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ي�شر وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء- مراقبة ال�شراء اجلماعي – اأن تقدم دليل ال�شراء اجلماعي للأثاث املكتبي – الإ�صدار اخلام�س 

-  لل�شنة املالية )2017/2016( اإىل كافة اجلهات احلكومية ل�شراء احتياجاتها من خلله حتى 2017/3/31 ويحتوي الدليل على عدد 

)64( بند ذات موا�شفات متميزة, وقد مت تر�شية البنود على عدد )16( مورد خمت�شني بالأثاث املكتبي.

وعليه يرجى من اجلهات احلكومية الراغبة يف ال�شتفادة من هذا الدليل اللتزام بتنفيذ تعليمات ال�شراء اجلماعي, كما ميكنكم الإطلع 

على الن�شخة الإلكرتونية من تعليمات ال�شراء اجلماعي من خلل الرابط التايل :

http://www.mof.gov.kw/gcp/gcp.pdf

كما تتقدم وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء- مراقبة ال�شراء اجلماعي بتقديرها لكل من �شاهم يف اإعداد واإ�شدار دليل ال�شراء اجلماعي 

للأثاث املكتبي – الإ�شدار اخلام�س -  لل�شنة املالية )2017/2016(  من العاملني باجلهات احلكومية وال�شركات واملوؤ�ش�شات.

كافة  مع  والبناء  اجلاد  للتعاون  تام  ا�شتعداد  – على  ال�شراء اجلماعي  مراقبة  ال�شراء-  نظم  اإدارة  املالية  بوزارة  املخت�شني  وجميع  هذا 

اجلهات احلكومية لإي�شاح ما يت�شمنه هذا الدليل.

لل�شتف�شار يرجى الت�شال على هاتف رقم: 22481980

cp@mof.gov.kw :اأو اإر�شال ر�شالة عرب الربيد اللكرتوين

المـقدمــة



دليل الشراء الجماعي لألثاث المكتبي  /   للسنة المالية )2016 - 2017 (2

موحدة  مبوا�شفات  اجلماعي  ال�شراء  دليل  طريق  عن  املبا�شر  بالأمر  املواد  من  احتياجاتها  بتوفري  احلكومية  اجلهات  قيام  هو  اجلماعي:  ال�شراء  تعريف   -  1
وباأ�شعار حمددة بقيمة ل تتجاوز عن مبلغ 5000د.ك لأمر اأو جمموعة اأوامر ال�شراء خلل 30 يوم عمل, ويجوز ال�شراء باأكرث من ذلك ب�شرط خماطبة جلنة 

املناق�شات املركزية واخذ موافقتها.

2 - يهدف ال�شراء اجلماعي عن طريق الأدلة اإىل توفري املواد باأقل الأ�شعار واأن�شب املوا�شفات واإىل توحيد الأ�شعار يف جميع اجلهات احلكومية وعلى تقليل الأعباء 
الإدارية واملالية يف قطاع امل�شرتيات واىل �شرعة التوريد وتقليل احلاجة اإىل تخزين املواد.

3- على اجلهات احلكومية اإخطار وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء- مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار اعتذار اأي مورد عن التوريد وذلك لتخاذ الإجراء 
اللزم معه.

4 - يجب على وحدة املخازن فح�س ومطابقة املواد املوردة مع ال�شورة واملوا�شفات املو�شحة يف الدليل, وعند وجود اأي اختلف يتم رف�س املواد واإبلغ وحدة 
امل�شرتيات بذلك, ويف هذه احلالة يجب على وحدة امل�شرتيات اإ�شعار وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء- مراقبة ال�شراء اجلماعي بذلك لتخاذ الإجراء اللزم 

مع املورد.

 5-  يجب ان يقوم املوظف املخت�س باجلهة احلكومية بالتن�شيق مع املوردين للتاأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فرتة التوريد وذلك قبل اإ�شدار اأمر ال�شراء.

6 - يدون رقم اتفاقية التوريد اخلا�شة بكل مورد بدل من رقم طلب الأ�شعار وذلك يف منوذج اأمر ال�شراء حتى يتم متييز اأمر ال�شراء املبا�شر عن طريق 
ال�صراء اجلماعي.

7 - يجب على املورد الرد على اجلهة احلكومية بقبوله مبا جاء باأمر ال�شراء خلل ثلثة اأيام عمل من تاريخ اإ�شدار اأمر ال�شراء.

8 - يحق للجهات احلكومية �شراء بند واحد فقط اأو اأكرث من �شمن امل�شتوى الوظيفي باأكمله.

9 - يحق للجهات احلكومية التاأكد من جودة الأثاث من خلل املعاينة يف خمازن وزارة املالية وذلك بعد التن�شيق مع املخت�شني يف مراقبة ال�شراء اجلماعي.

10 - تو�شي وزارة املالية جميع اجلهات احلكومية ب�شرورة عدم تكرار �شراء مادة �شمن نوع معني خلل 30 يوم وب�شرورة جتميع طلبات ال�شراء التي ت�شتمل على 
اأ�شناف مت�شابهة لنف�س املورد.

تعليمات وإرشادات هامه للشراء من الدليل
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الكفالـــــــة :
جميع الأثاث املدرج يف الدليل مكفول من قبل املوردين ملدة �شنة تبداأ من تاريخ ال�شتلم النهائي ويلتزم املورد خلل هذه الفرتة بتبديل قطع الغيار التالفة 

باأخرى اأ�شلية واإ�شلح اأي عيوب م�شنعية تظهر اأثناء ال�شتخدام.

