الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
أوال :المناقصـ ـــات-:
م

الموضــــوع

1

مشروع تطوير وتأهيل القاعات التدريبية بإدارة

التدريب

نبـــــــــذة

الجهـــة المشــــرفة

 تأثيث القاعات التدريبية بالكامل لعدد ( )7قاعات.

إدارة التدريب

 إعادة تصميم ديكورات القاعات من إضاءة وسجاد
وأبواب ممغنطه ومعالجة األسقف والحوائط

واألرضيات.

 إعادة تصميم استراحة التدريب ومدخل اإلدارة
وتأثيثها.

 إنشاء قاعة تدريبية جديدة متعددة األغراض.
 التجهيزات التقنية والتمديدات اإللكترونية
والكهربائية.

 شاشات عرض ولوحات ذكية وأجهزة داتا شو
وأجهزة الحاسب اآللي لجميع القاعات.

 استخدام أنظمة آلية والكترونية حديثة.

 استخدام أجهزة حديثة.
2

مناقصة تصميم وصيانة مبنى استمرارية النظم

مبنى انشائي في منطقة العارضية

إدارة مركز المعلومات اآللي

3

مناقصة شراء برنامج متابعة أداء أجهزة الشبكة

برنامج متابعة شبكة الوزارة

إدارة مركز المعلومات اآللي

4

مناقصة شراء خادمات رئيسية ووحدات تخزين

خادمات رئيسية ووحدات تخزين

إدارة مركز المعلومات اآللي

5

مناقصة شراء أجهزة حاسب شخصي وطابعات

حاسبات شخصية وملحقاتها

إدارة مركز المعلومات اآللي

6

مناقصة أجهزة وبرامج خادمات رئيسية لمشروع

انشاء بيئة لموقع مواجهة الكوارث

إدارة مركز المعلومات اآللي

7

مناقصة تشغيل أجهزة خدمة البيئة االفتراضية

شراء وتركيب برامج البيئة االفتراضية

إدارة مركز المعلومات اآللي

اآللية

والبرمجيات App Dynamic

وأجهزة نقالة وأجهزة أخرى
مواجهة الكوارث

VMware Vcloud

1

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تابــع /أوال :المناقصــــات-:
م
8

الموضــــوع
مشروع البيئة االحتياطية لنظم إدارة مالية

الحكومة  GFMISباالشتراك مع إدارة مركز
المعلومات اآللي

الجهـــة المشــــرفة

نبـــــــــذة
بيئة احتياطية للطوارئ

 الحرص على استمرارية العمل في النظم المالية

المتكاملة  GFMISوعدم انقطاعه في حال تعرض
األنظمة ألي ظرف يعيق توفر خدمات. GFMIS

 اعداد الموقع البديل

 ترحيل قواعد البينات والتطبيقات كما هي

’’ ’’as it isكما هي الحال في بيئة التشغيل
( .) Production

 توفير دعم إضافي  Onsiteمن خالل توفير مهندسين
مقيمين من فريق  ACSلدى الوزارة .

 المساندة قبل التطبيق باستخدام جهاز

)(Pre-M7

وبعد التطبيق

)(GO-production Redlines LIVE

 اعداد ورشة عمل للتدريب علي البيئة الجديدة لجهاز
Oracle Super Cluster M7

 اعداد المستندات وتوثيق االعداد والتنصيب وتسليمها
لوزارة المالية

2

إدارة نظم تخطيط الموارد
المؤسسية

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تابــع /أوال :المناقصــــات-:
م

الموضــــوع

9

مشروع تحسين كفاءة أداء البيئات التشغيلية

الجهـــة المشــــرفة

نبـــــــــذة
 خطة عمل توسعة البيئة التشغيلية لنظم إدارة
مالية الحكومة GFMIS

 ترحيل وتعلية قواعد البيانات من اإلصدار 11g

إدارة نظم تخطيط الموارد
المؤسسية

الي  12cوفق التناسب إلعداد البيئة

والتطبيقات كما هي ’’  ’’ as it isمن دون

تعلية علي كل من بيئة العمل االختبار ،التطوير

( )TEST/DEVوبيئة اإلنتاج (Production
).

