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ر وزارة املالية - إدارة نظــــــم الشـــــــراء - مراقبـــة الشـــراء اجلمـــاعي - أن تقــــدم دليــــل الشـــراء اجلمـــاعي لألثـــــاث املكتبــــي - اإلصدار الســــــــــادس  ـ يسـ
للسنــة املالية )2019/2018( الى كافة اجلهات العامـــة لشـــــراء احتياجاتهـا مــــن خالله حتى 2019/3/31 ويحتــــوي على عـــدد)62( بنـــد ذات 

مواصفات متميزة، وقد مت ترسية البنود على عدد )7( موردين مختصني باألثاث املكتبي.
وعليـــــه يرجــــى من اجلهـــــات العامـــة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات الشراء اجلماعي، كما ميكنكم االطالع على 

النسخة االلكترونية من تعليمات الشراء اجلماعي من خالل الرابط التالي:

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

كما تتقدم وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي بتقديرها لكل من ساهم في اعداد وإصدار دليل الشراء اجلماعي لألثـــــاث 
املكتبي - اإلصدار السادس - للسنة املالية )2019/2018( من العاملني باجلهات العامة والشركات واملؤسسات.

هــــذا وجميــــع املختصيـــــن بـــوزارة املاليــــة إدارة نظم الشــراء - مراقبــــة الشــــــراء اجلمـــــاعي - علــــى استعــــداد تــــام للتعـــاون اجلـــاد والبنــاء مـع كافة 
اجلهات العامة إليضاح ما يتضمنه هذا الدليل.

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم: 22481980
أو ارسال رسالة عبر البريد االلكتروني:

cp@mof.gov.kw

املـقدمــة
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1- تعريف الشراء اجلماعي: هو قيام اجلهات العامة بتوفير احتياجاتها من املواد باألمر املباشر عن طريق دليل الشراء اجلمـاعي مبواصفات 
موحدة وبأسعار محددة بقيمة ال تتجاوز عن مبلغ 75000 د.ك )خمسة وسبعون ألف( ، ويجوز الشراء بأكثر من ذلك بشرط مخاطبة اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة  وأخذ املوافقة منهم.

2- يهدف الشراء اجلماعي عن طريق األدلة الى توفير املواد بأقل األسعار وأنسب املواصفات وإلى توحيد األسعار في جميع اجلهات العامة وعلى 
تقليل األعباء اإلدارية واملالية في قطاع املشتريات والى سرعة التوريد وتقليل احلاجة الى تخزين املواد.

3- على اجلهات العامة إخطار وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي عند تكرار اعتذار أي مورد عن التوريد وذلك التخاذ 
االجراء الالزم معه.

تقدمي  دون  اختالف  أي  وجود  وعند  الدليل،  في  املوضحة  واملواصفات  الصورة  مع  املوردة  املواد  ومطابقة  املخازن فحص  وحدة  على  4- يجب 
املستندات الدالة على موافقة وزارة املالية على أي تغيير )كتاب ملن يهمه األمر( فيجب على وحدة املخازن رفض املواد وإبالغ وحدة املشتريات 
بذلك، وفي هذه احلالة يجب على وحدة املشتريات إشعار وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي بذلك التخاذ اإلجراء 

الالزم مع املورد.

5- يجب ان يقوم املوظف املختص باجلهة العامة بالتنسيق مع املوردين للتأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فترة التوريد وذلك قبل إصدار 
أمر الشراء.

6- يجب على املورد الرد على اجلهة العامة بقبوله مبا جاء بأمر الشراء خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إصدار أمر الشراء.

7- يحق للجهات العامة شراء بند واحد فقط أو أكثر من ضمن املستوى الوظيفي بأكمله.

8- يحق للجهات العامة التأكد من جودة األثاث من خالل املعاينة في مخازن وزارة املالية وذلك بعد التنسيق مع املختصني في مراقبة الشراء 
اجلماعي.

9- توصي وزارة املالية جميع اجلهات العامة بضرورة عدم تكرار شراء مادة ضمن نوع معني خالل 30 يوم وبضرورة جتميع طلبات الشراء التي 
تشتمل على أصناف متشابهة لنفس املورد.

10- يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي املتاح فى نظم إدارة مالية احلكومة )GFMIS( عند إصدار أمر الشراء .  

تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل
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الكفالــــة والتأميـن النهائـــــي
الكفالــــة: 

جميع االثاث املدرج في الدليل مكفول من قبل املوردين ملدة سنة تبدأ من تاريخ التوريد والتركيب للجهة الطالبة ، ويلتزم املورد خالل هذه الفترة 
بتبديل قطع الغيار التالفة بأخرى أصلية وإصالح أي عيوب مصنعية تظهر أثناء االستخدام.

