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المقدمة
ﻳﺴﺮ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -إدارة ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺮاء  -ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ أن ﺗﻘﺪم دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮرق اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻻﺻﺪار السادس .ا
إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮاء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺘﻰ 2023/3/31
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ا
 .1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ :ﻫـﻮ ﻗﻴـﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد ﺑاألﻣﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻟﻴﻞ
الشراء الجماعي ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻮﺣـﺪة وﺑﺄﺳﻌـﺎر ﻣﺤـﺪدة ﺑﻘﻴﻤـﺔ ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز  75000د.ك (خمسة وسبعون ألف)
وﻳﺠـﻮز اﻟﺸـﺮاء ﺑﺄﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸـﺮط ﻣﺨﺎﻃﺒـﺔ اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ودﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وأﺧﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﻬﻢ .ا
 .2ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻛﺎﻓـﺔ اإلﺧﻄـﺎرات واﻟﻘـﺮارات ﻣﻜﺘـﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻮردﻳﻦ وأﻳﻀًﺎ من المورد
إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ا
 .3ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻮاد ﺧﻼل ( )3أﻳﺎم ﻋﻤـﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄـﺎره ﻗﺒـﻞ
اﺻﺪار أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء .ا
 .4ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﻮرد ﺑﺘﻮرﻳﺪ األﺻﻨﺎف واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘـﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ اﻟﻤﺤـﺪدة واﻟﻤﺘﻔـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻰ أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء/اﻟﻌﻘﺪ .ا
 .5ﻳﺠـﺐ اﺳﺘﺨــﺪام رﻗـﻢ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴــﺔ اآلﻟـﻲ اﻟﺼـﺎدر ﻣـﻦ ﻧﻈـﻢ إدارة ﻣﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻋﻨـﺪ إﺻـﺪار أﻣـﺮ اﻟﺸــﺮاء .ا
 .6ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات.ا
لألﺳﺘﻔﺴـﺎر ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔـﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸـﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻳﺮﺟﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ رﻗم22481989 - 22481980:
أو ارﺳﺎل ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲcp@mof.gov.kw:

شركة مجموعة االوراق الذهبية لصناعة كافة منتجات الورق
إتفاقية رقم 1:ش ج 2023/2022-6

مسمى البند/ماركة

ورق تصوير  A4شد Curve 500

رقم البند

1

رقم اإلتفاقية اآللي

10162

بلد المنشأ

الكويت

رقم المادة

7530-KW-0001930

السعر االفرادي

 0.858د.ك

عنوان الشركة

الكويت  -الري الصناعية  -قطعة - 1
قسيمة 1527

الرقم المدني للشركة

4319780

مسؤول المبيعات

محمد سيد غازي 92200728

-

البريد االلكتروني للشركة info@curvepaper.com
هاتف المبيعات

92200727/92200728

شركة اسعد العبدالكريم وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت
إتفاقية رقم 3 :ش ج 2023/2022-6
مسمى البند/ماركة

ورق تصوير  A3شد Omnia 500

رقم البند

4

رقم اإلتفاقية اآللي

10163

بلد المنشأ

االمارات العربية المتحدة

رقم المادة

7530-KW-0001931

السعر االفرادي

 1.840د.ك

عنوان الشركة

القبلة ،قطعة  ،9مبنى  ،27مجمع ابراهيم
الناصر الهاجرى ،مكتب ( )26+1االرضى

الرقم المدني للشركة 690670
مسؤول المبيعات

عبد الرحمن فتحى الشريف  -هاتف 99445341 :
سمير عبد الرحمن  -هاتف 99753135 :

البريد االلكتروني للشركة sales@asaadalabdulkarim.com

هاتف المبيعات

22430245 - 22430246

فاكس المبيعات

22457479
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