت  تعـرف بـالموازم المعروضـة وكـخلك يطــدم مـع عرضـه العينـات المطموبــة فـي دعـوة العطـاء وا 
تمك العينات  ير تابمة لمنطل فعميه أن يحدد مكانها والوتت الخي يمكن رؤيتها فيه وا   يكون لمجنة 

 العطاءات عدم النظر بالعرض.

تص أن يضــيف أيــة وثــائق أو معمومــات ير ــب ب ضــافتها ويــرى أنهــا ضــرورية لتوضــيح يحــق لممنــا .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .7

يمتـــزم المنـــاتص أن يرفـــق بعرضـــه ســـند دفـــع معتمـــد صـــادر مـــن بنـــك البريـــد التـــابع لـــوزارة ا تصـــا ت 
الــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني ااســ مي بمبمــغ أو عمــل شــكل كف وتكنولوجيــا المعمومــات

و  ينظــر فــي أي عــرض  يــر معــزز بتــأمين دخــول  دو ر " كتــأمين دخــول " لمــدة ثــ ث شــهر 1000
العطاء ، عمل أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلل مطـدميها مـن المناتصـين الـخي لـم يحـال عمـيهم 

خر موعد لتطديم العـروض، وكـخلك لمـن أحيـل عمـيهم العطـاء بعـد بعد مدة أسبوعين من تاريخ آ العطاء
 أن يطوموا بتطديم تأمين حسن التنفيخ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .0

بطيمة يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتطديم تأمين حسن التنفيخ لمعطاء المحال عميه 
من بنك البريد التابع لوزارة ا تصا ت وتكنولوجيا وخلك عمل شكل سند دفع معتمد صادر   مبمغ مططوع
يوم من تاريخ  15أو عمل شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني ااس مي خ ل  المعمومات

تبميغه بطرار إحالة العطاء عميه من تبل اادارة العامة لموازم العامة عمل أن يكون ساري المفعول لمدة 
خ آخر موعد لتطديم تأمين حسن التنفيخ ، ويعاد تأمين حسن التنفيخ إلل المتعهد بعد  اربعة شهور( من تاري

تنفيخ كافة ا لتزامات المترتبة عميه بموجب طمب خطي تطدمه الدائرة المستفيدة لدائرة الموازم العامة 
 باافراج عن التأمين.

 
 .تأمين الصيانة :3

شــيك مصــدق صــادر عــن بنــك معتمــد لــدي وزارة يطــدم تــامين الصــيانة عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو 
 1000الماليــة بغــزة  البنــك الــوطني ااســ مي(أو ســند دفــع معتمــد صــادر عــن بنــك البريــد بطيمــة 

ويعــاد  ــخا التــأمين  عمــل أن تكــون سـارية المفعــول لمــدة ســنة مـن تــاريخ انتهــاء العطـددو ر أمريكـي 
ة عميه بموجب كتاب خطـي مـن الـدائرة المسـتفيدة إلي المتعهد بعد أن يطوم بكافة ا لتزامات المترتب

جــراء  خا أخـل المتعهــد بتطــديم الصـيانة المطموبــة فيحــق لمجنـة العطــاءات مصــادرة تيمـة التــأمين وا  ،وا 
 اب المتعهد وتحميمه فروق اشسعارالصيانة عمي حس
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تيمته كما و من  0.004عند العطد أو ا تفاق  بنسبة  .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة:4   

عن نفس العطد أو ا تفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند ااحالة أو  0.004يتم تحصيل نسبة 
من تيمة العطد أو ا تفاق عمل أن  0.008الترسية عمل الجهة المنفخة ليصبح مجموع المحصل 

 تخصم من فاتورة المورد عند السداد.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:
 -:تح المظاريفلجنة ف -7
يشكل مدير عام الموازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتطوم  ـخج المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور  

 -المناتصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاخ ااجراءات التالية:
ه يضـع رئـيس المجنـة إثبات عدد المظاريف في محضر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـ - أ

عميــه وعمـــل مظروفـــه رتمـــًا مسمســً  عمـــل  يئـــة كســـر اعتيـــادي بســطه رتـــم العطـــاء ومطامـــه عـــدد 
 العطاءات الواردة.