التاأمــــني النهــــائي :
تقوم اجلهة احلكومية امل�شدرة لأمر ال�شراء بتح�شيل تاأمني نهائي بن�شبة 10 % من قيمة اأمر ال�شراء فقط عند حتقق اأحد ال�شرطني التاليني:

اأ- جتاوز القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء عن 2000 د.ك ) األفني دينار كويتي (.

ب- جتاوز فرتة التوريد عن اأ�شبوع.

وت�شتمر مدة �شلحية التاأمني لفرتة الكفالة وملدة 90 يوم بعدها.

نداء ال�صيانة:
يلتزم املوردين بتلبية نداء ال�شيانة من قبل كل جهة حكومية خلل 48 �شاعة عمل.

اخل�صم من امل�صتحقات :
1( للجهات احلكومية احلق يف خ�شم قيمة الغرامات من الدفعات امل�شتحقة للمورد لديها اأو من التاأمني النهائي وبن�شبة ل تزيد عن 1 % من القيمة الإجمالية 
لأمر ال�شراء عن كل يوم تاأخري على اأن ل يزيد اإجمايل قيمة الغرامات عن 10 % من القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء. ويحق للجهة اأن تفر�س غرامة تاأخري على 

املورد واإتخاذ الإجراءات اللزمة �شده يف احلالت التالية:

اأ- عدم الإلتزام بتوريد اأو تركيب جميع البنود املطلوبة يف اأمر ال�شراء.

ب- عدم التوريد بالفرتة الزمنية املحددة واملتفق عليها.

ج- التاأخري يف تلبية نداء ال�شيانة.

ويف حال اخل�شم من التاأمني فيجب على املورد اأن ي�شتكمل التاأمني خلل �شبعة اأيام عمل من تاريخ اإخطاره بذلك.

2( خماطبة وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي يف احلالت التي ترى فيها اجلهة احلكومية امل�شدرة لأمر ال�شراء باأنه ي�شتوجب تغرمي 
املورد بخلف غرامة التاأخري يف التوريد.

الكفالة والتأمين النهائي
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الفهرس
�شركة ميدا�س التجارية

Midas Trading Co.

عنوان ال�شركة: �شرق – ال�شوابر – �شارع مبارك الكبري

مبنى جمموعة الوزان رقم 41 -  الدور الأول

عنوان الور�شة: ال�شليبية، �شركة املخازن العمومية، خمازن �شركة ميدا�س

ال�شجل التجارية 101290 - الرمز الربيدي -24754 �شندوق الربيد 36303 – راأ�س ال�شاملية 

الرقم الآيل للعنوان: 10062512

م�شوؤول املبيعات: وليد الالوند، هاتف:97863251 / حممد حازم، هاتف: 96007396  كرم الزعيم : 97212584

مدير املبيعات : معاوية دْولــه : 97863250

ten.gov@midasfurniture.com:الربيد الإلكرتوين ،http://www.midasfurniture.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24336850 داخلي )105- 103( – هاتف ال�شيانة: 24336850 - فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24334534

اإتفاقية توريد رقم: )1(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

12طاولة مكتب مدير اإدارة1

12خزانة ملفات مدير اإدارة2

12خزانة ملفات  جانبية مدير اإدارة3

12طاولة �شاي كبرية مدير اإدارة 4

12طاولة �شاي �شغرية مدير اإدارة 5

15طاولة مكتب - رئي�س ق�شم34

15خزانة مكتب - رئي�س ق�شم35

15طاولة �شاي �شغرية - رئي�س ق�شم39

23كنبة - رئي�س ق�شم )جلد �شناعي(40

�شركة نو لـميت�س للتجارة العامة واملقاولت

No Limits General trading & Contracting Co.

عنوان ال�شركة والور�شة: الري - خلف جممع الأفينيوز - ق�شيمة 1745 - 0000

ال�شجل التجاري 117470 - الرمز الربيدي 22064 - �شندوق الربيد 5386 - ال�شاملية

الرقم الآيل للعنوان: 11363165

white.office2014@gmail.com :م�شوؤول املبيعات : طارق حممد عبد احلليم ، هاتف: 90025684 / الربيد الإلكرتوين

http://www.nolimits.com.kw :املوقع الإلكرتوين 

info@ nolimits.com.kw :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24711810 - هاتف ال�شيانة: 2 - 24740971 ، فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24711640

اإتفاقية توريد رقم: )2(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

13طاولة مكتب مدير اإدارة  ) �شكل ن�شف دائري (6

13خزانة ملفات مدير اإدارة7

13خزانة ملفات  جانبية مدير اإدارة8

13طاولة �شاي كبرية مدير اإدارة 9

13طاولة �شاي �شغرية مدير اإدارة10

18طاولة اإجتماعات 10 - 12 مقعد52

مقاعد62 34كر�شي اإنتظار العامة 3 

34كر�شي اإنتظار العامة 4 مقاعد63
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رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

22كنبة مدير اإدارة مقعد واحد )جلد �شناعي(20

22كنبة مدير اإدارة 2 مقعد )جلد �شناعي(21

22كنبة مدير اإدارة 3 مقاعد )جلد �شناعي(22

32)PU 23كنبة مراقب )جلد �شناعي عايل اجلودة

32خزائن ملفات �شحب بواجهة زجاج46

33خزانة ملفات ج�شر باأربع اأدراج49

35لوح بل�شتيك لر�شيات املكاتب64

�شركة نو لـميت�س للتجارة العامة واملقاولت

No Limits General trading & Contracting Co.

