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ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2015 - 2014
ا�ﺻـﺪار اﻟﺮاﺑـﻊ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

المـقدمــة
ي�سر وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي – �أن تقدم دليل ال�شراء اجلماعي للأثاث املكتبي – الإ�صدار الرابع -
الطبعة الثانية  -بعد جتديد الإتفاقيات لل�سنة املالية (� )2015/2014إىل كافة اجلهات احلكومية ل�شراء احتياجاتها من خالله حتى
 2015/3/31ويحتوي الدليل على عدد ( )55بند ذات موا�صفات متميزة ,وقد مت تر�سية البنود على عدد ( )9موردين خمت�صني بالأثاث
املكتبي.
وعليه يرجى من اجلهات احلكومية الراغبة يف اال�ستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات ال�شراء اجلماعي ،كما ميكنكم
الإطالع على الن�سخة الإلكرتونية من تعليمات ال�شراء اجلماعي من خالل الرابط التايل :
http://www.mof.gov.kw/gcp/gcp.pdf
كما تتقدم وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي بتقديرها لكل من �ساهم يف �إعداد و�إ�صدار دليل ال�شراء
اجلماعي للأثاث املكتبي – الإ�صدار الرابع  -الطبعة الثانية  -بعد جتديد الإتفاقيات لل�سنة املالية ( )2015/2014من العاملني
باجلهات احلكومية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
هذا وجميع املخت�صني بوزارة املالية �إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي – على ا�ستعداد تام للتعاون اجلاد والبناء مع كافة
اجلهات احلكومية لإي�ضاح ما يت�ضمنه هذا الدليل.
لال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف رقم22481980:
�أو �إر�سال ر�سالة عرب الربيد االلكرتوينcp@mof.gov.kw :
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تعليمات وإرشادات هامه للشراء من الدليل
 - 1تعريف ال�شراء اجلماعي :هو قيام اجلهات احلكومية بتوفري احتياجاتها من املواد بالأمر املبا�شر عن
طريق دليل ال�شراء اجلماعي مبوا�صفات موحدة وب�أ�سعار حمددة بقيمة ال تتجاوز عن مبلغ 5000د.ك
لأمر �أو جمموعة �أوامر ال�شراء خالل  30يوم عمل ,ويجوز ال�شراء ب�أكرث من ذلك ب�شرط خماطبة جلنة
املناق�صات املركزية واخذ موافقتها.
 - 2يهدف ال�شراء اجلماعي عن طريق الأدلة �إىل توفري املواد ب�أقل الأ�سعار و�أن�سب املوا�صفات و�إىل توحيد
الأ�سعار يف جميع اجلهات احلكومية وعلى تقليل الأعباء الإدارية واملالية يف قطاع امل�شرتيات واىل �سرعة
التوريد وتقليل احلاجة �إىل تخزين املواد.
 - 3على اجلهات احلكومية �إخطار وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار
اعتذار �أي مورد عن التوريد وذلك التخاذ الإجراء الالزم معه.
 - 4يجب على وحدة املخازن فح�ص ومطابقة املواد املوردة مع ال�صورة واملوا�صفات املو�ضحة يف الدليل,
وعند وجود �أي اختالف يتم رف�ض املواد و�إبالغ وحدة امل�شرتيات بذلك ,ويف هذه احلالة يجب على وحدة
امل�شرتيات �إ�شعار وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي بذلك التخاذ الإجراء
الالزم مع املورد.
 -5يجب ان يقوم املوظف املخت�ص باجلهة احلكومية بالتن�سيق مع املوردين للت�أكد من وجود الكميات
املطلوبة ومن فرتة التوريد وذلك قبل �إ�صدار �أمر ال�شراء.
 - 6يدون رقم اتفاقية التوريد اخلا�صة بكل مورد بدال من رقم طلب الأ�سعار وذلك يف منوذج �أمر ال�شراء حتى
يتم متييز �أمر ال�شراء املبا�شر عن طريق ال�شراء اجلماعي.
 - 7يجب على املورد الرد على اجلهة احلكومية بقبوله مبا جاء ب�أمر ال�شراء خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ
�إ�صدار �أمر ال�شراء.
 - 8يحق للجهات احلكومية �شراء بند واحد فقط �أو �أكرث من �ضمن امل�ستوى الوظيفي ب�أكمله.
 - 9يحق للجهات احلكومية الت�أكد من جودة الأثاث من خالل املعاينة يف خمازن وزارة املالية وذلك بعد
التن�سيق مع املخت�صني يف مراقبة ال�شراء اجلماعي.
 - 10تو�صي وزارة املالية جميع اجلهات احلكومية ب�ضرورة عدم تكرار �شراء مادة �ضمن نوع معني خالل 30
يوم وب�ضرورة جتميع طلبات ال�شراء التي ت�شتمل على �أ�صناف مت�شابهة لنف�س املورد.
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الكفالة والتأمين النهائي
الكفالـــــــة :