ثبات عدد ا. - ب  ترتيم اشوراق المرفطة مع العطاء وا 

تراءة اسم مطدم العطاء واشسعار وتيمة التـأمين ا بتـدائي المطـدم مـن كـل منـاتص وخلـك بحضـور  - ت
 أو ممثميهم.المناتصين 

التوتيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع اشعضــاء الحاضــرين عمــل العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مـــن  - ث
 أوراته وكخلك عمل محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابطة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -0
ة التـي تطـوم بدراسـة يحدد مدير عام الموازم العامة اششخاص أو الجهات الخين تتكون منهم المجنة الفني

العروض من النواحي الفنية والمالية والطانونية وتطدم توصياتها المناسبة لمجنة العطـاءات المركزيـة بعـد 
 -أخخ المعايير التالية في ا عتبار:

   ينظر في أي عرض  ير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

وفطــًا لمواصـفات المـوازم المطموبــة  تـدرس العـروض مـن الناحيــة الفنيـة بحيـث تحــدد المعـايير الفنيـة   - ب
ــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاتص  عمــل جــدول يعــد لهــخج الغايــة، وتخضــع كافــة العــروض ل

 بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخـخ بعــين ا عتبــار كفــاءة المنــاتص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومطدرتــه عمــل الوفــاء بالتزامــات   - ت
جاريـــة والتســـهي ت التـــي يطـــدمها أو الخدمـــة التـــي يوفر ـــا وتطـــع الغيـــار وورش العطـــاء وســـمعته الت

الصــيانة و كــخلك كونــه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاتص الــخي   
 تتوفر فيه كل أو بعض  خج المتطمبات.

 العروض المطدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الخي تدم أرخص اشسعار ثم الخي يميه حتل تتم دراسة   - ث
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إخا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية بااحالـة عمـل مطـدم  - ج
أرخص اشسعار و من حق المجنـة الفنيـة أن توصـي بالترسـية عمـل أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد 

 بالر م من اخت ف اشسعار.

ضـــمن أرخـــص اشســـعار تنتطـــل الدراســـة إلـــل فـــي حالـــة عـــدم تـــوافر المتطمبـــات فـــي العـــرض الـــخي يت - ح
العرض الخي يميه بالسعر إلـل أن تصـل إلـل العـرض الـخي تتـوافر فيـه المتطمبـات لىحالـة عمـل أن 

 تبين أسباب استبعاد العروض اشرخص بشكل واضح.

إخا تساوت المواصفات واشسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناتص الخي يتضمن عرضه  - خ
فية ثــم المطــدم لممنتجــات المحميــة، ثــم المنــاتص المطــيم بفمســطين بصــورة دائمــة، ثــم مــدة ميــزات إضــا

 التسميم اشتل إخا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
وتوتيـــع عمـــل المتعهـــد الـــخي أحيـــل عميـــه العطـــاء اســـتكمال إجـــراءات العطـــد الخـــاص بطـــرار ااحالـــة  .1

 ا تفاتية وما يمحطها من أوراق ومستندات بما فيها  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعهد بالتوريد خ ل أسبوعان من تاريخ است مه شمر التوريد. .2

  يجوز لممتعهد أن يتنـازل شي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العطـد دون الحصـول عمـل   .3
 طاء.إخن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت الع

  يحــق لممنــاتص أو المــورد الرجــوع عمــل لجنــة العطــاءات بــأي خســارة أو ضــرر ناشــ  عــن تطــديم  .4
عرضه في حالة إخا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المطدمة إليها أو إخا لم تحل العطاء عمل 

كــر مطــدم أتــل اشســعار أو إخا ألغــت لجنــة العطــاءات دعــوة العطــاء فــي أي وتــت أو أي مرحمــة دون خ
 اشسباب.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفطًا لممواصفات والشروط المتفق عميها والواردة في ترار ااحالـة وكـخلك  .5
 العينات المعتمدة والمخكورة فيه.