التأمني النهائي :
يلتزم املورد بإيداع كفالة بواقع )10%( في صورة خطاب ضمان صادر عن بنك محلي معتمد من قيمة أمر الشراء / العقد لصالح اجلهة العامة 
وكضمان لتوريد وتركيب األثاث املورد،  ويفرج عن هذا الضمان بعد انتهاء فترة الكفالة وثالثة أشهر بعدها وال يقدم التأمني النهائي إذا قام املورد 
بتوريد جميع املواد التي متت الترسية عليه لتوريدها وقبلتها اجلهة العامة نهائيًا خالل املهلة احملددة ألداء التأمني النهائي إال اذا طلبت اجلهة 

العامة تقدميها )بنسبة %10( .

نداء الصيانة:
يلتزم املوردين بتلبية نداء الصيانة من قبل كل جهة عامة خالل 48 ساعة عمل. 

اخلصـــم واملستحقــات:
1( للجهات العامة احلق في خصم قيمة الغرامات من الدفعات املستحقة للمورد لديها أو من التأمني النهائي وبنسبة ال تزيد عن 1% من 
القيمة اإلجمالية ألمر الشراء عن كل يوم تأخير على أن ال يزيد إجمالي قيمة الغرامات عن 10% من القيمة اإلجمالية ألمر الشراء. ويحق 

للجهة أن تفرض غرامة تأخير على املورد واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضده في احلاالت التالية:
أ- عدم اإللتزام بتوريد أو تركيب جميع البنود املطلوبة في أمر الشراء.  

          ب - عدم التزام املورد بتوريد األصناف والكميات املطلوبة من قبل اجلهة العامة بالفترة الزمنية احملددة واملتفق عليها بني الطرفني في                                              
                  أمر الشراء /  العقد ويجب أن ال تتعدى فترة التوريد عن 35 يوم عمل .  

          ج- التأخير في تلبية نداء الصيانة.
وفي حال اخلصم من التأمني فيجب على املورد أن يستكمل التأمني خالل سبعة أيام عمل من تاريخ اخطاره بذلك.

2( مخاطبة وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي في احلاالت التي ترى فيها اجلهات العامة املصدرة ألمر الشراء بأنه 
يستوجب تغرمي املورد بخالف غرامة التأخير في التوريد.
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الفهــــرس

شركة الظاهر لألثاث والديكور
 Al-Zaher furniture & Decoration co. 

 عنـــــوان الشركـــــة : الشويخ - قطعة 1 - قسيمة 6 - مجمع العصيمي     عنـــــوان الورشـــــــة : أمغرة - منطقة كبار املقاولي
الـسجـــل التجــاري : 26291 - الرمز البريدي -13002 صندوق البريد 138 الصفاة    الرقم اآللي للعنوان : 19262297
مســــؤول املبيعـــات : مهند محمود علي هاتف: 99080926 / نائل غازي هاتف: 99748041 /  عادل بشير: 66786470

mh_kw@live.com : البريد اإللكترونـي        http://www.mahdihabibfurniture.com : املوقـع اإللكتـــروني
هاتـــــف املبيعـــــات : 24846479 - 24845083 - فاكس املبيعات: 24819453    هاتــــف الصيانـــــة : 24579253  -  فاكس الصيانة: 24579255 

رقم االتفاقية اآللي: )4508(

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

11طاولة مكتب مدير إدارة 1
11خزانة ملفات مدير إدارة2
11خزانة ملفات جانبية مدير إدارة3
11طاولة شاي كبيرة مدير إدارة4
11طاولة شاي صغيرة مدير إدارة5

11
 كرسي مكتب دوار ظهر عالي

)PU 23)جلد صناعي عالي اجلودة

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

12
 كرسي مكتب زائر ظهر وسط

)PU 23)جلد صناعي عالي اجلودة

13
كرسي مكتب زائر ثابت ظهر وسط
 ) PU 23)جلد صناعي عالي اجلودة

14
كرسي مكتب دوار ظهر عالي 

24)جلد صناعي(

15
كرسي مكتب زائر ظهر وسط 

24 )جلد صناعي(

16
كرسي مكتب زائر ثابت ظهر وسط 

24)جلد صناعي(

32خزانة ملفات جسر بثالثة ادرج 48
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رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