جميع الأثاث املدرج يف الدليل مكفول من قبل املوردين ملدة �سنة تبد�أ من تاريخ اال�ستالم النهائي ويلتزم املورد خالل هذه الفرتة بتبديل قطع
الغيار التالفة ب�أخرى �أ�صلية و�إ�صالح �أي عيوب م�صنعية تظهر �أثناء اال�ستخدام.

الت�أمــــني النهــــائي :

تقوم اجلهة احلكومية امل�صدرة لأمر ال�شراء بتح�صيل ت�أمني نهائي بن�سبة  % 10من قيمة �أمر ال�شراء فقط عند حتقق �أحد ال�شرطني التاليني:
�أ -جتاوز القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء عن  2000د.ك ( �ألفني دينار كويتي ).
ب -جتاوز فرتة التوريد عن �أ�سبوع.
وت�ستمر مدة �صالحية الت�أمني لفرتة الكفالة وملدة  90يوم بعدها.

نداء ال�صيانة:

يلتزم املوردين بتلبية نداء ال�صيانة من قبل كل جهة حكومية خالل � 48ساعة عمل.

اخل�صم من امل�ستحقات :

 )1للجهات احلكومية احلق يف خ�صم قيمة الغرامات من الدفعات امل�ستحقة للمورد لديها �أو من الت�أمني النهائي وبن�سبة ال تزيد عن  % 1من القيمة الإجمالية
لأمر ال�شراء عن كل يوم ت�أخري على �أن ال يزيد �إجمايل قيمة الغرامات عن  % 10من القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء .ويحق للجهة �أن تفر�ض غرامة ت�أخري على
املورد و�إتخاذ الإجراءات الالزمة �ضده يف احلاالت التالية:
�أ -عدم الإلتزام بتوريد �أو تركيب جميع البنود املطلوبة يف �أمر ال�شراء.
ب -عدم التوريد بالفرتة الزمنية املحددة واملتفق عليها.
ج -الت�أخري يف تلبية نداء ال�صيانة.
ويف حال اخل�صم من الت�أمني فيجب على املورد �أن ي�ستكمل الت�أمني خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بذلك.
 )2خماطبة وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي يف احلاالت التي ترى فيها اجلهة احلكومية امل�صدرة لأمر ال�شراء ب�أنه ي�ستوجب تغرمي
املورد بخالف غرامة الت�أخري يف التوريد.
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الفهرس
شركة ميداس التجارية
Midas Trading Co.

عنوان الشركة :شرق – الصوابر – شارع مبارك الكبير
مبنى مجموعة الوزان رقم  - 41الدور األول
عنوان الورشة :الصليبية ،شركة املخازن العمومية ،مخازن شركة ميداس
السجل التجارية  101290-الرمز البريدي  24754-صندوق البريد  – 36303رأس الساملية
الرقم اآللي للعنوان10062512:
مسؤول املبيعات :وليد الالوند ،هاتف / 97863251:محمد حازم ،هاتف 96007396 :وليد الشربيني 97284384 :
مدير املبيعات  :معاوية د ْولــه 97863250 :
املوقع اإللكتروني ،http://www.midasfurniture.com :البريد اإللكترونيten.gov@midasfurniture.com:
هاتف املبيعات 24336850 :داخلي ( – )103 -105هاتف الصيانة - 24336850 :فاكس املبيعات والصيانة24334534 :