 
 سادسا:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـ

:  إخا تـأخر المتعهـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العطـد يحـق فرض غرامة ماليـة .1
%( مـن تيمـة المـوازم التـي تـأخر 1لمدير عام دائرة المـوازم العامـة أن يفـرض  رامـة ماليـة   تطـل عـن  

في توريد ا عن كل أسبوع تأخير إ  إخا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن توة تـا رة ، وفـي جميـع 
اشحوال عمل المتعهد تطـديم إشـعار خطـي وفـوري إلـل الجهـة المختصـة بـالظروف واشسـباب التـي أدت 

 إلل التأخير في التوريد أو منعته من خلك وتطديم ما يثبت خلك.
ــا حســاع المتعيــد .2 : إخا نكــل المتعهــد عــن تنفيــخ التزاماتــه بمــا فيــه التزامــه بالتوريــد أو  الشــراء عم

لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار الطــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا  تصــر فــي خلــك أو تــأخر يحــق
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المتعهـــد بـــنفس الخصـــائص والمواصـــفات مـــن أي مصـــدر آخـــر عمـــل حســـاب  ـــخا المتعهـــد ونفطتـــه مـــع 
تحميمه فروق اشسعار والنفطـات ااضـافية وأيـة خسـائر أو مصـاريف أو عطـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة 

 لموازم العامة دون الحاجة إلل أي إنخار و  يحق لممتعهد ا عتراض عمل خلك.المستفيدة أو دائرة ا
: و نـــا يحـــق لمجنـــة اســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــل بالتزاماتـــو أو إلغـــاء العقـــد المبـــرم معـــو .3

العطـــاءات التـــي أحالـــت العطـــاء اتخـــاخ ااجـــراءات ال زمـــة بحـــق المتعهـــد بمـــا فـــي خلـــك مصـــادرة تيمـــة 
المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسـب مـع تيمـة المـوازم  يـر المـوردة ويعتبـر المبمـغ  التأمين المطدم من

 في  خج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
وفي جميع اشحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل اشموال المسـتحطة لهـا فـي خمـة المنـاتص أو  .4

الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو  المورد من اشموال المستحطة لخلك المناتص أو المورد لدى
 من كفا تهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أي خ ف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابطة أو من بنود العطد فيـتم حمـه   - أ
 وديًا بالتفاوض.

ــم يــتمكن الطرفــان خــ ل  - ب  يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــل حــل حــول أي خــ ف 30إخا ل
يتعمــق بالعطــد يحــق شي مــن الطــرفين حــل الخــ ف بــالمجوء إلــل المحكمــة المختصــة وتطبيــق الطــوانين 

 واشنظمة المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهخا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـثامنا:

و إخا اســـتعمل المنـــاتص الغـــش أو الت عـــب فـــي معاممتـــه أو ثبـــت عميـــه أنـــه شـــرع أو تـــام بنفســـه أ .1
بواسطة  يرج بطريق مباشر أو  ير مباشر عمل رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـل 
التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمحة يمغــي عطــدج فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــع عــدم ااخــ ل بحــق 
الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة عمــل خلــك فضــً  عــن شــطب اســمه مــن بــين المناتصــين و  

بالــدخول فــي مناتصــات لمســمطة الوطنيــة الفمســطينية  ــخا فضــً  عــن اتخــاخ ااجــراءات  يســمح لــه
 الطضائية ضدج عند ا تتضاء.

إخا أفمس المناتص أو المورد يحق لمجنة العطـاءات إلغـاء التعاتـد معـه دون المجـوء لمطضـاء وكـخلك  .2
 مصادرة مبمغ التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.

المـورد جـاز إلغـاء العطـد  المبـرم معـه أو مـا تبطـل منـه  بتوجيـه كتـاب لمورثـة  إخا توفل المنـاتص أو .3
يفيــد بــخلك دون الحاجــة إلــل استصــدار حكــم تضــائي يطضــي بــخلك مــع رد مبمــغ التــأمين فــي  ــخج 

 الحالة.
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 الشروط الخاصة
 

مــب خلــك يمتــزم المنــاتص بتــوفير خدمــة الصــيانة المجانيــة  كتــاب ضــمانة(وتطع الغيــار لمــوازم التــي تتط -1
 لمدة   تطـل عـن سنة مي دية.

% وخالية مـن أي عيـوب فـي المصـنعية أو 100يمتزم المناتص أن تكون المواد الموردة جديدة بنسبه   -2
 في المادة ، وتبعًا لممواصفات المخكورة في كراسة العطاء.

التي تطمب منه يمتزم المناتص المحال عميه العطاء أو أي جزء منه بتوريد وتركيب وتشغيل اشصناف  -3
أسـبوعان مـن تـاريخ طمـب التوريــد الخطـي ويـتم الـدفع خـ ل شـهر بموجـب معــززات  خــ ل مــدة أتصـا ا
 الصرف المطموبة.