 توفير دعم إضافي  Onsiteمن خالل توفير

مهندسين مقيمين من فريق  ACSلدى الوزارة

 المساندة قبل التطبيق باستخدام جهاز

)(Pre-M7

وبعد التطبيق

)(GO-production Reediness LIVE

 إعداد ورشة عمل للتدريب على البيئة الجديدة
لجهاز Oracle super Cluster M7

 اعداد المستندات وتوثيق االعداد والتنصيب
وتسليمها لوزارة المالية

10

مناقصة إدارة سرية قواعد وتطبيقات أوراكل

تشفير ومنع اختراق البيانات المالية نظم إدارة مالية

إدارة نظم تخطيط الموارد

11

مشروع مركز خدمة العمالء

حاجة اإلدارة لتجديد وصيانة التراخيص الخاصة

إدارة نظم تخطيط الموارد

الحكومة وحماية خصوصية المعلومات ذات الصلة

لتفادى انقطاع الخدمة الخاصة بمركز خدمة العمالء
في اإلدارة

3

المؤسسية
المؤسسية

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تابــع /أوال :المناقصــــات-:
م

الموضــــوع

12

مشروع استجالب وتطبيق ودعم النظام اآللي

13

مشروع إدارة التكاليف

14

برمجيات إدارة ومراقبة البيئة التشغيلية

15

التحول الرقمي إلى الحوسبة السحابية GFMIS

لتخطيط واعداد الميزانية للقطاع العام

نبـــــــــذة
 شراء تراخيص نظام الميزانية (شراء برامج)
 خدمات دعم نظام الميزانية (صيانة برامج)

 خدمات دعم التجهيزات االلية الخاصة بالنظام

الجهـــة المشــــرفة
إدارة نظم تخطيط الموارد
المؤسسية

(صيانة أجهزة)

 خدمات تهيئة وتطبيق نظم الميزانية للجهات
الحكومية (استشارات)

 شراء تجهيزات الية بنظام الميزانية وخدمات نقل
الخبرة

 شراء تراخيص نظام الميزانية (شراء برامج)
 خدمات دعم نظام الميزانية (صيانة برامج)

 خدمات دعم التجهيزات االلية الخاصة بالنظام
(صيانة أجهزة)

 خدمات تهيئة وتطبيق نظم الميزانية للجهات
الحكومية (استشارات)

 شراء تجهيزات الية بنظام الميزانية وخدمات نقل
الخبرة.
مشروع يخدم قطاع الميزانية العامة مكمل لمشروع
استجالب تخطيط اعداد الميزانية

المؤسسية

شراء تراخيص برمجيات إدارة مركزية لمتابعة كفاءة أداء

إدارة نظم تخطيط الموارد

مكونات البنية التحتية لتطبيقات اوراكل والشبكة بو ازرة

المؤسسية

المالية والجهات الحكومية
Transformation to Cloud

إدارة نظم تخطيط الموارد

تحويل النظم مالية الحكومة  GFMISإلي الحوسبة

السحابية لالستفادة من التقنيات والتحديثات المستمرة

على هذه السحابة

.
4

إدارة نظم تخطيط الموارد
المؤسسية

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تابــع /أوال :المناقصــــات-:
نبـــــــــذة

الجهـــة المشــــرفة

الموضــــوع

م
16

شراء أقراص وحدة التخزين المركزية

شراء أقراص صلبة لزيادة السعة التخزينية وجهاز حفظ

إدارة نظم تخطيط الموارد

17

أعمال تنظيف مباني ومرافق مجمع الو ازرات

أعمال تنظيف مباني ومرافق مجمع ال ـ ـو ازرات والخدمات

إدارة مجمع الو ازرات

18

مناقصة اعمال التشغيل واإلصالح والصيانة

19

المناقصة اعمال صيانة وترميم مباني مجمع

والخدمات التابعة له

الشاملة لخدمات مجمع الو ازرات

البيانات

التابعة له بموجب الشروط العامة والخاصة والمواصفات

المؤسسية

الفنية.