إتفاقية توريد رقم )1( :ش ج ()2014/2013-2

رقم البند
1
2
3
4
5
36
37
38

م�سمى البند
طاولة مكتب مدير �إدارة (م�ستطيل ال�شكل)
خزانة ملفات مدير �إدارة
خزانة ملفات جانبية مدير �إدارة
طاولة �شاي كبرية مدير �إدارة
طاولة �شاي �صغرية مدير �إدارة
كر�سي مكتب ( جلد �صناعي )
كر�سي زائر ظهر و�سط ( جلد �صناعي )
كر�سي زائر ثابت ظهر و�سط ( جلد �صناعي )

رقم ال�صفحة
8
8
8

شركة أريك العاملية للتجارة العامة واملقاوالت
Areek international Co. General trading

عنوان الشركة :الشويخ الصناعية الثالث – خلف سوق لندن – مركز رمي التجاري  -مقابل جسر الغزالي
السجل التجاري  90246-الرمز البريدي  72251-صندوق البريد 38028-
الرقم اآللي للعنوان17546413:
مسؤول املبيعات :محمود أحمد عبدالله ،هاتف /66866449:على صدقي ،هاتف66688425:
املوقع اإللكترونيhttp://www.areek.net :
البريد اإللكترونيareek123@yahoo.com / m_hindi67@yahoo.com:
هاتف املبيعات والصيانة ، 24827273 - 24827271 :فاكس املبيعات والصيانة24827047 :

إتفاقية توريد رقم )2( :ش ج ()2014/2013-2

8
8
23
23
23

رقم البند
6
7
8
9
10
32

4

م�سمى البند
طاولة مكتب مدير �إدارة ( ن�صف دائري )
خزانة ملفات مدير �إدارة
خزانة ملفات جانبية مدير �إدارة
طاولة �شاي كبرية مدير �إدارة
طاولة �شاي �صغرية مدير �إدارة
كنبة مراقب ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU

رقم ال�صفحة
9
9
9
9
9
18

شركة الزياني للتجارة
Al Zayani Trading Co.

شركة الكويت اوفس العاملية لألثاث واملفروشات ومواد الديكور
AL-Kuwait Office international

عنوان الشركة :الري الصناعية – شارع  – 1قطعة 1041
السجل التجاري  4092-الرمز البريدي  13001-صندوق البريد 41
الرقم اآللي للعنوان10318637:
مسؤول املبيعات :أحمد رمضان ،هاتف94064189:
املوقع اإللكتروني،http://www.al-zayani.com :
البريد اإللكترونيmajdi.a@al-zayani.com:
هاتف املبيعات 1808010 :داخلي ، 842,831,843:هاتف الصيانة 1808010:داخلي843 :
فاكس املبيعات والصيانة24737766 :

عنوان الشركة  :الفروانية – الضجيج – مجمع املزيني رقم ( )2قسيمة  30-امليزانني محل رقم 6
عنوان الورشة  :الفروانية قطعة  6شارع  22قسيمة 35 & 34
السجل التجاري  -119395-الرمز البريدي  83801خيطان – صندوق البريد 19027
الرقم االلي للعنوان 13215553 :
مسئول املبيعات  :خضر عيسي عوض الله هاتف 66730907-51579425 :
طه محمد طه :هاتف 51579415
املوقع االلكتروني www.ALKuwait-office.com :
البريد االلكتروني mr.khader@hotmail.com –fahad@ALKuwait-office.com
هاتف املبيعات والصيانة  24338524:فاكس املبيعات والصيانة 24342166

إتفاقية توريد رقم )3( :ش ج ()2014/2013-2

رقم البند
11
12
13
44
45
48
53
54

م�سمى البند
كر�سي مكتب دوار ظهر عايل (جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
كر�سي مكتب زائر ظهر و�سط ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
كر�سي مكتب زائر ثابت ظهر و�سط ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
كر�سي دوار (جلد �صناعي)
كر�سي زائر ثابت (جلد �صناعي)
خزانة ملفات ج�سر بثالثة �أدراج
كر�سي اجتماعات ظهر عايل ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
كر�سي اجتماعات ظهر و�سط ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU

رقم ال�صفحة
19
19
19
24
24
26
24
24

اتفاقية توريد رقم ( )4ش ج ()2014/2013-2

م�سمى البند
رقم البند
14
كر�سي مكتب دوار ظهر عايل (جلد �صناعي)
15
كر�سي مكتب زائر ظهر و�سط (جلد �صناعي)
16
كر�سي مكتب زائر ثابت ظهر و�سط (جلد �صناعي)
23
طاولة مكتب مراقب
24
خزانة ملفات مراقب
31
طاولة �شاي �صغرية  -مراقب
25
كر�سي مكتب دوار ظهر عايل ( جلد �صناعي عايل اجلود )PU
26
كر�سي زائر ظهر و�سط ( جلد �صناعي عايل اجلود )PU
27
كر�سي زائر ثابت ظهر و�سط ( جلد �صناعي عايل اجلود )PU
41
مكتب مع جناح  -موظف
47
خزانة ملفات ب�أبواب حديد
51
طاولة اجتماعات  12-10مقعد
52
طاولة اجتماعات  16-14مقعد

رقم ال�صفحة
20
20
20
10
10
10
21
21
21
15
25
13
14

5

مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

عنوان الشركة :الشويخ الصناعية – طريق املطار -قطعة  - 1قسيمة 75
الرمز البريدي  – 13002:ص.ب  138الصفاة السجل التجاري 3982
الرقم اآللي للعنوان10256675:
عنوان الورشة :منطقة أمغرة – صغار املقاولني
مسؤول املبيعات  :مهند العلي ،هاتف / 99080926 :نائل غازي عبدالرحيم ،هاتف99748041 :
البريد اإللكترونيmh_kw@live.com - mhcomest@gmail.com :
هاتف املبيعات24845075 - 24846503 - 24846347 :
فاكس املبيعات24819453 :
هاتف الصيانة ،24579253 - 24579252 :فاكس الصيانة24819453 - 24579255 :

شركة ميداس العاملية
للتجارة العامة واملقاوالت

شركة ميداس العاملية للتجارة العامة واملقاوالت
Midas Trading International Co. W.L.L

عنوان الشركة :شرق – ق .الصوابر – شارع مبارك الكبير – مبنى مجموعة الوزان رقم  – 41الدور السابع
عنوان ورشة الصيانة :الصليبية  -شركة املخازن العمومية – مخازن شركة ميداس
دوله 97863250 /
مدير املبيعات  :معاوية ْ
مسؤول املبيعات  :كرم الزعيم  ،هاتف /97212584 :محمد سمير  ،هاتف / 97346918 :عالء حماد ،هاتف99637431 :
السجل التجاري  54575-الرمز البريدي  24754الكويت -صندوق البريد  36303رأس الساملية
الرقم اآللي للعنوان10062643:
املوقع اإللكترونيhttp://www.midasfurniture.com :
البريد اإللكترونيten.gov@midasfurniture.com:
هاتف املبيعات 24336850 :داخلي ( – )103هاتف الصيانة24336850 :
فاكس املبيعات والصيانة24334534 :

إتفاقية توريد رقم )5( :ش ج ()2014/2013-2

رقم البند
17
18
19
34
35
39

6

م�سمى البند
كنبة مدير �إدارة مقعد واحد ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
كنبة مدير �إدارة  2مقعد ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
كنبة مدير �إدارة  3مقاعد ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
طاولة مكتب  -رئي�س ق�سم
خزانة مكتب  -رئي�س ق�سم
طاولة �شاي �صغرية  -رئي�س ق�سم

رقم ال�صفحة
17
17
17
11
11
11

إتفاقية توريد رقم )6( :ش ج ()2014/2013-2

رقم البند
28
29
30
33
40
46
49
58

م�سمى البند
كر�سي مكتب دوار ظهر عايل ( جلد �صناعي )
كر�سي زائرظهر و�سط ( جلد �صناعي )
كر�سي زائر ثابت ظهر و�سط ( جلد �صناعي )
كنبة مراقب ( جلد �صناعي )
كنبة  -رئي�س ق�سم ( جلد �صناعي )
خزانة ملفات �سحب بواجهة زجاج
خزانة ملفات ج�سر ب�أربع �أدراج
لوح بال�ستيك لأر�ضيات املكاتب