الســعر المطــدم بالــدو ر اشمريكــي شــامل تيمــة الضــريبة المضــافة وشــامل التحميــل والتوصــيل والتركيــب  -4
 والتشغيل.

ـــ -5 ة كوازم المعروضـــة، ومنشـــأ مكوناتهـــا، واســـم الشـــر عمـــل المنـــاتص أن يبـــين فـــي عرضـــه بمـــد المنشـــأ لم
ــــالموازم  ــــالوج أو النشــــرة الخاصــــة ب ــــل الكت ــــرتم عم الصــــانعة، والماركــــة، وا ســــم التجــــاري، والموديــــل، وال

 المعروضة .

دمات اشجهــــزة المطدمــــة ـخــــ لبيــــع و يجــــب أن تكــــون الجهــــات العارضــــة مرخصــــة تانونيــــا ومؤ مــــة فنيــــاً  -6
درة عمـــل تركيـــب وتســـميم ودعـــم ـودعـــم فنـــي لمـــا بعـــد البيـــع، ولهـــا المطـــ بالعطـــاء، ولـــديها ورشـــات صـــيانة

 اشجهزة الفنية.

لمجنة العطاءات المركزية الحق بتجزئة اشصناف أو كمياتها بين أكثر من متعهد ، وخلك بمـا يتناسـب  -7
 مع المصمحة العامة.

جـــراء التجــــارب عميهــــا لمعرفــــة مــــد -8 ى مطابطتهــــا لممواصـــفات يـــتم فحـــص المـــوازم المـــوردة مـــن المتعهـــد وا 
 بالطريطة التي تحدد ا الدائرة المستفيدة أو لجنة ا ست م بموجب لجان فنية تشكل لهخا الغرض.

لممــورد الــخي يرســو عميــه أي جــزء مــن المناتصــة وعنــد تســميم أي بنــد مــن بنــود المناتصــة يجــب تعبئــة  -9
 نموخج عطد الصيانة المرفق في الكراسة. 

أشهر تبدأ من تاريخ صدور ااحالة النهائية لمعطاء، و  يحق  ستةالعطاء لمدة  يسري البدء بتنفيخ  خا-10
 شي مورد المطالبة برفع أسعارج خ ل تمك الفترة.

أشـهر وفطـا لمطتضـيات  6يحق لمجنة العطاءات المركزية تمديد العطاء عن المـدة المحـددة لهـا والبالغـة -11
 المصمحة العامة.
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 األسعار المواصفات الفنية وجدول

 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

 اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

7 
 توفير نظام إدارة خدمات الجميور

 حسع المواصفات المرفقة 
 1 عدد

   

    السعر ااجمالي بالشيكل

 

 

 المواصفات الفنية
 

  :مكونات النظام
 
 

  :المكونات المادية **

 .االمواطن باستخداميا لمحصول عما تذكرة لمخدمة التي يرغع الحصول عميي يقوم :شاشة لمس .7
تعرض رقم التذكرة التي حان دور حامميا لمحصول عما الخدمة ورقم المكتع الذم : شاشة عرض .0

 يقدميا.
 

 :المكونات البرمجية **
 نظام اصدار التذاكر. .7
 نظام عرض تذاكر الذين حان دورىم. .0
 لتذاكر )تظير عند كل موظف يقدم الخدمة(.نظام خدمة ا .3
 نظام االشراف عما سير العمل )تظير عند كل مسئول حسع مستواه االدارم(. .4
 نظام التحكم واالعداد )تظير لمدير النظام(. .5
 قاعدة البيانات ونواة النظام. .6
 

 :ت البرمجيةالوصف التفصيمي لممكونا
 نظام اصدار التذاكر 

 مة باإلدارات الموجودة في الشاشة الرئيسيةتعرض الشاشة قائ.  
 .عند اختيار ادارة يتم عرض الدوائر التابعة ليا 
 عند اختيار دائرة من القائمة يتم عرض الخدمات التي تقدميا.  
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 عند اختيار خدمة يقوم النظام بطباعة تذكرة تحمل البيانات التالية: 
o االدارة.  
o الدائرة.  
o الخدمة.  
o رقم مسمسل.  
o خ ووقت اصدار التذكرةتاري.  
o  يتم احتسابيا الكترونيا باالعتماد عما معدل تقديم الخدمة وعدد الوقت المتوقع لمحصول عما الخدمة(