21كنبة مدير إدارة مقعد واحد )جلد صناعي(20
21كنبة مدير إدارة 2 مقعد )جلد صناعي(21
21كنبة مدير إدارة 3 مقاعد )جلد صناعي(22
22كنبة - رئيس قسم ) جلد صناعي (40
28كرسي دوار ظهر وسط )جلد صناعي(44
28كرسي زائر ثابت ظهر وسط )جلد صناعي(45
31خزائن ملفات سحب بواجهة زجاج 46
31خزائن ملفات بأبواب حديد 47
32خزانة ملفات جسر بأربع أدراج49

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

15طاولة اجتماعات دائرية 50

17طاولة اجتماعات 10-12 مقعد 52

18طاولة اجتماعات 14-16 مقعد53

54
كرسي اجتماعات ظهر عالي 

 )PU 28     )جلد صناعي عالي اجلودة

55
كرسي اجتماعات ظهر وسط 

)PU 29)جلد صناعي عالي اجلودة

29كرسي محاضرات 59
29كرسي كاونتر 60
34لوح بالستيك ألرضيات املكاتب 64

مؤسســـــة مهــــدي حبيــــب التجاريـــــة
Mahdi Habib Commercial Est. 

عنوان الشركة : طريق املطار 55، بجانب صناعات الغامن ومعرض بي ام دبليو            عنوان الورشة: منطقة أمغرة - صغار املقاولني
 الرمز البريدي : 13002 - ص.ب 138 الصفاة السجل التجاري -3982 - الشويخ الصناعية 1، مدينة الكويت، الكويت.       الرقم اآللي للعنوان: 10256675      

مسؤول املبيعات : مهند العلي، هاتف: 99080926 / نائل غازي عبدالرحيم، هاتف:99748041 / عادل بشير: 66786470
البريد اإللكتروني:  mh_kw@live.com - mhcomest@gmail.com    هاتف املبيعات:  24846347 - 24846503 - 24845075 

فاكس املبيعات: 24819453    فاكس الصيانة: 24579255 - 24819453   هاتف الصيانة: 24579252 - 24579253 

رقم االتفاقية اآللي: )4504(  
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عنوان الشركة : الشرق - شارع السور - بناية علي عبد الوهاب - بجانب برج التجارية     عنوان الورشة : الصليبية - املخازن العمومية
السجل التجاري :  23 - الرمز البريدي -13002 الكويت - صندوق البريد 159 الصفاة       الرقم اآللي للعنوان : 19675286  

   مسؤول املبيعات :  عمر وليد الوفائي، هاتف:96660795 / 97921809 
 owa@aaw.com : البريد اإللكتروني       http://www.aaw.com : املوقع اإللكتروني

هاتف املبيعات : 22261775   نقال: 96660795  هاتف الصيانة: 1804449        
فاكس املبيعات : 22417486

رقم االتفاقية اآللي: )4503(   

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند
12طاولة مكتب مدير إدارة )شكل نصف دائري(6
12خزانة ملفات مدير إدارة7
12خزانة ملفات جانبية مدير إدارة8
12طاولة شاي كبيرة مدير إدارة9
12طاولة شاي صغيرة مدير إدارة10

17
 كنبة مدير إدارة مقعد واحد

)PU  20 )جلد صناعي عالي اجلودة

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند
18)PU20كنبة مدير إدارة 2 مقعد )جلد صناعي عالي اجلودة
19 )PU20 كنبة مدير إدارة 3 مقاعد )جلد صناعي عالي اجلودة
27كرسي مكتب دوار ظهر عالي )جلد صناعي(36
27كرسي زائر دوار ظهر وسط )جلد صناعي(37
27كرسي زائر ثابت ظهر وسط  )جلد صناعي(38
19مكتب موظف بدون جناح42
16طاولة اجتماعات 6-8 مقاعد 51

شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية
Ali Abdulwahab Al Mutawa Commerical Co.
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KGL عنوان الشركة : الري - قطعة 1 - شارع الغزالي - قسيمة 401      عنوان الورشة : منطقة كراج النقل العام سابقًا - شارع جمال عبد الناصر - الشويخ الصناعية - مخازن
السجل التجاري:  98413 - الرمز البريدي 71951 كيفان - صندوق البريد 13014 الكويت  الرقم اآللي للعنوان : 12640654

مسؤول املبيعات : أحمد رضوان شعباني، هاتف:66706637 / عزت عز الدين علي، هاتف:66706635          
info@albaladalameen.net : البريد اإللكتروني    http://www.albaladalameen.net : املوقع اإللكتروني

هاتف املبيعات والصيانة : 24764854  -  24764856- 24764859   فاكس املبيعات والصيانة: 24764870