القيام بأعمال التشغيل الكامل واإلصالحات الشاملة
وأعمال الصيانة بجميع أنواعها (الوقائية والدورية

إدارة مجمع الو ازرات

والعادية والروتينية  ...الخ) لمباني مجمع الو ازرات
المرافق التابعة لها مع توريد وتركيب جميع المواد

واألدوات وقطع الغيار بكافة أنواعها المختلفة لمدة 3

سنوات.
الو ازرات (االعمال المدنية واالنشائية)

(جاري اخذ المرفقات للطرح)
20

ترميم وصيانة مباني مجمع الو ازرات من الناحية

اإلنشائية والمدنية على مدى  3سنوات.

مناقصة توريد وتركيب أثاث مكاتب وسجاد وستائر  .1شراء أثاث نمطي للجهات الشاغلة لمبنى مجمع

وكراسي لوزارة المالية وجميع الجهات الشاغلة

لمبنى مجمع الو ازرات

الو ازرات ويشمل أثاث مدير ،مراقب ،رئيس قسم،

إدارة مجمع الو ازرات

إدارة مجمع الو ازرات

سجاد وستائر وذلك حسب احتياج الجهات.

 .2شراء كراسي موظف وعلبة أدراج معلقة وعلبة
أدراج أرضية لوحدات العمل لوزارة المالية.

21

مناقصة تدعيم العناصر االنشائية خارج نطاق

عقد التأهيل

خاصة بأعمال تدعيم االعمدة والجسور التي تبين من

الفحص المختبري بحاجة إلى تدعيم ولم تكن ضمن
أعمال عقد التطوير الحالي.

5

إدارة مجمع الو ازرات

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تابــع /أوال :المناقصــــات-:
م

نبـــــــــذة

الموضــــوع

22

عقد أعمال الحراسة البشرية والمراقبة األمنية

23

استئجار مركبات صالون مختلفة ولوري ومركبة

توفير مركبات نظام عمل ( )8ساعات مع سائق

نصف نقل وجيب ووانيت مع وقود ألغراض

ووقود لخدمات إدارات الو ازرة المختلفة وكذلك

لمواقع متفرقة بوزارة المالية

يلتزم المتعهد طيلة فترة العقد باإلشراف على

أعمال الحراسة البشرية واألمنية لجميع المباني

الجهـــة المشــــرفة
إدارة إسكان موظفي الدولة

والمرافق والخدمات وبوابات وأسوار وساحات

المواقع المختلفة التابعة للوزارة وما تحويه هذه

المواقع من معدات واآلت ومركبات واثاث
وموجودات أخرى

خدمات وزارة المالية

إدارة إسكان موظفي الدولة

مركبات نظام عمل ( )24ساعة مع وقود بدون
سائق وذلك لتسهيل عمل موظفي و ازرة المالية

في أ داء مهامهم أثناء وخارج أوقات الدوام
الرسمي.
24

مبنى إدارة نزع الملكية الجديد

25

شراء وتركيب سيرفر للمبنى الجديد

تصميم وتأثيث وعمل شبكات لمبنى صديق

إدارة نزع الملكية

للبيئة مكون من  9طوابق
شبكات متكاملة للمبنى الجديد

.

6

إدارة نزع الملكية

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
ثانيا :الممـــــــارســــات التي تزيـــد مبـــالغــها عن  75ألف دينار-:
م
1

الموضــــوع
توفير مستشارين واختصاصيين في

مجال التخطيط االستراتيجي واعداد

نبـــــــــذة

الجهـــة المشــــرفة

تم إعداد الموازنة بناء على ميثاق مشروع منهجية التخطيط

إدارة التخطيط والمتابعة

االستراتيجي واعداد الموازنات الحكومية (نجاح)

الموازنات
2

الممارسة رقم  21لسنة

 2018/2017لمشروع تطوير اإلدارة
الضريبية

تقديم خدمات استشارية لتطوير اإلدارة الضريبية واختيار مورد

فائز مناسب لتوريد نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات

االلكترونية المتعلقة بذلك ( )ITASوتقديم خدمات إدارة

المشروع وادارة التغيير وضمان الجودة خالل فترة تطوير نظام
إدارة الضرائب المتكامل (  ) ITASفي وزارة المالية ).(MOF
والهدف من تقديم الخدمات االستشارية هو االتي- :



دراسة الوضع الحالي إلجراءات العمل الضريبية.