 .المكاتع التي تقدميا(
 

  :نظام عرض تذاكر الذين حان دورىم
تب الخي تعرض الشاشة رتم التخكرة  التخاكر( التي حان دور حاممها لمحصول عمل الخدمة ورتم المك   

  .يطدمها

 

  خدمة التذاكر:نظام 
 : يطوم الموظف الخي يطدم خدمة باستخدام شاشة تتيح له 

o طمع مستفيد من الخدمة ليظير لو رقم التذكرة التي حان دورىا. 
o استالم التذكرة بعد التحقق من صحتيا والبدء في تقديم الخدمة.  
o يحددىا مدير النظام اعادة طمع تذكرة لم يستجع حامميا حسع المعايير التي.  
o لغاء تذكرة لم يستجع حامميا لمطمع بعد نفاد الميمة المحددة من قبل مدير النظامإ.  
o الموظف وضع مكتبو "خارج الخدمة" بإمكان. 

  تعرض الشاشة عدد المعام ت التي أنجز ا الموظف خ ل اليوم وعدد المعام ت تيد ا نتظار
  .ومعدل تطديم الخدمة

  :ف عما سير العملشرانظام اإل
الحاجة لضمان تتيح لكل تسم ودائرة وادارة ومشرف عام ل ط ع عمل سير العمل والتدخل عند  

 :تطديم أفضل خدمة لممراجعين

 :حالة كل مكتب ينبع له 
o شاغر 
o  .يقوم حاليا بتقديم خدمة لتذكرة محددة والوقت المستغرق في تقديميا 
o عقام بطمع تذكرة وينتظر وصول المراج. 
o )خارج الخدمة )غياع، صالة، استراحة 
o ... إلخ 
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  بيانات احصائية عن عدد التخاكر التي تم تطديم خدمة لها والتخاكر الموجودة لطاعة ا نتظار عن
 كل مكتب أو خدمة.

 .استصدار تطارير عامة وتفصيمية عن كل خدمة أو موظف خ ل فترة يطوم باختيار ا 
  رة   ياب طارئ لموظف(.تغير حالة مكتب أو خدمة عند الضرو 

 

 :باإلعداداتنظام التحكم 
  ضافة وحخف( كل إالتي تطدم الخدمات والتعديل عميها    المكاتبالمؤسسة وتحديد   يكميةانشاء

 ما استمزم اشمر.
 .تعديل تيم المعام ت التي تتحكم في اشنظمة بهدف رفع كفاءة النظام وتطديم أفضل خدمة 
 تعطيل أو تفعيل الخدمة أو المكتب حسب ما تطتضيه حاجة العمل.يممك الص حيات ال زمة ل 

 

 قاعدة البيانات ونواة النظام:
 مهام نواة النظام بالتالي:تتمخص 

 .توفير الخدمات لألنظمة السابطة لضمان مركزية العمل 
 .تصفير عدادات التخاكر يوميًا أو حسب ما يحددج مدير النظام 
 .النسخ ا حتياطي وا سترجاع 
 فظ جميع الحركات التي تتم عمل النظام:ح 

o .التذاكر التي تم اصدارىا 
o .التذاكر التي تم توفير خدمة لحاممييا 
o .التذاكر التي تم الغاؤىا 
o .تغير حالة المكتع أو الخدمة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 07 صفحةدمات الجمهىر لصالخ وزارة المالية                                       تىفير نظام إدارة خ 69/7107 رقم مناقصة

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ــــر أنــــا الموتــــع أدنــــاج ـــــ  ـ بصــــفتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ويــــة رتــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت
 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثً  عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شـــروط  69/2017.   بـــأنني تـــرأت وتفهمـــت كافـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح رتـــم  1
 عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

 سـتةلمطدم مني ساري المفعول و  يجوز لي الرجوع عنـه لمـدة .   كما ألتزم بأن يبطل العرض ا2
 شهور من تاريخ آخر موعد لتطديم العروض.

.   وكخلك ألتزم توريد اشجهزة المحالة عمل بموجب العطاء المخكور أع ج والخي يتم طمبه من 3
ورد مـن خ ل أسـبوعان مـن إصـدار أمـر التوريـد الخطـي عمـل أن يكـون الصـنف المـ وزارة المالية

 تبمي وفطًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في  خا العطاء.
 و خا إترار وتعهد مني بخلك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .    

 
 
 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 العـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ــــــــــــــــــــــ
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 

 
 
 