رقم ال�صفحة
22
22
22
18
18
25
26
28

شركة التميز املتحدة للتجارة العامة

عنوان الشركة  :الفروانية -الضجيج –مجمع املزيني رقم 2امليزانني محل رقم 9
عنوان الورشة  :الفروانية قطعة  6شارع  22قسيمة 35 & 34
السجل التجاري  95442-الرمز البريدي  – 83801صندوق البريد  19027خيطان
الرقم االلي للعنوان 13215596
مسئول املبيعات  :عبدالله قناوي هاتف 50824441-51579422 :
فخري الدالي هاتف51579423 :
البريد االلكتروني abdo.mk@hotmail.com – tuc.office@yahoo.com :
هاتف املبيعات والصيانة  24331393:فاكس املبيعات والصيانة 24311256

اتفاقية توريد رقم ( )7ش ج () 2014 / 2013-2

رقم البند
42
43
57

م�سمى البند
مكتب بدون جناح  -موظف
مكتب بدون جناح  -حجم مدمج  -موظف
كر�سي انتظار العامة  4مقاعد

رقم ال�صفحة
16
16
27

شركة تراي ألفا للتجارة العامة واملقاوالت
Tri Alpha Company W.L.L

عنوان الشركة:املرقاب قطعة  – 1مبنى  – 4مؤسسة جاسم عيسى العصفور – الدور 24
السجل التجاري  –101801الرمز البريدي – 72263:ص.ب  204ضاحية عبدالله السالم
الرقم اآللي للعنوان15169212:
عنوان الورشة :الصليبية  -قطعة ( - )1قسيمة  18على الدائري اخلامس
مسؤول املبيعات  :محمد صدقي ،هاتف / 67035864:ماهر مخيمر ،هاتف66808851:
البريد اإللكترونيmohammad.s@trialphaco.com :
aya@trialphaco.com - maher@trialphaco.com
هاتف املبيعات والصيانة ،65108169 - 24713709 :فاكس املبيعات والصيانة24733254 - 24713709 :

إتفاقية توريد رقم )8( :ش ج ()2014/2013-2

رقم البند
50

شركة اخلنيني للتجارة العامة واملقاوالت
Al Khonaini Trading & Contracting Co.

55

عنوان الشركة والصيانة :الشويخ ،شارع البيبسي – خلف معرض بيت التمويل الكويتي
السجل التجاري  – 2465الرمز البريدي – 13006:ص.ب 503
الرقم اآللي للعنوان10590972:
مسؤول املبيعات  :وائل غازي حمد  ،هاتف / 99895040:أحمد يوسف عكيلة ،هاتف99400654:
املوقع اإللكترونيhttp://www.alkhonaini.net :البريد اإللكترونيakckw@alkhonaini.net :
هاتف املبيعات والصيانة24816036 – 1888600 :داخلي ( ،)272 - 220فاكس املبيعات والصيانة24842986 – 24849465 :

م�سمى البند
طاولة اجتماعات  8-6مقاعد
كر�سي انتظار العامة مقعدين

رقم ال�صفحة
12
27

إتفاقية توريد رقم )9( :ش ج ()2014/2013-2

رقم البند
56

م�سمى البند
كر�سي انتظار العامة  3مقاعد

رقم ال�صفحة
27

7

COLOR
شركة ميداس التجارية

بند رقم 2 :
رقم املادة7110 - KW- 0000212 :

خزانة ملفات مدير �إدارة
القيا�س 200 x 42 x 150 :
ال�سعر الإفرادي  68 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 1 :
رقم املادة7110 - KW- 0000211 :

طاولة مكتب مدير �إدارة (م�ستطيل ال�شكل)
القيا�س 77 x 100 x 230 :
قيا�س علبة الأدر اج 58 x 46 x 40 :
اجلناح املتحرك 66 x 40 x 140 :
ال�سعر الإفرادي  116 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 4 :
رقم املادة7110 - KW- 0000214 :

طاولة �شاي كبرية مدير �إدارة

القيا�س 42 x 60x 120 :
ال�سعر الإفرادي  27 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 3 :
رقم املادة7110 - KW- 0000213 :