عنوان ال�شركة والور�شة: الري - خلف جممع الأفينيوز - ق�شيمة 1745 - 0000

ال�شجل التجاري 117470 - الرمز الربيدي 22064 - �شندوق الربيد 5386 - ال�شاملية

الرقم الآيل للعنوان: 11363165

white.office2014@gmail.com :م�شوؤول املبيعات : طارق حممد عبد احلليم ، هاتف: 90025684 / الربيد الإلكرتوين

http://www.nolimits.com.kw :املوقع الإلكرتوين 

info@ nolimits.com.kw :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24711810 - هاتف ال�شيانة: 2 - 24740971 ، فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24711640

اإتفاقية توريد رقم: )2(  �س ج )2017/2016-3(

�شركة البلد الأمني لالأثاث واملفرو�شات والديكور

Al-Balad Alameen Furniture & Decoration
عنوان ال�شركة: الري - قطعة 1 - �شارع الغزايل - ق�شيمة 401

KGL عنوان الور�شة: منطقة كراج النقل العام �شابقًا - �شارع جمال عبد النا�شر - ال�شويخ ال�شناعية - خمازن

ال�شجل التجاري 98413 - الرمز الربيدي 71951 كيفان - �شندوق الربيد 13014 الكويت

الرقم الآيل للعنوان: 12640654

م�شوؤول املبيعات: اأحمد ر�شوان �شعبان، هاتف:66706637 / عزت عز الدين علي، هاتف:66706635 

http://www.albaladalameen.net :املوقع الإلكرتوين

info@albaladalameen.net :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة: 24764854  -  24764856 - 24764859  فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24764870

اإتفاقية توريد رقم: )3(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

14طاولة مكتب مراقب23

14خزانة ملفات مراقب24

14طاولة �شاي �شغرية - مراقب31

27كر�شي مكتب دوار ظهر عايل )جلد �شناعي(28

27كر�شي زائر دوار و�شط )جلد �شناعي(29

27كر�شي زائر ثابت ظهر و�شط )جلد �شناعي(30

20مكتب موظف بدون جناح42

54)PU29كر�شي اإجتماعات ظهر عايل )جلد �شناعي عايل اجلودة

55)PU29كر�شي اإجتماعات ظهر و�شط )جلد �شناعي عايل اجلودة

موؤ�ش�شة مهدي حبيب التجارية

Mahdi Habib Commercial Est.

عنوان ال�شركة: ال�شويخ ال�شناعية – طريق املطار- قطعة 1 - ق�شيمة 75 

الرمز الربيدي :13002 – �س.ب 138 ال�شفاة ال�شجل التجاري 3982 

 الرقم الآيل للعنوان: 10256675

عنوان الور�شة: منطقة اأمغرة – �شغار املقاولني

م�شوؤول املبيعات : مهند العلي، هاتف: 99080926 / نائل غازي عبدالرحيم، هاتف: 99748041

 mh_kw@live.com - mhcomest@gmail.com  :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات:  24846347 - 24846503 - 24845075 

فاك�س املبيعات: 24819453

هاتف ال�شيانة: 24579252 - 24579253، فاك�س ال�شيانة: 24579255 - 24819453

اإتفاقية توريد رقم: )4(  �س ج )2017/2016-3(
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رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

25)PU 26كر�شي مكتب دوار ظهر عايل )جلد �شناعي عايل اجلودة

26)PU 26كر�شي زائر ظهر و�شط  )جلد �شناعي عايل اجلودة

27)PU 26كر�شي زائر ثابت ظهر و�شط )جلد �شناعي عايل اجلودة

28كر�شي مكتب دوار ظهر عايل )جلد �شناعي(36

28كر�شي زائر دوار و�شط )جلد �شناعي (37

28كر�شي زائرثابت ظهر و�شط )جلد �شناعي (38

�شركة الرو�شة لالأثاث واملفرو�شات

Al-Rawda Furiniture Company
عنوان ال�شركة: الفروانية - ال�شجيج - جممع نويري

م�شوؤول املبيعات: اأحمد مو�شى الر�شيد، هاتف: 99014218 

مندوب مبيعات: جنيب حبيب هاتف: 96647781  / اأحمد اإبراهيم هاتف: 90906885

ال�شجل التجاري 30881 - الرمز الربيدي 80000 الكويت - �شندوق الربيد 827 الفروانية

الرقم الآيل للعنوان: 16814623

 http://www.alrawada-carpet.com :املوقع الإلكرتوين

info@alrawda-carpet.com:الربيد الإلكرتوين

  هاتف املبيعات: 24335185  – هاتف ال�شيانة: 24318373  -  فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24346676

اإتفاقية توريد رقم: )5(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

25كر�شي مكتب دوار ظهر عايل )جلد �شناعي(14

25كر�شي مكتب زائر دوار ظهر و�شط )جلد �شناعي(15

25كر�شي مكتب زائر ثابت ظهر و�شط )جلد �شناعي(16

مقعد53  16  - 19طاولة اإجتماعات 14 

31كر�شي حما�شرات59

�شركة علي عبد الوهاب املطوع التجارية 

Ali Abdulwahab Al Mutawa Commerical Co.

