المقدمـة

شركة هاشم الشخص
اتفاقية رقم  : 1ش ج 2020 / 2019 - 6

يسر وزارة المالية  -إدارة نظم الشراء  -مراقبة الشراء الجماعي أن تقدم دليل الشراء الجماعي لورق التصوير إلى
كافة الجهات العامة لشراء احتياجاتها من خالله حتى .2020/3/31
وعليه يرجى من الجهات العامة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام باالرشادات التالية:

رقم االتفاقية اآللي

 .1يجب أن تكون كافة اإلخطارات والقرارات مكتوبة من قبل الجهة العامـة الى الموردين وأيضـا ً مــن المورد إلى الجهة العامة.

بلد المنشأ

 .2على المورد الرد على الجهة العامة كتابة بشأن قبولـه بـتوريد المـواد خـالل ( )3أيـام عمـل مـن تـاريخ إخطاره قبل
اصدار أمر الشراء.
 .3يلتزم المورد بتوريد األصناف والكميات المطلوبة من قبل الجهة العامة بالفترة الزمنية المحددة والمتفق عليها بين
الطرفين في أمر الشراء  /العقد.
 .4يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي الصادر من نظم إدارة مالية الحكومة عند إصدار أمر الشراء.
لالستفسار من موظفي مراقبة الشراء الجماعي يرجى االتصال على هاتف رقم 22481989 - 22481980:
أو ارسال رسالة عبر البريد االلكتروني التاليcp@mof.gov.kw :

مسمى البند /الماركة

ورق تصوير  F4شد  500فاخر()e.paper

3
5789
اندونيسيا
7530-KW-0000187
1.050

رقم البند بالوثيقة

رقم المادة
السعر االفرادي

الشویخ الصناعیة شارع الصحافة خلف جریدة االنباء قسیمة 99

عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة

414995

مسؤول المبیعات

وائل عبدالمحسن الشخص  -هاتف99780949 :

مسؤول المبیعات

محمود سلیمان  -هاتف99646786 :

البرید اإللكتروني للشركة

sales@alshakhs.com

هاتف المبیعات

24319525 - 24840250

فاكس المبیعات

24345850

شركة هاشم الشخص

شركة أسعد العبدالكريم وشريكه

اتفاقية رقم  : 1ش ج 2020 / 2019 - 6

اتفاقية رقم  : 3ش ج 2020 / 2019 - 6

مسمى البند /الماركة

ورق تصوير  A4شد )e.paper( 500

مسمى البند /الماركة

رقم البند بالوثيقة

1
5789
اندونيسيا
7530-KW-0000886
0.812

رقم البند بالوثيقة

السعر االفرادي

الشویخ الصناعیة شارع الصحافة خلف جریدة االنباء قسیمة 99

عنوان الشركة

رقم االتفاقية اآللي

بلد المنشأ
رقم المادة
السعر االفرادي
عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة
مسؤول المبیعات
مسؤول المبیعات
البرید اإللكتروني للشركة

4
ﺗﻠﻔﻮن 24318048 :ﻧﻘﺎل 99445341 - 99753135 - 99667047 :ﻓﺎﻛﺲ24318075 :
5791
اﻟﺮﻗﻢ اﻵﱄ ﻟﻠﻌﻨﻮان 10244391 :
ﺗﻠﻔﻮن 24318048 :ﻧﻘﺎل99445341 - 99753135 - 99667047 :
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين:
karimco3@gmail.comاﻵﱄ ﻟﻠﻌﻨﻮان 10244391 :
اﻟﺮﻗﻢ
اندونيسيا
ﺗﻠﻔﻮن 24318048 :ﻧﻘﺎل 99445341 - 99753135 - 99667047 :ﻓﺎﻛﺲ24318075 :
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوينkarimco3@gmail.com :
اﻟﺮﻗﻢ اﻵﱄ ﻟﻠﻌﻨﻮان 10244391 :
7530-KW-0000188
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوينkarimco3@gmail.com :
0.968

رقم االتفاقية اآللي

بلد المنشأ
رقم المادة

القبلة قطعة  9مبنى  27مجمع إبراهيم ناصر الهاجري

الرقم المدني للشركة

414995

ورق تصوير  F4شد  500فاخر ()paper one

وائل عبدالمحسن الشخص  -هاتف99780949 :

مسؤول المبیعات

محمود سلیمان  -هاتف99646786 :

مسؤول المبیعات

690670

(الشراء الجماعي) عبدالرحمن الشریف  -هاتف99445341 :
(الشراء الجماعي) سمیر عبدالرحمن  -هاتف99753135 :

sales@alshakhs.com

البرید اإللكتروني للشركة

هاتف المبیعات

24319525 - 24840250

هاتف المبیعات

22430246 - 22430245

فاكس المبیعات

24345850

فاكس المبیعات

22457479

sales@asaadalabdulkarim.com

شركة مجموعة الجزيرة العالمية لاللكترونيات

شركة هاشم الشخص

اتفاقية رقم  : 2ش ج 2020 / 2019 - 6

اتفاقية رقم  : 1ش ج 2020 / 2019 - 6

مسمى البند /الماركة

ورق تصوير  A4نوعيه ممتازة و فاخرة جدا

2
5790
الهند  /البرازيل
7530-KW-0000186
0.799

رقم البند بالوثيقة
رقم االتفاقية اآللي

بلد المنشأ
رقم المادة
السعر االفرادي
عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة

شد )HP EVERYDAY( 500

الكویت شارع فهد السالم عمارة الكویت دور 13
936898

مسمى البند /الماركة

ورق تصوير  A3شد )e.paper( 500

رقم البند بالوثيقة

5
5789
اندونيسيا
7530-KW-0000887
1.624

رقم االتفاقية اآللي
بلد المنشأ
رقم المادة
السعر االفرادي
عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة

مسؤول المبیعات

محمد غسان  -هاتف99693644 :

مسؤول المبیعات

مسؤول المبیعات

حسام الدین حسني  -هاتف99693631 :

مسؤول المبیعات

البرید اإللكتروني للشركة
هاتف المبیعات
فاكس المبیعات

hussam.hussni@aljazira-group.com

البرید اإللكتروني للشركة

الشویخ الصناعیة شارع الصحافة خلف جریدة االنباء قسیمة 99
414995
وائل عبدالمحسن الشخص  -هاتف99780949 :
محمود سلیمان  -هاتف99646786 :
sales@alshakhs.com

99693597 - 99693571 - 22425926 - 22021330

هاتف المبیعات

24319525 - 24840250

22217249 - 22425936

فاكس المبیعات

24345850

ﻓﺎﻛﺲ