رقم االتفاقية اآللي: )4507(

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

13طاولة مكتب مراقب23
13خزانة ملفات مراقب24
13طاولة شاي صغيرة - مراقب31
32 )PU 22كنبة مراقب ) جلد صناعي عالي اجلودة
14طاولة مكتب - رئيس قسم34
14خزانة مكتب - رئيس قسم35
14طاولة شاي صغيرة - رئيس قسم39

شركــة البلـد األمني لألثـاث واملفروشـات والديكـــور 
Al-Balad Alameen Furniture & Decoration  
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عنــوان الشركــة :  منطقة األسواق - القبلة - قطعة 5 - مبنى 11 - مكتب 22
عنـوان الورشة :  منطقة الشويخ الصناعية - شارع جمال عبد الناصر

السجـــل التجــاري : 77065 - الرمز البريدي -3367 صندوق البريد 13034 الصفاة      الرقم اآللي للعنوان : 10202028    
 مســـؤول املبيعـــات :  عزت عز الدين هاتف: 66706635 / محمد على هاتف: 65889121

 info@marsfurnitures.com : البريد اإللكترونـي          http://www.marsfurnitures.com : املوقع اإللكتروني
هاتف املبيعات والصيانة : 66884552 -  فاكس املبيعات والصيانة: 24845460      

رقم االتفاقية اآللي: )4501(

شركــة مـــارس لألثاث واملفـــروشات
Mars Furniture Company

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

25
كرسي مكتب دوار ظهر عالي 

)PU جلد صناعي عالي اجلودة( 
25

كرسي زائر ظهر وسط  26
)PU 25)جلد صناعي عالي اجلودة

كرسي زائر ثابت ظهر وسط 27
) PU 25 )جلد صناعي عالي اجلودة

22كنبة مراقب ) جلد صناعي(33
19مكتب موظف مع جناح41

19مكتب موظف بدون جناح - حجم مدمج43



9دليل الشراء الجماعي لألثاث المكتبي  /   للسنة المالية )201٨ - 201٩(

شركة اخلنيني للتجارة العامة واملقاوالت  ) ذ . م . م (
AL-KHONAINI GEN. TRAD. & CONT. CO. W.L.L.

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند
26كرسي مكتب دوار ظهر عالي ) جلد صناعي (28
26كرسي زائر ظهر وسط ) جلد صناعي (29
26كرسي زائر ثابت ظهر وسط ) جلد صناعي (30
30كرسي ميش  ظهر عالي 56
30 كرسي  ميش ظهر وسط57
30 كرسي زائر ميش58

عنوان الشركة : الشويخ الصناعية )1( قطعة )1( قسيمة 43 ب           الرقم اآللي للعنوان : 10590972    
 عنوان الورشة واملخازن : منطقة امغرة الصناعية قطعة )2( قسائم ارقام ) 90 - 91 - 92 - 93 (

السجل التجاري :  2465- الرمز البريدي 13006 -  صندوق بريد 593 الصفاة
مدير قسم األثاث املكتبي : أحمد عقيلة هاتف : 99400654

مدير املبيعات : أنور علي سمك هاتف : 97577219  
البريد اإللكتروني : ofr@alkhonaini.net  هاتف املبيعات والصيانة : 22057672 / 1888600                                

 www.alkhonaini.net : فاكس املبيعات والصيانة : 24842986 / 24816036  املوقع اإللكتروني

رقم االتفاقية اآللي: )4506(

Since(1956)منـذ
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عنوان الشركة والصيانة :  الفروانية الضجيج مجمـــع املزينــــي رقــــم 2 ميزانيــــن معـــــرض رقم 9
السجـل التجــــاري : 95442     الرمــز البريــدي : 83801     صنــدوق البريــد: 19027
abdo.mk@hotmail.com  -  tuc.office@yahoo.com : البريد االلكتروني
مسئــولى املبيعــات : عبداهلل محمود قناوي: 51579422   خضــــــــر عيســـــــــي : 51579425
هاتف املبيعات والصيانـــة : 24331393 -  24338524    ــ   فاكــــــس : 24311256 

رقم االتفاقية اآللي: )4505(

رقم الصفحةمسمى البندرقم البند

33كرسي انتظار العامة 3 مقاعد 62

شركـة التمــيز املتحـدة للتجـارة العامــةشركـة التمــيز املتحـدة للتجـارة العامــة
Al-Tamayez united for Gen.Trad CO.