عنوان ال�شركة: ال�شرق - �شارع ال�شور - بناية علي عبد الوهاب - بجانب برج التجارية

عنوان الور�شة: ال�شليبية - املخازن العمومية

ال�شجل التجاري 23 - الرمز الربيدي -13002 الكويت - �شندوق الربيد 159 ال�شفاة

 الرقم الآيل للعنوان: 19675286

م�شوؤول املبيعات:  عمر وليد الوفائي، هاتف:96660795 / خالد حممود النجار، هاتف:97852785

 http://www.aaw.com :املوقع الإلكرتوين

owa@aaw.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 22261800 داخلي:339،334، نقال: 96660795 هاتف ال�شيانة: 1804449

فاك�س املبيعات: 22261775 - 22261763   فاك�س ال�شيانة: 97852785

اإتفاقية توريد رقم: )6(  �س ج )2017/2016-3(
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�شركــــة نهـــــــار الكويـــــــــت الوطنيــــــــــة لالأثـــــــــاث املكتبـــــــي

Nahar Al-Kuwait National Company
عنوان ال�شركة: ال�شويخ ال�شناعية )2( �س 13 - جممع ا�شمنت بورتالند - مقابل اأبيات - الدور الأر�شي

عنوان الور�شة: اأمغرة - منطقة كبار املقاولني

ال�شجل التجاري 74446– الرمز الربيدي: 35455 – �س.ب 15445 الدعية

الرقم الآيل للعنوان: 19675745

عنوان الور�شة: اأمغرة - منطقة كبار املقاولني

mmq@naharalkuwait.com :م�شوؤول املبيعات : حممد م�شهور القريوين، هاتف: 90929948 / الربيد الإلكرتوين

info@naharalkuwait.com :م�شوؤول املبيعات : جمال فهمي كنعان، هاتف: 67669608 - 50902228 / الربيد الإلكرتوين

 http://www.naharalkuwait.com :املوقع الإلكرتوين

info@naharalkuwait.com   :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24812204 - 24810449 - 66133531، فاك�س املبيعات: 24812268

هاتف ال�شيانة: اأمين اأبو املعارف 67700373 - 66435735 ، فاك�س ال�شيانة: 24812268

اإتفاقية توريد رقم: )8(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

21كنبة مدير اإدارة مقعد واحد )جلد �شناعي عايل اجلودة(17

21كنبة مدير اإدارة 2 مقعد )جلد �شناعي عايل اجلودة(18

21كنبة مدير اإدارة 3 مقاعد )جلد �شناعي عايل اجلودة(19

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

11)PU 24كر�شي مكتب دوار ظهر عايل )جلد �شناعي عايل اجلودة

12)PU 24كر�شي مكتب دوار ظهر و�شط )جلد �شناعي عايل اجلودة

13)PU 24كر�شي مكتب زائر ثابت ظهر و�شط )جلد �شناعي عايل اجلودة

29كر�شي دوار ظهر و�شط )جلد �شناعي(44

29كر�شي زائر ثابت ظهر و�شط )جلد �شناعي(45

�شركة ال�شمان الذهبي للتجارة العامة 

Al-Daman Al-Dahabi Gen. Trd. Co.

عنوان ال�شركة والور�شة: ال�شويخ ال�شناعة - �شارع 26 - مبنى باك اآند موف - حمل رقم 991

ال�شجل التجاري 109517 - الرمز الربيدي -13001 الكويت - �شندوق الربيد 22 ال�شفاة

 الرقم الآيل للعنوان: 17221184

م�شوؤول املبيعات:  جمدي الأغرب، هاتف: 99770694 / اأحمد رم�شان هاتف:65757780 - 94064189

 ،http://www.aldamanaldahabi.com :املوقع الإلكرتوين

majdi@aldamanaldahabi.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة:

24910101 / 24910100 / 24910099 / 24910098 / 24910097 / 24910096
فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24910095

اإتفاقية توريد رقم: )7(  �س ج )2017/2016-3(
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�شركة تراي األفا للتجارة العامة واملقاولت

Tri Alpha Company W.L.L
عنوان ال�شركة: الري - بلوك )2( - ق�شيمة 1371 - معر�س رقم )1(

عنوان الور�شة: ال�شليبية - قطعة )1( - ق�شيمة 18 على الدائري اخلام�س

ال�شجل التجاري 101801– الرمز الربيدي:72263 – �س.ب 204 �شاحية عبداهلل ال�شامل

الرقم الآيل للعنوان: 15169212

mohammad.s@trialphaco.com :م�شوؤول املبيعات : حممد اأبو علي، هاتف: 67035864 / الربيد الإلكرتوين

م�شوؤول املبيعات : وليد القادري، هاتف: 65108169

 http://www.trialphaco.com :املوقع الإلكرتوين

 info@trialphaco-kw.com   :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24733439 - 67035864،   فاك�س: 24713709 - 24733254

هاتف ال�شيانة: 24713709 - 65108169،   فاك�س: 24713709 - 24733254

اإتفاقية توريد رقم: )9(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

30كر�شي مي�س ظهر عايل56

30كر�شي مي�س ظهر و�شط57

31كر�شي زائر مي�س58

�شـــــركــــــــــة مكـــــــــي العامليــــــــــــة للتجــــــــــــارة العامـــــــــــــة واملقـــــــــاولت

Mekky International Gen. Trad. Co. W.L.L
عنوان ال�شركة: الري ال�شناعي - خلف �شنرت بوينت - طريق الغزايل

