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دليل الشراء الجماعي

لورق التصوير



ورق تصویر A4 شد 500 (Clipp)مسمي البند / الماركة

الكویت القبلة قطعة 9 مبنى 11 الدور 5 مكتب 516 مجمع ملك محمد الخالوى وأسامة العمر

0.715

797546

7530-KW-0001617

اندونیسیا

7632
1 رقم البند 

رقم االتفاقیة اآللي
بلد المنشا
رقم المادة

السعر االفرادي
عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة
مسؤول المبیعات

البرید اإللكتروني للشركة
ھاتف المبیعات

فاكس المبیعات

شركة الھوشان عبر الخلیج القرطاسیة واألدوات المكتبیة
اتفاقیة رقم 1 :ش ج 6 - 2020 / 2021

مصطفي محمد إمبابي - ھاتف:66256879
mailto:mmahjoub@hoshanpg.com

 24769236 - 24733000

24768515

(hp papers)ورق تصویر A4 نوعیھ ممتازة شد 500مسمي البند / الماركة

الكویت شارع فھد السالم عمارة الكویت دور 13

0.788

936898

7530-KW-0000186

الھند والبرازیل

7633
2 رقم البند 

رقم االتفاقیة اآللي
بلد المنشا
رقم المادة

السعر االفرادي
عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة
مسؤول المبیعات
مسؤول المبیعات

البرید اإللكتروني للشركة
ھاتف المبیعات
فاكس المبیعات

شركة مجموعة الجزیرة العالمیة لاللكترونیات
اتفاقیة رقم 2 :ش ج 6 - 2020 / 2021

محمد غسان - ھاتف 99693644

حسام الدین حسني - ھاتف 99693631
hussam.hussni@aljazira-group.com

 22425926 - 99693571 - 99693597

22425936 - 22217249

ورق تصویر A3  شد 500مسمي البند / الماركة

الشویخ الصناعیة شارع الصحافة خلف جریدة االنباء قسیمة 99  

1.550

414995

7530-KW-0000887

اندونیسیا

7634
4 رقم البند 

رقم االتفاقیة اآللي
بلد المنشا
رقم المادة

السعر االفرادي
عنوان الشركة

الرقم المدني للشركة
مسؤول المبیعات
مسؤول المبیعات

البرید اإللكتروني للشركة
ھاتف المبیعات
فاكس المبیعات

شركة ھاشم الشخص وشركاة للتجارة العامة والمقاوالت
اتفاقیة رقم 3 :ش ج 6 - 2020 / 2021

وائل عبدالمحسن الشخص - ھاتف 99780949

محمود سلیمان  - ھاتف 99646786
sales@alshakhs.com

24840250 - 24319525

24345850

(e-paper)

المقدمة
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 2021/3/31
وعليه يرجى من الجهات العامة الراغبة فى االستفادة من هذا الدليل االلتزام باالرشادات التالية:

تعريف الشراء الجماعي: هـو قيـام الجهات العامة بتوفير احتياجاتها من المواد با�مر المباشر عن طريق دليل  

الشراء الجماعي بمواصفات موحـدة وبأسعـار محـددة بقيمـة ال  تتجـاوز 75000 د.ك (خمسـة وسبعون ألف)،

ويجـوز الشـراء بأكثـر مـن ذلك بشـرط  مخاطبـة الجهـاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع 

وديوان المحاسبة وأخذ الموافقة منهم.

يجـب أن تكـون كافـة ا²خطـارات والقـرارات مكتـوبة من قبل الجهـة العامة الى الموردين وأيضًا من المورد  

إلى الجهة العامة.

على المورد الرد على الجهة العامة كتابة بشأن قبوله بتوريد المواد خالل (3) أيام عمـل من تاريخ إخطـار قبـل 

اصدار أمر الشراء.

يلتزم المورد بتوريد ا�صناف والكميات المطلوبة من قبل الجهة العامة بالفتـرة الزمنيـة المحـددة والمتفـق 

عليها بين الطرفين فى أمر الشراء / العقد.

يجـب استخــدام رقـم االتفـاقيــة ا·لـي الصـادر مـن نظـم إدارة ماليـة الحكومـة عنـد إصـدار أمـر الشــراء.

ل¹ستفسـار من موظفـي مراقبة الشـراء الجماعي يرجي االتصال على هاتف رقم : 22481989 - 22481980 

cp@mof.gov.kw :أو ارسال عبر البريد االلكتروني التالي

يمكنكم الرجوع إلى موقع وزارة المالية لالطالع على آخر المستجدات.
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