خزانة ملفات جانبية مدير �إدارة
القيا�س 75.5 x 40 x 200 :
ال�سعر الإفرادي  59 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

8

بند رقم 5 :
رقم املادة7110 - KW- 0000215 :

طاولة �شاي �صغرية مدير �إدارة
القيا�س 42 x 60x 60 :
ال�سعر الإفرادي  17 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 7 :
رقم املادة7110 - KW- 0000217 :

شركـة أريـك العاملية
للتجارة العامة واملقاوالت

خزانة ملفات مدير �إدارة
القيا�س 200 x 42 x 180 :
ال�سعر الإفرادي  110 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 6 :
رقم املادة7110 - KW- 0000216 :

طاولة مكتب مدير �إدارة �شكل ( ن�صف دائري )
القيا�س 78 x 110 x 240 :
علبة الأدراج 57 x 50 x 45 :
اجلناح املتحرك 65 x 50 x 160 :
ال�سعر الإفرادي  205 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 9 :
رقم املادة7110-KW- 0000219 :

طاولة �شاي كبرية مدير �إدارة
القيا�س46 x 60 x 119 :
ال�سعر الإفرادي  27.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 10 :
رقم املادة7110 - KW- 0000220 :

طاولة �شاي �صغرية مدير �إدارة
القيا�س46 x 60 x 60 :
ال�سعر الإفرادي  22 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

بند رقم 8 :
رقم املادة7110 - KW- 0000218 :

خزانة ملفات جانبية مدير �إدارة
القيا�س 76 x 40 x 200 :
ال�سعر الإفرادي  79 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

9

شركة الكويت أوفس العاملية

بند رقم 24 :
رقم املادة7110 - KW- 0000231 :

خزانة ملفات  -مراقب
القيا�س 150 x 42 x 160 :
ال�سعر الإفرادي  49 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

لألثاث واملفروشات والديكور

بند رقم 23 :
رقم املادة7110 - KW- 0000230 :

طاولة مكتب مراقب
القيا�س 77 x 100 x 200 :
علبة الأدراج 58 x 55.5 x 40 :
اجلناح املتحرك 66 x 40 x 120 :
ال�سعر الإفرادي  79 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 31 :
رقم املادة7110 - KW- 0000238 :

COLOR

10

طاولة �شاي �صغرية  -مراقب
القيا�س 45.5 x 60 x 60 :
ال�سعر الإفرادي  12.250 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

شركة ميداس العاملية
للتجارة العامة واملقاوالت

بند رقم 34 :
رقم املادة7110 - KW- 0000241 :

طاولة مكتب  -رئي�س ق�سم
القيا�س 78 x 90 x 180 :
علبة الأدراج 58 x 55.5 x 40 :
اجلناح املتحرك 66 x 45.5 x 120.5 :
ال�سعر الإفرادي  78 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 35 :
رقم املادة7110 - KW- 0000242 :

خزانة مكتب  -رئي�س ق�سم
القيا�س 120 x 44 x 100 :
ال�سعر الإفرادي  26 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 39 :
رقم املادة7110 - KW- 0000246 :

طاولة �شاي �صغرية  -رئي�س ق�سم
القيا�س 42 x 60 x 60 :
ال�سعر الإفرادي  12 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

11

بند رقم 50 :
رقم املادة7110 - KW- 0000257 :
طاولة اجتماعات  8-6مقاعد
القيا�س 78x 119 x 240 :
ال�سعر الإفرادي  59.500 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

12

شركة الكويت أوفس العاملية
لألثاث واملفروشات والديكور

بند رقم 51 :
رقم املادة7110 - KW- 0000258 :
طاولة اجتماعات  12 - 10مقعد
القيا�س 79x 150 x 341.5 :
ال�سعر الإفرادي  115 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

13

شركة الكويت أوفس العاملية
لألثاث واملفروشات والديكور

بند رقم 52 :
رقم املادة7110 - KW- 0000259 :
طاولة اجتماعات  16 - 14مقعد
القيا�س78.5x 160 x 450.5 :
ال�سعر الإفرادي  185 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ال�صني

14

COLOR

شركة الكويت أوفس العاملية
لألثاث واملفروشات والديكور

بند رقم 41 :
رقم املادة7110 - KW- 0000248 :