عنوان الور�شة: ال�شليبية - املخازن العمومية

ال�شجل التجاري 65963 – الرمز الربيدي: 81021 – �س.ب 1160 الفروانية

الرقم الآيل للعنوان: 15202887

م�شوؤول املبيعات : م/حممد ال�شامي هاتف: 50282880 / �شمري ال�شاطر هاتف: 99893712

 mekkytenders@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة: 50282880 - 99893712،   فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24720930

اإتفاقية توريد رقم: )10(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

33خزانة ملفات ج�شر بثلثة ادراج48

16طاولة اجتماعات دائرية50
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�شركــــــة مــــــــار�س لالأثــــــاث واملفـــرو�شات

Mars Furniture Company
عنوان ال�شركة: منطقة الأ�شواق - القبلة - قطعة 5 - مبنى 11 - مكتب 22

عنوان الور�شة: منطقة ال�شويخ ال�شناعية - �شارع جمال عبد النا�شر

ال�شجل التجاري 77065 - الرمز الربيدي -3367 �شندوق الربيد 13034 ال�شفاة

 الرقم الآيل للعنوان: 10202028

م�شوؤول املبيعات:  عزت عز الدين هاتف: 66706635

م�شوؤول املبيعات:  اأحمد من�شل هاتف: 65889121

 http://www.marsfurnitures.com :املوقع الإلكرتوين

info@marsfurnitures.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة: 66958808  -  فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24845460

اإتفاقية توريد رقم: )11(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

20مكتب موظف مع جناح41

20مكتب موظف بدون جناح – حجم مدمج43
�شـــــركــــــــــة مكـــــــــي العامليــــــــــــة للتجــــــــــــارة العامـــــــــــــة واملقـــــــــاولت

Mekky International Gen. Trad. Co. W.L.L
عنوان ال�شركة: الري ال�شناعي - خلف �شنرت بوينت - طريق الغزايل

عنوان الور�شة: ال�شليبية - املخازن العمومية

ال�شجل التجاري 65963 – الرمز الربيدي: 81021 – �س.ب 1160 الفروانية

الرقم الآيل للعنوان: 15202887

م�شوؤول املبيعات : م/حممد ال�شامي هاتف: 50282880 / �شمري ال�شاطر هاتف: 99893712

 mekkytenders@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة: 50282880 - 99893712،   فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24720930

اإتفاقية توريد رقم: )10(  �س ج )2017/2016-3(

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

17طاولة اجتماعات 8-6 مقاعد51

�شركة ميدا�س العاملية للتجارة العامة واملقاولت

Midas General Trading & Contracting Co. W.L.L
عنوان ال�شركة: ال�شاملية - ق 71 - �س اخلليج العربي - جممع الروؤية - بجانب فندق �شمفوين - الأدوار )7-6-5(

عنوان ور�شة ال�شيانة: ال�شليبية - �س خلف الأحمر - خلف م�شنع ح�شن اأبل للرخام

م�شوؤول مبيعات: خالد حممد ، هاتف: 97212801 / حممد �شمري ، هاتف: 97346918 / عالء حماد، هاتف: 99637431

مدير املبيعات : معاوية دْولــه : 97863250

ال�شجل التجاري 54575 - الرمز الربيدي 24754 الكويت - �شندوق الربيد 36303 راأ�س ال�شاملية

الرقم الآيل للعنوان: 10062643

 http://www.midasfurniture.com :املوقع الإلكرتوين

gov.ten@midasfurniture.com:الربيد الإلكرتوين

  هاتف املبيعات: 1888886  داخلي )4913 - 4911( – فاك�س املبيعات: 24334534 

هاتف ال�شيانة: 1888886 - داخلي )5102(  -  فاك�س ال�شيانة: 24674653

اإتفاقية توريد رقم: )12(  �س ج )2017/2016-3(

شركة ميداس العاملية

للتجارة العامة واملقاوالت
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رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

23كنبة مراقب )جلد �شناعي(33

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

31كر�شي كاونرت60

�شركة الزياين للتجارة

Al Zayani Trading Co.

عنوان ال�شركة: الري ال�شناعية – �شارع 1 – قطعة 1041

ال�شجل التجاري 4092 - الرمز الربيدي -13001 �شندوق الربيد 41

 الرقم الآيل للعنوان: 10318637

م�شوؤول املبيعات:  �شاجنيف ماثيو هاتف: 97271900

 http://www.al-zayani.com :املوقع الإلكرتوين

sanjeerm@al-zayani.com:الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 1808010 داخلي:831،832  -  هاتف ال�شيانة:1808010 داخلي: 843

فاك�س املبيعات وال�شيانة: 24737766

اإتفاقية توريد رقم: )13(  �س ج )2017/2016-3(
�شركة الظاهر للتجهيزات املكتبية

Al-Zaher Office Supplies
عنوان ال�شركة: ال�شويخ - قطعة 1 - ق�شيمة 6 - جممع الع�شيمي

عنوان الور�شة: اأمغرة - منطقة كبار املقاولني

ال�شجل التجاري 26291 - الرمز الربيدي -13002 �شندوق الربيد 138 ال�شفاة

 الرقم الآيل للعنوان: 19262297

م�شوؤول املبيعات: مهند حممود علي هاتف: 99080926 / نائل غازي هاتف: 99748041

 http://www.mahdihabibfurniture.com :املوقع الإلكرتوين

mh_kw@live.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24846479 - 24845083 - فاك�س املبيعات: 24819453