تقييم الهيكل التنظيمي الحالي.



اع ـ ــداد تقري ـ ــر الفج ـ ــوة بن ـ ــاء عل ـ ــى الوض ـ ــع الح ـ ــالي



اعـ ــداد تصـ ــور للنمـ ــوذج المسـ ــتقبلي وتطـ ــوير الهيكـ ــل



تصميم إجراءات العمل المستقبلية.

والمستقبلي وتقديم التوصيات الالزمة.

الهندسي لألنظمة المعلوماتية.




تطوير الهيكل التنظيمي.

اعداد الوصف الوظيفي.

اعداد طلب تقديم العروض( )RFPالختيار نظام ومورد
مناسب لتطوير نظام إدارة الضرائب المتكامل ()ITAS

والخدمات االلكترونية المتعلقة بذلك.




تقديم العروض المقدمة من الموردين.

تقديم خدمات استشارية للقيام بإدارة المشروع طوال فترة
المشروع.



تقديم خدمات إدارة التغيير طوال فترة المشروع.

7

القطاع الضريبي

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تـــابع /ثانيا :الممـــــــارســــات التي تزيـــد مبـــالغــها عن  75ألف دينار-:
م
3

نبـــــــــذة

الموضــــوع

ممــارس ـ ـ ـ ـ ــة لتوريــد وتركيــب نظــام إدارة استجالب نظام ضريبي متكامل وخدمات الكترونية

الجهـــة المشــــرفة
القطاع الضريبي

الضــرائب المتكامل والخدامات اإللكترونية يساهم في تحديث اإلدارة الضريبية لكي تكون قادرة

4

وصيانته )(ITAS

على إدارة القوانين الضريبية الحالية واي قوانين

ممارسة ترشيد مصروفات المشتريات

يهدف المشروع إلى إعادة تقييم مراكز التكلفة

بوزارة المالية وحكومات الكويت

مراجعة شاملة للنفقات التشغيلية في المشتريات

الخاصة اإلنفاق التشغيلي )(OPEX

ضريبية تستحدث في المستقبل.

الرئيسية للمشتريات لتقييم فرص االدخار عبر

الحكومية الحالية.

8

إدارة نظم الشراء

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
ثالثـــــا :الممـــــــارســــات التي تقـــــل مبـــالغــها عن  75ألف دينار-:
م

نبـــــــــذة

الموضــــوع

الجهـــة المشــــرفة

1

تأجير مواقف

تعاقد مباشر لشركة العقارات لتوفير مواقف

إدارة نزع الملكية

2

توفير خدمة إخبارية Bloomberg

عدد ( )3مشترك

إدارة الدين العام

3

ممارسة استعانة باختصاصيين في مجال

تم إعداد الموازنة بناء على ميثاق مشروع منهجية

4

ممارسة استعانة باختصاصيين في مجال إدارة

تم إعداد الموازنة وفق استراتيجية مشروع إدارة الجودة

الجودة الشاملة

الشاملة

الخطة التدريبية لوزارة المالية في مجال

تم إعداد الموازنة بناء على الخطة االستراتيجية

الموازنة المبنية على األداء والجودة

للتدريب لمشروع منهجية التخطيط االستراتيجي

التخطيط والحلول المالية

التخطيط االستراتيجي واعداد الموازنات الحكوميـة

إدارة التخطيط والمتابعة

(نجاح) ،وذلك لعمل االختصاصيين في إعداد
النظام المساعد نجاح والتقارير الخاصة به

5

إدارة التخطيط والمتابعة
إدارة التخطيط والمتابعة

واعداد الموازنات الحكومية (نجاح) .نظ ار لتعلق
التدريب باألعمال الفنية في الممارسة (1-

