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 وزارة املالية
 املمارسات التي سيتم طرحها  ( عن2022/2023)تعلن وزارة املالية عن اخلطط السنوية للسنة املالية 

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

 اجلهـة املشـرفة املـوضــــــوع م

 ممارسة تزويد خدمات اتصال اإلدارة  -1

 إدارة نزع الملكية
 العامة ةللمنفع

هد المنخفض  -2
ُ
 ممارسة صيانة أجهزة الج

 P1ممارسة تهيئة غرفة التشغيل   -3

 ممارسة الشبكة الالسلكية  -4

 وملحقاته ممارسة أجهزة الحاسب اآلل    -5

6-  
 ممارسة توريد أجهزة مكتبية 
 )آالت تصوير + أجهزة فاكس(

كة الحراسة  -7  ممارسة شر

كة النظافة  -8  ممارسة شر

يب   دول   
 ممارسة توفير مستشار ضر

يب   
 القطاع الضر

9-  
 / Share Pointممارسة لتوفير مستشارين حاسب آل  لنظام 

Dot Net 

10-  

يبةغايات ال المعلوماتممارسة تطبيق معايير أمن   لضر
Confidentiality and Information Security 

Management (IOS/IEC 27001 Certification) 

يب   + إدارة 
مركز القطاع الضر

 المعلومات
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 إدارة مركز المعلومات اآلل  
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 الشبكة وملحقاتهاصيانة أجهزة الربط عىل ممارسة   -13

ر كمبيوترممارسة   -14 ات آلية وبرمجية مع توفير فنيير ر  صيانة تجهير

 خدمة العمالء لمركز المعلومات اآلل  صيانة نظام ممارسة   -15

   برمجيات نظامصيانة ممارسة   -16
ونر  التوقيع االلكير
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 تعلية سعة وحدة التخزين ممارسة 

ازية للخوادم الرئيسية  لنظام النسخ االحير
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 الموارد المؤسسيةتخطيط 

 إدارة نظم تخطيط
 الموارد المؤسسية
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لنظم المالية العامة الرئيسية  التشغيليةتحديث البيئة ممارسة 

 وانشاء البيئة االحتياطية
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اء وصيانة مستلزمات البنية التحتية إلدارة ممارسة  تأجير وشر

   نظم تخطيط
  مجمع دار العوضر
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