


المقدمـة
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 2019/3/31.
وعليه يرجى من الجهات العامة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام باالرشادات التالية:

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

2. على المورد الرد على الجهة العامة كتابة بشأن قبولـه بـتوريد المـواد خـالل )3( أيـام عمـل مـن تـاريخ 
إخطاره قبل اصدار أمر الشراء.

3. يلتزم المورد بتوريد األصناف والكميات المطلوبة من قبل الجهة العامة بالفترة الزمنية المحددة والمتفق 
عليها بين الطرفين في أمر الشراء / العقد.

4. يجب 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 :22481980 - 22481989 

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

شركة مجموعة الجزيرة العالمية لاللكترونيات
اتفاقية رقم 1 : ش ج 6 - 2018 / 2019

HP OFFICE 500 شد A4 ورق تصوير مسمى البند/ الماركة

1 رقم البند بالوثيقة

4361 رقم االتفاقية اآللي

الهند بلد المنشأ

7530-KW-0001116 رقم المادة
0.759 السعر االفرادي

الكويت شارع فهد السالم عمارة الكويت دور 13 عنوان الشركة
محمد غسان - هاتف: 99693644 مسؤول المبيعات

حسام الدين حسني - هاتف: 99693631 مسؤول المبيعات
Jazira@aljazira-group.com البريد اإللكتروني للشركة

99693597 - 99693571 - 22425926 - 22021330 هاتف المبيعات
22217249 - 22425936 فاكس المبيعات

 

شركة مجموعة الجزيرة العالمية لاللكترونيات
اتفاقية رقم 1 : ش ج 6 - 2018 / 2019

HP EVERYDAY 500 نوعيه ممتازة و فاخرة جدا شد A4 ورق تصوير مسمى البند/ الماركة

2 رقم البند بالوثيقة

4361 رقم االتفاقية اآللي

روسيا بلد المنشأ

7530-KW-0000186 رقم المادة
0.699 السعر االفرادي

الكويت شارع فهد السالم عمارة الكويت دور 13 عنوان الشركة

99693597 - محمد غسان - هاتف: 99693644 مسؤول المبيعات
حسام الدين حسني - هاتف: 99693631 مسؤول المبيعات
Jazira@aljazira-group.com البريد اإللكتروني للشركة

99693597 - 99693571 - 22425926 - 22021330 هاتف المبيعات
22217249 - 22425936 فاكس المبيعات

 

e.paperشد 500 فاخر  F4 ورق تصوير مسمى البند/ الماركة

4 رقم البند بالوثيقة

4371 رقم االتفاقية اآللي

اندونيسيا بلد المنشأ

7530-KW-0001118 رقم المادة

0.994 السعر االفرادي
الشويخ الصناعية شارع الصحافة خلف جريدة االنباء قسيمة 99 عنوان الشركة

وائل عبدالمحسن الشخص - هاتف: 99780949 مسؤول المبيعات
محمود سليمان - هاتف: 99646786 مسؤول المبيعات

sales@alshakhs.com البريد اإللكتروني للشركة
24319525 - 24840250 هاتف المبيعات

24345850 فاكس المبيعات

شركة هاشم الشخص
اتفاقية رقم 2 : ش ج 6 - 2018 / 2019

Vera 500 شد A3 ورق تصوير مسمى البند/ الماركة

5 رقم البند بالوثيقة

4372 رقم االتفاقية اآللي

البرازيل بلد المنشأ

7530-KW-0001119 رقم المادة

1.639 السعر االفرادي

الشويخ - شارع الصحافة - خلف جريدة القبس قطعة 92   عنوان الشركة

محمود عبد الحميد - هاتف: 97707915 مسؤول المبيعات

السادات حسن - هاتف: 97712314 مسؤول المبيعات

info@almuna.org البريد اإللكتروني للشركة

24834923 - 24834922 هاتف المبيعات

24834893 فاكس المبيعات

شركة المنى
اتفاقية رقم 3 : ش ج 6 - 2018 / 2019

شركة المنى

 
شركة المنى