 )2017/2016ومخرجاتها ،ولضمان تناغم
التدريب مع مخرجات المشروع والمعايير التدريبية

الخاصة به ،توصي اإلدارة بأن يتم تنفيذ الممارسة

بأمر تغييري أو األمر المباشر وفق اللوائح والنظم
المعمول بها في ذلك.
6

توفير مستشار إلدارة التدريب لمدة ()12

جاري طرح ممارسة لمستشار إدارة التدريب لمدة ()12

شهر

شهر

9

إدارة التدريب

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تـــــابع /ثالثـــــا :الممـــــــارســــات التي تقـــــل مبـــالغــها عن  75ألف دينار-:
م

الموضــــوع

7

تقديم الخدمات الغذائية إلدارة التدريب

8

صيانة أنظمة المكتبة (ثالث سنوات)

نبـــــــــذة

الجهـــة المشــــرفة

 -تقدم إدارة التدريب سنوياً مجموعة من البرامج

إدارة التدريب

التدريبية والندوات واالجتماعات التخصصية حسب

خطة التدريب السنوية ويتخلل تلك البرامج استراحة
مدة كل منها معدل  30دقيقة يتم من خاللها تقديم
الوجبات والمشروبات الباردة والساخنة بمكان

مخصص لتقديم تلك الوجبات.

 ك ما أنه يتم تقديم الخدمات الغذائية للبرامجالطارئة وبعض األنشطة التدريبية التي تكون خارج

خطة التدريب.

 علماً بأن نوعية الخدمات الغذائية تختلف وفقاًلنوعية ومدة النشاط التدريبي (برامج – ندوات –

اجتماعات – وفود )...



الفهـ ـ ـ ـ ــرس اإللكتـ ـ ـ ـ ــروني
األرشي ـ ــف اإللكت ـ ـ ـ ـ ــروني

إدارة التدريب

9

ممارسة صيانة أجهزة الخادمات الرئيسية

صيانة أجهزة حاسب

إدارة مركز المعلومات اآللي

10

ممارسة صيانة برنامج networker

صيانة برنامج

إدارة مركز المعلومات اآللي

11

ممارسة صيانة وحدة تشغيل كهرباء غرفة

صيانة وحدة تشغيل كهربائية لغرفة الحاسب

إدارة مركز المعلومات اآللي

الحاسب UPS

الرئيسي

ممارسة صيانة جهاز

صيانة موزع احمال أجهزة الخادمات الرئيسية

12

إدارة مركز المعلومات اآللي

Publishing Device
13

ممارسة برنامج حماية من الفيروسات

حماية شبكة الوزارة

10

إدارة مركز المعلومات اآللي

الخطــــــة السنــــــوية للشـــــــراء 2019/2018
تـــــابع /ثالثـــــا :الممـــــــارســــات التي تقـــــل مبـــالغــها عن  75ألف دينار-:
م
14