هاتف ال�شيانة: 24579253  -  فاك�س ال�شيانة: 24579255

اإتفاقية توريد رقم: )14(  �س ج )2017/2016-3(
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رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

34كر�شي انتظار العامة مقعدين61

رقم ال�صفحةم�صمى البندرقم البند

32خزائن ملفات باأبواب حديد47

�شركة رويال اأوفي�س لالأثاث واملفرو�شات

Royal office Furnture Division
عنوان ال�شركة والور�شة: ال�شويخ - جممع الع�شيمي - قطعة 1 - �شارع 6

ال�شجل التجاري 83129 - الرمز الربيدي 13071 ال�شفاة - �شندوق الربيد 21030

 الرقم الآيل للعنوان: 15805573

م�شوؤول املبيعات: لطفي فواز العلي - هاتف: 99750622 - 50111021 

 م�شوؤول املبيعات: اأحمد عالء الدين عبد العزيز  - هاتف: 51118187

 http://www.royaloffice.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 24826678  -  24826675 - 24826674 فاك�س املبيعات: 24826673

هاتف ال�شيانة: 24826676 - 24826678  -  فاك�س ال�شيانة: 24826673

اإتفاقية توريد رقم: )16(  �س ج )2017/2016-3(

م�شنع ال�شهو لإنتاج الأثاث املعدين و�شيانته

Alshoo Factory
عنوان ال�شركة والور�شة: اأمغرة التو�شعة ال�شرقية قطعة 4 - ق�شيمة 166 / 168

ال�شجل التجاري 74456 - الرمز الربيدي 13033 - �شندوق الربيد 3210

 الرقم الآيل للعنوان: 15134159

fais794@gmail.com :م�شوؤول املبيعات: في�شل حممد علي هاتف: 55353135 - الربيد الإلكرتوين

حممد خ�شان عمري هاتف: 99842013

 http://www.alsahoogroup.com :املوقع الإلكرتوين

alsahoofactory@alsahoogroup.com :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 55353135 - 24910190 - 24570185  -  فاك�س املبيعات: 24910194 - 24570186

هاتف ال�شيانة: 24570185  -  فاك�س ال�شيانة: 24570186

اإتفاقية توريد رقم: )15(  �س ج )2017/2016-3(
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بند رقم : 3

7110 - KW- 0000213 :رقم املادة

خزانة ملفات جانبية مدير اإدارة

75 x 40 x 200 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 35 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 5

7110 - KW- 0000215 :رقم املادة

طاولة �شاي �شغرية  مدير اإدارة 

41 x 60 x 60 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 15 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 1

7110-KW-0000211 :رقم املادة

طاولة مكتب مدير اإدارة

76 x 120 x 230 : القيا�س

62 x 60 x 45:قيا�س علبة الأدراج

65 x 40 x 140 :اجلناح املتحرك

ال�صعر الإفرادي : 107 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

شركة ميداس التجارية

بند رقم : 2

7110-KW-0000212 :رقم املادة

خزانة ملفات  مدير اإدارة 

200 x 40 x 150 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 53 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

COLOR

بند رقم : 4

7110 - KW- 0000214 :رقم املادة

طاولة �شاي كبرية  مدير اإدارة 

41 x 60 x 120 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 23 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني
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بند رقم : 8

7110 - KW- 0000218 :رقم املادة

خزانة ملفات جانبية مدير اإدارة 

85 x 40 x 200 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 70 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت

بند رقم : 10

7110 - KW- 0000220 :رقم املادة

طاولة �شاي �شغرية  مدير اإدارة 

47 x 60 x 60  :القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 22.5 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت

بند رقم : 6

7110 - KW- 0000216 :رقم املادة

طاولة مكتب مدير اإدارة �شكل )ن�شف دائري(

77 x 96 x 240 : القيا�س

56 x 45 x 42 : علبة الأدراج

77 x 60 x 140 : اجلناح املتحرك

ال�صعر الإفرادي : 185 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت

بند رقم : 7

7110 - KW- 0000217 :رقم املادة

خزانة ملفات مدير اإدارة 

200 x 40 x 200 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 115 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت

بند رقم : 9

7110-KW- 0000219 :رقم املادة

طاولة �شاي كبرية مدير اإدارة

47 x 60 x 120  :القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 30 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت
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بند رقم : 31

7110 - KW- 0000238 :رقم املادة

طاولة �شاي �شغرية - مراقب

45 x 60 x 60 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 14 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 24

7110 - KW- 0000231 :رقم املادة

خزانة ملفات  - مراقب

160 x 42 x 150 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 56 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة البلد الأمني لالأثاث 

واملفرو�شات والديكور

بند رقم : 23

7110 - KW- 0000230 :رقم املادة

طاولة مكتب مراقب

77 x 100 x 200 : القيا�س

58 x 60 x 45 : علبة الأدراج

60 x 40 x 140 : اجلناح املتحرك

ال�صعر الإفرادي : 74 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني
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بند رقم : 39

7110 - KW- 0000246 :رقم املادة

طاولة �شاي �شغرية - رئي�س ق�شم

48 x 60 x 60 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 10 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

COLOR

بند رقم : 34

7110 - KW- 0000241 :رقم املادة

طاولة مكتب - رئي�س ق�شم

 76 x 90 x 180 : القيا�س

59 x 40 x 50 : علبة الأدراج

59 x 45 x 120 : اجلناح املتحرك

ال�صعر الإفرادي : 72 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

شركة ميداس التجارية

بند رقم : 35

7110 - KW- 0000242 :رقم املادة

خزانة مكتب - رئي�س ق�شم

 180 x 43 x 85 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 28 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني
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بند رقم : 50