مكتب مع جناح  -موظف
القيا�س 76x 80 x 160 :
قيا�س اجلناح 67.5x 45 x 100 :
ال�سعر الإفرادي  39 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

15

شركة التميز املتحدة للتجارة العامة

بند رقم 42 :
رقم املادة7110 - KW- 0000249 :

مكتب بدون جناح  -موظف
القيا�س 76x 80 x 159.5 :
ال�سعر الإفرادي  23 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

بند رقم 43 :
رقم املادة7110 - KW- 0000250 :

شركة التميز املتحدة للتجارة العامة

16

مكتب بدون جناح (حجم مدمج)  -موظف
القيا�س 76x 75 x 120 :
ال�سعر الإفرادي  19.995 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 17 :
رقم املادة7110 - KW- 0000227 :

كنبة مدير �إدارة مقعد واحد
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
القيا�س 77 x 90 x 117 :
ال�سعر الإفرادي  91 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ماليزيا

بند رقم 18 :
رقم املادة7110 - KW- 0000228 :
كنبة مدير �إدارة  2مقعد
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
القيا�س 77 x 90 x 174 :
ال�سعر الإفرادي  125 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ماليزيا

شركة ميداس العاملية
للتجارة العامة واملقاوالت

بند رقم 19 :
رقم املادة7110 - KW- 0000229 :
كنبة مدير �إدارة  3مقعد
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
القيا�س 77 x 90 x 229 :
ال�سعر الإفرادي  162 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ماليزيا

COLOR

17

شركـة أريـك العاملية
للتجارة العامة واملقاوالت

بند رقم 32 :
رقم املادة7110 - KW- 0000239 :

COLOR

كنبة مراقب
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
القيا�س 93 x 75 x 100 :
ال�سعر الإفرادي  30 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ماليزيــا

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم 33 :
رقم املادة7110 - KW- 0000240 :

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

كنبة مراقب ( جلد �صناعي)
القيا�س 78 x 82 x 65 :
ال�سعر الإفرادي  29.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الكويت

بند رقم 40 :
رقم املادة7110 - KW- 0000247 :

COLOR

18

كنبة رئي�س ق�سم ( جلد �صناعي )
القيا�س 78 x 77 x 90 :
ال�سعر الإفرادي  26.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الكويت

COLOR

بند رقم 11 :
رقم املادة7110 - KW- 0000221 :

كر�سي مكتب دوار ظهر عايل
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  31 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمارات
COLOR

شركة الزياني للتجارة

بند رقم 12 :
رقم املادة7110 - KW- 0000222 :

كر�سي مكتب زائر ظهر و�سط
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  29 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمارات

COLOR

بند رقم 13 :
رقم املادة7110 - KW- 0000223 :

كر�سي مكتب زائر ثابت ظهر و�سط
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  26 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمارات

COLOR

19

شركة الكويت أوفس العاملية

COLOR

لألثاث واملفروشات والديكور

بند رقم 14 :
رقم املادة7110 - KW- 0000224 :

كر�سي مكتب دوار ظهر عايل
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  39.750 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ماليزيا

COLOR

بند رقم 15 :
رقم املادة7110 - KW- 0000225 :

كر�سي مكتب زائر ظهر و�سط
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  33 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ماليزيا

COLOR

20

بند رقم 16 :
رقم املادة7110 - KW- 0000226 :

كر�سي مكتب زائر ثابت ظهر و�سط
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  26.250 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ماليزيا

بند رقم 25 :
رقم املادة7110 - KW- 0000232 :

كر�سي مكتب دوار ظهر عايل
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  21.990 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

شركة الكويت أوفس العاملية
لألثاث واملفروشات والديكور

COLOR
بند رقم 26 :
رقم املادة7110 - KW- 0000233 :

كر�سي زائر ظهر و�سط
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  19.950 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

بند رقم 27 :
رقم املادة7110 - KW- 0000234 :

COLOR

كر�سي زائر ثابت ظهر و�سط
( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  17.995 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

21

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم 28 :
رقم املادة7110 - KW- 0000235 :

كر�سي مكتب دوار ظهر عايل
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  20 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

COLOR

بند رقم 29 :
رقم املادة7110 - KW- 0000236 :