الموضــــوع
ممارسة استشارات لدعم أمن بيئة الوزارة

نبـــــــــذة
استشارات لفحص ومعاينة ضمن المعلومات بالوزارة

الجهـــة المشــــرفة
إدارة مركز المعلومات اآللي

والتقليل من المخاطر

Security Risk Assessment Service

15

ممارسة حفظ بيانات الوزارة خارج الكويت

حفظ البيانات خارج الكويت

إدارة مركز المعلومات اآللي

16

ممارسة mobile device management

برنامج إدارة األجهزة النقالة والذكية

إدارة مركز المعلومات اآللي

17

ممارسة SLA for EMC

صيانة وحدات تخزين البيانات

إدارة مركز المعلومات اآللي

18

ممارسة SLA for

صيانة أجهزة الخادمات الرئيسية

إدارة مركز المعلومات اآللي

19

ممارسة أمن المعلومات للبريد اإللكتروني

تشفير البريد اإللكتروني

إدارة مركز المعلومات اآللي

)(VNX Storage, Data Domain
)( HP Blade Servers, IBM BIade

Infor. Encryption Solution
20

ممارسة الستبدال الجدار الناري Next

حائط ناري لحماية الوزارة من االختراقات

إدارة مركز المعلومات اآللي

Generation Firewall FortiGate
21

ممارسة  20رخصة ل ـ Spotlight

التدقيق على قواعد البيانات

إدارة مركز المعلومات اآللي

SQL server Enterprise
22

ممارسة عدد  9رخص SQL Toolbelt

مراقبة قواعد البيانات

إدارة مركز المعلومات اآللي

23

ممارسة Renew License for VMware

تجديد تراخيص VMware Vcloude

إدارة مركز المعلومات اآللي

24

ممارسة اشتراك في شبكة المعلومات االنترنت

اشتراك في الشبكة العنكبوتية

إدارة مركز المعلومات اآللي

Vcloude

للشبكة الالسلكية

11
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م

الجهـــة المشــــرفة

نبـــــــــذة

إدارة مركز المعلومات

25

ممارسة رسائل SMS

توفير خدمة الرسائل النصية

26

ممارسة خدمة الرصد اإلعالمي

برنامج لمراقبة وسائل التواصل االجتماعي

27

ممارسة خدمات الحوسبة السحابية AZURE

االشتراك في الحوسبة السحابية

28

مشروع ربط مكاتب الملحقيات الثقافية الخارجية

تم تقديم مقترح لربط المكاتب الثقافية لوزارة التعليم

إدارة نظم تخطيط

بنظم GFMIS

العالي يتضمن ثالث مراحل تراعي سرعة التطبيق

الموارد المؤسسية

اآللي
إدارة مركز المعلومات
اآللي
إدارة مركز المعلومات
اآللي

في المرحلة األولى ،والتدرج للوصول إلى التطبيق

الكامل للمرحلة الثالثة.

تجهيز عدد ()2

- VDI L License.

- Processor-two processor of 12
core each.

- HDD: mixed with 6SSDs, 6 SAS
drive.

RAM: 256GB
29

خدمات استشارية في انشاء وتطوير وتطبيق نظام

إدارة أمن المعلومات

تطبيق ضمان الجودة باالدارة أعمال استشارية

لتطبيق نظام الجودة طبقاً للمواصفات القياسية

 ISO27001/ ISO9001 :2008 Management Information Securityومنح الوزارة

إدارة نظم تخطيط

الموارد المؤسسية

 Systemالشهادة المعتمدة والحصول على شهادة ISO
27001

30

ممارسة اعمال تشغيل وصيانة خدمات الموقف

الجنوبي لمدة ( 8شهور)

تشغيل وصيانة الموقف الجنوبي بكامل معداته

وأنظمته الكهربائية والميكانيكية والتكيف

12

إدارة مجمع الو ازرات
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م

الموضــــوع

31

توريد وتركيب أثاث ومكاتب لوزارة المالية (جاري

32

ممارسة مظالت لسطح موقف كبار الزوار

تظليل موقف كبار الزوار لعدم وجود مظالت

33

توريد خدمات استشارية

طرح مناقصة لمدة  3سنوات لتوريد عدد ()2

34

إدارة الوثائق اإللكترونية DMS

تحويل المعامالت الورقية إلى آلية

إدارة نزع الملكية للمنفعة

35

المطبوعات

شعار الدولة – بروشورات – معارض داخلية

إدارة نزع الملكية للمنفعة

أخذ الموافقات للطرح)

نبـــــــــذة
شراء أثاث نمطي للجهات الشاغلة لمبنى

مجمع الو ازرات ويشمل أثاث مدير ،مراقب،

الجهـــة المشــــرفة
إدارة مجمع الو ازرات

رئيس قسم وذلك حسب احتياج الجهات.
على السطح

مستشار مالي

إدارة مجمع الو ازرات
 مكتب الوكيل

المساعد لشئون

التخزين ونظم الشراء

 إدارة نظم األصول

وخارجية – تصميم شعار إدارة نزع الملكية

13

العامة
العامة