7110 - KW- 0000622 :رقم املادة

طاولة اجتماعات دائرية

76 x 120  القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 21 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شـــــركــــــــــة مكـــــــــي العامليــــــــــــة للتجــــــــــــارة العامـــــــــــــة واملقـــــــــاولت

Mekky International Gen. Trad. Co. W.L.L
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بند رقم : 51

7110 - KW- 0000257 :رقم املادة

8 مقاعد  - طاولة اجتماعات 6 

79x 120 x 240 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 56 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

شركة ميداس العاملية

للتجارة العامة واملقاوالت
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بند رقم : 52

7110 - KW- 0000258 :رقم املادة

طاولة اجتماعات 10 - 12 مقعد 

 80x 150 x 340 :القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 125 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت
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بند رقم : 53

7110 - KW- 0000259 :رقم املادة

طاولة اجتماعات 14 - 16 مقعد 

 80x 180 x 480 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 210 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني
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بند رقم : 42

7110 - KW- 0000249 :رقم املادة

مكتب موظف بدون جناح

   76x 80 x 140 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 23.5 د.ك
بند رقم : 41 بلد املن�صاأ : ال�صني

7110 - KW- 0000248 :رقم املادة

مكتب موظف مع جناح

 76x 80 x 160 : القيا�س

70x 45 x 102  :قيا�س اجلناح

ال�صعر الإفرادي : 29.9 د.ك
 بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 43

7110 - KW- 0000250 :رقم املادة

مكتب موظف بدون جناح  )حجم مدمج(

76x 75 x 120 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 19.8 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة البلد الأمني لالأثاث 

واملفرو�شات والديكور

�شركــــــة مــــــــار�س لالأثــــــاث واملفـــرو�شات

Mars Furniture Company

�شركــــــة مــــــــار�س لالأثــــــاث واملفـــرو�شات

Mars Furniture Company

COLOR

COLOR

COLOR
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بند رقم : 17

7110 - KW- 0000227 :رقم املادة

كنبة مدير اإدارة مقعد واحد

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 70 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 19

7110 - KW- 0000229 :رقم املادة

كنبة مدير اإدارة  3 مقاعد

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 100 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 18

7110 - KW- 0000228 :رقم املادة

كنبة مدير اإدارة 2 مقعد

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 85 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركــــة نهـــــــار الكويـــــــــت الوطنيــــــــــة لالأثـــــــــاث املكتبـــــــي

Nahar Al-Kuwait National Company

COLOR
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بند رقم : 20

7110 - KW- 0000619 :رقم املادة

كنبة مدير اإدارة مقعد واحد

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 41 د.ك
بلد املن�صاأ : ماليزيــا

بند رقم : 21

7110 - KW- 0000620 :رقم املادة

كنبة مدير اإدارة 2 مقعد

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 56 د.ك
بلد املن�صاأ : ماليزيــا

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم : 22

7110 - KW- 0000621 :رقم املادة

كنبة مدير اإدارة 3 مقاعد

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 79 د.ك
بلد املن�صاأ : ماليزيــا

COLOR
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بند رقم : 32

7110 - KW- 0000239 :رقم املادة

كنبة مراقب

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 31.25 د.ك
بلد املن�صاأ : الأردن

بند رقم : 33

7110 - KW- 0000240 :رقم املادة

كنبة مراقب ) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 27 د.ك
بلد املن�صاأ : الإمارات

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم : 40

7110 - KW- 0000247 :رقم املادة

كنبة - رئي�س ق�شم ) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 18 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت

COLOR

COLOR

COLOR

�شركة الزياين للتجارة

Al Zayani Trading Co.

شركة ميداس التجارية
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بند رقم : 11

7110 - KW- 0000221 :رقم املادة

كر�شي مكتب دوار ظهر عايل 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 29 د.ك
بلد املن�صاأ : الإمارات

بند رقم : 12

7110 - KW- 0000222 :رقم املادة

كر�شي مكتب  زائر ظهر و�شط 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 27 د.ك
بلد املن�صاأ : الإمارات

بند رقم : 13

7110 - KW- 0000223 :رقم املادة

كر�شي مكتب  زائر  ثابت ظهر و�شط 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 26 د.ك
بلد املن�صاأ : الإمارات

COLOR

COLOR

COLOR
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بند رقم : 14

7110 - KW- 0000224 :رقم املادة

كر�شي مكتب دوار ظهر عايل 

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 29.500 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 16

7110 - KW- 0000226 :رقم املادة

كر�شي مكتب  زائر  ثابت ظهر و�شط 

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 19٫500 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 15

7110 - KW- 0000225 :رقم املادة

كر�شي مكتب  زائر  ظهر و�شط

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 24 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

COLOR

COLOR

COLOR
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بند رقم : 25

7110 - KW- 0000232 :رقم املادة

كر�شي مكتب دوار ظهر عايل

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 18.900 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 26

7110 - KW- 0000233 :رقم املادة

كر�شي زائر ظهر و�شط 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 17.700 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 27

7110 - KW- 0000234 :رقم املادة

كر�شي زائر  ثابت ظهر و�شط 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 16.000 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة الرو�شة لالأثاث واملفرو�شات

Al-Rawda Furiniture Company
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بند رقم : 29

