


ال�سعر �سورة تو�سيحية 
للبند

بلد 
المن�س�أ

رقم الم�دة م�سمى البند 
رقم 
دین�رالبند فل�س

00 520 الكویت 7510-KW-0000424

كرتون ورق مقوى 

قیاس

 45 * 45 * 45 سم

7

00 670 الكویت 7510-KW-0000432

كرتون ورق

 قیاس

 65* 47 * 65 سم

8

1 150 الكویت 7510-KW-0000440

كرتون ورق 
قیاس

 70* 60 * 70 سم
9

مجانًا
انظر االرشادات الكویت 7510-KW-0000567

ملصق ملون یحتوي على 
شعار الدولة وبیانات 
الجهة اإلداریة قیاس

A4 او A5

10

00 450 الكویت 7275-KW-0000568 خدمة تعبئة الكرتون 11

00 335 الكویت 8135-KW-0000569 رول تغلیف نایلون 12

00 395 السعودیة 8135-KW-0000570
 رول تغلیف

نایلون فقاعي
13

00 100 السعودیة 8135-KW-0000571
 رول تغلیف
نایلون ممدد

14

م�س�ؤويل املبيعات: ممدوح علي 60019368، �سعيد عارف: 60060564، هاتف املبيعات 1840400، فاك�س 24922626

العن�ان: ال�س�يخ ال�سناعية، �سارع البن�ك، ق�سيمة 63، �س.ب: 42411 الرمز الربيدي: 70655، الرقم الآيل للعن�ان: 10964372

مقدمة
ی�سر وزارة امل�لية - اإدارة نظم ال�سراء - مراقبة ال�سراء اجلم�عي اأن تقدم دليل ال�سراء اجلم�عي خلدم�ت النقل وم�ستلزم�ته� اإلى ك�فة 

اجله�ت احلكومية ل�سراء احتي�ج�ته� من خالله حتى 31 / 3 / 2017
 وعليه یرجىمن اجله�ت احلكومية الراغبة يف اال�ستف�دة من هذا الدليل االلتزام ب�الر�س�دات الت�لية:

1 - اأ�سع�رخدم�ت النقل هي للدرب الواحد وت�سمل الفك والرتكيب.
2 - خدمة النقل الداخلي تكون داخل حدود موقع اجلهة احلكومية يف ح�لة عدم احل�جة ال�سروریة ال�ستخدام �سي�رات النقل.

3 - یقدم تيب ال�سق جم�ن�ً عند طلب خدمة تعبئة الكراتنی والتغليف.
4 - یقوم مقدم اخلدمة بتوفری مل�سق قي��س A4 او A5 یحتوي على �سع�ر الدولة ملون وبي�ن�ت اجلهة االإداریة يف ح�لة جت�وز عدد 

الكراتنی 100 حبة.
5 - ميكن للجهة احلكومية �سراء الكرتون اأو مواد التغليف ب�سكل منف�سل دون احل�جة خلدمة النقل اأو التعبئة.

الربید  عرب  ر�س�لة  اإر�س�ل  اأو    22481980 رقم:  ه�تف  على  االت�س�ل  یرجى  اجلم�عي  ال�سراء  مراقبة  موظفي  من  لال�ستف�س�ر     �
cp@mof.gov.kw :االألكرتوين الت�يل

ال�سعر �سورة تو�سيحية 
للبند

بلد 
المن�س�أ

رقم الم�دة م�سمى البند 
رقم 
دین�رالبند فل�س

38 000 -- 7275-KW-0000562

 خدمة نقل مناطق
 داخلیة - السرداب

 لغایة الدور الثاني اقل
من 50 كلم

1

39 000 -- 7275-KW-0000563

 خدمة نقل مناطق
 داخلیة - الدور

 الثالث وما فوق اقل
من 50 كلم

2

39 000 -- 7275-KW-0000564

 خدمة نقل مناطق
 خارجیة - السرداب
 لغایة الدور الثاني
تزید عن 50 كلم

3

39 500 -- 7275-KW-0000565

 خدمة نقل مناطق
 خارجیة - الدور

 الثالث وما فوق تزید
عن 50 كلم

4

30 000 -- 7275-KW-0000566 خدمة نقل داخلي 5

00 395 الكویت 7510-KW-0000416

كرتون ملفات
 File Box 

قیاس
 45 * 35 * 30 سم

6

اتفاقیة رقم 1 ش ج 5 - 2016 / 2017


