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 وزارة املالية
 (  عن املناقصات التي سيتم طرحها 2022/2023تعلن وزارة املالية عن اخلطط السنوية للسنة املالية )

  2016لسنـة  49( من القانـون رقـم  88طبقـًا لنص املـادة رقـم ) 
 -طبقــًا للجــدول التــالـي :  

 اجلهـة املشـرفة املـوضــــــوع م

 مناقصة إدارة تشغيل المبنى وصيانته  -1

 إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

ى المبنى الجديد إلدارة نزع الملكية  -2  مناقصة تأثيث وتجهي 

3-  
مناقصة إستئجار مركبات مختلفة ألغراض الضيافة 

ى والمؤتمرات مع   السائقي 
ي الدولة

 إدارة إسكان موظفى

ي مجمع الوزارات  -4
 مناقصة صيانة وترميم مبانى

 إدارة مجمع الوزارات

5-  

اف  مناقصة التعاقد مع مكتب استشاري لتقديم خدمات االشر
ي 
عىل تنفيذ مناقصات أعمال الصيانة الجذرية ألسطح مبانى

 مجمع الوزارات وأعمال التدعيم للعنارص اإلنشائية بالمبنى 

6-  
مناقصة أعمال توريد وتركيب وتشغيل أنظمة أمنية للسور 

ي لمبنى مجمع الوزارات ومواقف  ي الخارج   السيارات الجنون 

7-  

اء الخارجية والداخلية  مناقصة صيانة وتنسيق المناطق الخضى
ي 
 
ق ي واألعمال  بمجمع الوزارات والموقف الشر والموقف الجنون 

 الملحقة بها

 ةلوزارة الماليمناقصة توريد وتركيب أثاث مكتب وسجاد وستائر   -8

9-  
أدراج مناقصة توريد وتركيب كراسي وعلب أدراج معلقة وعلبة 

 أرضية لوحدات العمل
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 وزارة املالية
 (  عن املناقصات التي سيتم طرحها 2022/2023تعلن وزارة املالية عن اخلطط السنوية للسنة املالية )

  2016لسنـة  49( من القانـون رقـم  88طبقـًا لنص املـادة رقـم ) 
 -طبقــًا للجــدول التــالـي :  

 

 املشـرفةاجلهـة  املـوضــــــوع م

ي  تطوير نظام المراسالت والتوقيعمناقصة   -10
ونى  االلكي 

 إدارة مركز المعلومات اآللي 

11-  
 Vmware Vcloud برمجيات تراخيصتجديد مناقصة 

 لوزارة المالية

12-  
ازية للخوادم مناقصة  تعلية وصيانة نظام النسخ االحي 

 الرئيسية

ي مناقصة صيانة   -13
ونى  مستلزمات التوقيع االلكي 

14-  
اء خادمات رئيسية وتراخيص مناقصة    VMwareشر

 لوزارة المالية

وساتمناقصة   -15  توريد برنامج مضاد للفي 

يبية اآللي مناقصة   -16
 صيانة برامج تبادل المعلومات الضى

ي + إدارة مركز  ين 
القطاع الضى

 المعلومات

17-  
تطبيقات نظام و البيئة التشغيلية وصيانة دعم مناقصة 

 المركزي للمستحقات الحكوميةالتحصيل اآللي 

الموارد  إدارة نظم تخطيط
 المؤسسية

18-  
اء وصيانة مستلزمات البنية التحتية مناقصة  تأجي  وشر

 GFMISنظم إدارة مالية الحكومة  لشبكة

19-  
اء تراخيصمناقصة  تطبيقات وتقنيات أوراكل لنظم  شر

GFMIS الدعم مع 