7110 - KW- 0000236 :رقم املادة

كر�شي زائر دوار ظهر و�شط

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 17.500 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 28

7110 - KW- 0000235 :رقم املادة

كر�شي مكتب دوار ظهر عايل

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 18.500 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 30

7110 - KW- 0000237 :رقم املادة

كر�شي زائر ثابت ظهر و�شط

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 16.500 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة البلد الأمني لالأثاث 

واملفرو�شات والديكور
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بند رقم : 36

7110 - KW- 0000243 :رقم املادة

كر�شي مكتب دوار ظهر عايل 

) جلد �شناعي(

ال�صعر الإفرادي : 12.950 د.ك
بلد املن�صاأ : الأردن

بند رقم : 38

7110 - KW- 0000245 :رقم املادة

كر�شي زائر ثابت ظهر و�شط

) جلد �شناعي (

ال�صعر الإفرادي : 10.250 د.ك
بلد املن�صاأ : الأردن

بند رقم : 37

7110 - KW- 0000244 :رقم املادة

كر�شي زائر دوار ظهر و�شط

) جلد �شناعي (

ال�صعر الإفرادي : 11.500  د.ك
بلد املن�صاأ : الأردن

�شركة الرو�شة لالأثاث واملفرو�شات

Al-Rawda Furiniture Company
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COLOR

COLOR

بند رقم : 44

7110 - KW- 0000251 :رقم املادة

كر�شي دوار ظهر و�شط  ) جلد �شناعي (

ال�صعر الإفرادي : 13 د.ك
بلد املن�صاأ : الإمـــارات

بند رقم : 54

7110 - KW- 0000260 :رقم املادة

كر�شي اجتماعات ظهر عايل 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 18.500د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 45

7110 - KW- 0000252 :رقم املادة

كر�شي زائر ثابت ظهر و�شط ) جلد �شناعي (

ال�صعر الإفرادي : 11.500 د.ك
بلد املن�صاأ : الإمـــارات

�شركة البلد الأمني لالأثاث 

واملفرو�شات والديكور
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بند رقم : 56

7110 - KW- 0000623 :رقم املادة

كر�شي مي�س ظهر عايل

ال�صعر الإفرادي : 17.950 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 57

7110 - KW- 0000624 :رقم املادة

كر�شي مي�س ظهر و�شط

ال�صعر الإفرادي : 15.950د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 55

7110 - KW- 0000261 :رقم املادة

كر�شي اجتماعات ظهر و�شط 

)PU جلد �شناعي عايل اجلودة (

ال�صعر الإفرادي : 17.500 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة البلد الأمني لالأثاث 

واملفرو�شات والديكور
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بند رقم : 58

7110 - KW- 0000625 :رقم املادة

كر�شي زائر مي�س

ال�صعر الإفرادي : 14.000 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 59

7110 - KW- 0000626 :رقم املادة

كر�شي حما�شرات

ال�صعر الإفرادي : 11.000 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 60

7110 - KW- 0000627 :رقم املادة

كر�شي كاونرت 

ال�صعر الإفرادي : 14.250د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة الظاهر للتجهيزات املكتبية

Al-Zaher Office Supplies

COLOR
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بند رقم : 46

7110 - KW- 0000253 :رقم املادة

خزائن ملفات �شحب بواجهة زجاج

200x 46 x 120 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 42 د.ك
بلد املن�صاأ : �صلطنة عمان

بند رقم : 47

7110 - KW- 0000254 :رقم املادة

خزائن ملفات باأبواب حديد

185x 40 x 90 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 24 د.ك
بلد املن�صاأ : الكويت

COLOR

COLOR مؤسسة مهدي حبيب التجارية
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COLOR

COLOR

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم : 48

7110 - KW- 0000255 :رقم املادة

خزانة ملفات ج�شر بثلثة اأدراج

103 x 62 x 45 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 18.750د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 49

7110 - KW- 0000256 :رقم املادة

خزانة ملفات ج�شر باأربع اأدراج

132x 62 x 47 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 25.750 د.ك
بلد املن�صاأ : �صلطنة عمان

�شـــــركــــــــــة مكـــــــــي العامليــــــــــــة للتجــــــــــــارة العامـــــــــــــة واملقـــــــــاولت

Mekky International Gen. Trad. Co. W.L.L
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بند رقم : 63

7110 - KW- 0000264 :رقم املادة

كر�شي انتظار العامة 4 مقاعد

ال�صعر الإفرادي : 36.000 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 61

7110 - KW- 0000262 :رقم املادة

كر�شي انتظار العامة مقعدين

ال�صعر الإفرادي : 22.250 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

بند رقم : 62

7110 - KW- 0000263 :رقم املادة

كر�شي انتظار العامة 3 مقاعد

ال�صعر الإفرادي : 28 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

�شركة رويال اأوفي�س لالأثاث واملفرو�شات

Royal office Furnture Division
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بند رقم : 64

7195 - KW- 0000265 :رقم املادة

لوح بل�شتيك لأر�شيات املكاتب

180 x 120 : القيا�س

ال�صعر الإفرادي : 17 د.ك
بلد املن�صاأ : ال�صني

مؤسسة مهدي حبيب التجارية
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حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي للأثاث املكتبي لتحقيق الإ�شتفادة الق�شوى 

منه للجهات احلكومية, يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج واإر�شاله اإىل 

cp@mof.gov.kw :مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�س التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

نموذج اإلقتراحات
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