كر�سي زائر ظهر و�سط
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  18 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

COLOR

بند رقم 30 :
رقم املادة7110 - KW- 0000237 :

كر�سي زائر ثابت ظهر و�سط
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  16 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

22

بند رقم 36 :
رقم املادة7110 - KW- 0000243 :

كر�سي مكتب
( جلد �صناعي)
ال�سعر الإفرادي  14 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الأردن
COLOR

شركة ميداس التجارية

بند رقم 37 :
رقم املادة7110 - KW- 0000244 :

كر�سي زائر ظهر و�سط
( جلد �صناعي )
ال�سعر الإفرادي  13 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الأردن

COLOR

بند رقم 38 :
رقم املادة7110 - KW- 0000245 :

COLOR

كر�سي زائر ثابت ظهر و�سط
( جلد �صناعي )
ال�سعر الإفرادي  11.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الأردن

23

شركة الزياني للتجارة

بند رقم 44 :
رقم املادة7110 - KW- 0000251 :

كر�سي دوار ( جلد �صناعي )
ال�سعر الإفرادي  14 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمـــارات
COLOR

COLOR

بند رقم 53 :
رقم املادة7110 - KW- 0000260 :

كر�سي اجتماعات ظهر عايل
�أثاث متنوع ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  21 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمـــارات

بند رقم 54 :
رقم املادة7110 - KW- 0000261 :

COLOR

بند رقم 45 :
رقم املادة7110 - KW- 0000252 :

كر�سي زائر ثابت ( جلد �صناعي )
ال�سعر الإفرادي  12.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمـــارات

24

كر�سي اجتماعات ظهر و�سط
�أثاث متنوع ( جلد �صناعي عايل اجلودة )PU
ال�سعر الإفرادي  19 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :الإمـــارات
COLOR

مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم 46 :
رقم املادة7110 - KW- 0000253 :

خزانة ملفات �سحب بواجهة زجاج
القيا�س 200x 46.3 x 120 :
ال�سعر الإفرادي  45 :د.ك
بلد املن�ش�أ � :سلطنة عمان
COLOR

شركة الكويت أوفس العاملية
لألثاث واملفروشات والديكور

COLOR

بند رقم 47 :
رقم املادة7110 - KW- 0000254 :

خزانة ملفات ب�أبواب حديد
القيا�س 185.5x 40 x 90.3 :
ال�سعر الإفرادي  23 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

25

شركة الزياني للتجارة

بند رقم 48 :
رقم املادة7110 - KW- 0000255 :

COLOR

خزانة ملفات ج�سر بثالثة �أدراج
القيا�س 101.5 x 62 x 47 :

ال�سعر الإفرادي  23 :د.ك
بلد املن�ش�أ � :سلطنة عمان
COLOR
مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم 49 :
رقم املادة7110 - KW- 0000256 :

خزانة ملفات ج�سر ب�أربع �أدراج

القيا�س 132x 62 x 47 :

ال�سعر الإفرادي  26.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ � :سلطنة عمان

26

شركة التميز املتحدة للتجارة العامة

بند رقم 57 :
رقم املادة7110 - KW- 0000264 :
كر�سي انتظار العامة  4مقاعد
ال�سعر الإفرادي  43.250 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ال�صني

شركة اخلنيني
للتجارة العامة واملقاوالت

بند رقم 55 :
رقم املادة7110 - KW- 0000262 :

كر�سي انتظار العامة مقعدين
ال�سعر الإفرادي  28.500 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني

بند رقم 56 :
رقم املادة7110 - KW- 0000263 :
كر�سي انتظار العامة  3مقاعد
ال�سعر الإفرادي  37 :د.ك

بلد املن�ش�أ  :ال�صني
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مؤسسة مهدي حبيب التجارية

بند رقم 58 :
رقم املادة7195 - KW- 0000265 :

لوح بال�ستيك لأر�ضيات املكاتب
القيا�س 122.5 x 180 :
ال�سعر الإفرادي  17 :د.ك
بلد املن�ش�أ  :ال�صني
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دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﻟ�ﺛـﺎث اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2015 - 2014
ا�ﺻـﺪار اﻟـﺮاﺑـﻊ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