11دليل الشراء الجماعي لألثاث المكتبي  /   للسنة المالية )201٨ - 201٩(

7110 - KW- 000168 :رقم املادة
طاولة شاي كبيرة  مدير إدارة 
40 x 60 x 120 : القياس

السعر اإلفرادي : 21 د.ك 
بلد املنشأ : الصني

 7110-KW-000165 :رقم املادة
طاولة مكتب مدير إدارة القياس : 

                   78x110x220
 45x60x62: علبة األدراج 

 65x40x40 : اجلناح املتحرك
السعر اإلفرادي : 105 د.ك

بلد املنشأ : الصني

7110 - KW-000166 :رقم املادة 
خزانة ملفات  مدير إدارة  القياس : 

  200 x 45 x150
السعر اإلفرادي : 55 د.ك   

بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 000167 :رقم املادة
خزانة ملفات جانبية مدير إدارة
75 x 40 x 200 : القياس

السعر اإلفرادي : 40 د.ك
بلد املنشأ : الصني

بند رقم 
3 

7110 - KW- 000169 :رقم املادة
طاولة شاي صغيرة  مدير إدارة 

40 x 60 x 60 : القياس
السعر اإلفرادي : 13 د.ك 

بلد املنشأ : الصني
بند رقم

5

بند رقم
2

بند رقم
1

بند رقم
4

شركة الظاهر لألثاث والديكور
 Al-Zaher furniture & Decoration co. 
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7110 - KW-0001206  :رقم املادة
7110 - KW-0001207  :رقم املادة

خزانة ملفات جانبية مدير إدارة 
75 x 40 x 200 : القياس

السعر اإلفرادي : 33 د.ك 
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001202 :رقم املادة
7110 - KW- 0001203 :رقم املادة

طاولة مكتب مدير إدارة )شكل نصف دائري(
     78 x 100 x 240 : القياس

 60 x 50 x 40 : علبة األدراج
75 x 40 x 140 : اجلناح املتحرك

السعر اإلفرادي : 129.5 د.ك 
بلد املنشأ : الصني

 7110-KW-0001208:رقم املادة
7110-KW-0001209:رقم املادة

طاولة شاي كبيرة مدير إدارة
45 x 60 x 120  :القياس

السعر اإلفرادي : 21.5 د.ك
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001204 : رقم املادة
7110 - KW- 0001205 : رقم املادة

خزانة ملفات مدير إدارة 
200 x 40 x 60 : القياس

السعر اإلفرادي : 75.5 د.ك
بلد املنشأ : الصني

بند رقم
9

بند رقم
8

بند رقم
7

بند رقم 
6

7110 - KW-0001210 :رقم املادة
7110 - KW-0001211 :رقم املادة

طاولة شاي صغيرة  مدير إدارة 
45 x 60 x 60  :القياس

السعر اإلفرادي :  13.25د.ك  
 بلد املنشأ : الصني

بند رقم
10 
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7110 - KW- 0001231 :رقم املادة
طاولة شاي صغيرة - مراقب
45 x 60 x 60 : القياس

السعر اإلفرادي : 12 د.ك
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001229 :رقم املادة
76 x 100 x 200 : طاولة مكتب مراقب القياس

65 x 50 x 45 : علبة األدراج
65 x 40 x 120 : اجلناح املتحرك

السعر اإلفرادي : 69.8 د.ك
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001230 :رقم املادة
خزانة ملفات - مراقب

160 x 42 x 150 : القياس
السعر اإلفرادي : 48 د.ك

بند رقمبلد املنشأ : الصني
24

بند رقم
23 

بند رقم
31
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7110 - KW- 0001236 :رقم املادة
طاولة شاي صغيرة رئيس قسم
45 x 60 x 60 : القياس

السعر اإلفرادي : 12 د.ك
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001235 :رقم املادة
خزانة مكتب - رئيس قسم

 200 x 43 x 80 : القياس
السعر اإلفرادي : 27 د.ك 

بلد املنشأ : الصني بند رقم
35

7110 - KW- 0001234 :رقم املادة
طاولة مكتب - رئيس قسم

 76 x 90 x 180 : القياس
65x50x45 : علبة األدراج

65 x 40 x 120 : اجلناح املتحرك
السعر اإلفرادي : 67  د.ك

بلد املنشأ : الصني
بند رقم

34

بند رقم 
39
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 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

7110 - KW-0001194 :رقم املادة
 80x120 :طاولة اجتماعات دائرية القياس

السعر اإلفرادي : 29  د.ك 
بند رقمبلد املنشأ : الصني

50 
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7110 - KW- 0001227 :رقم املادة
7110 - KW- 0001228 :رقم املادة

طاولة اجتماعات 6 - 8 مقاعد
75x 120 x 240 : القياس

السعر اإلفرادي : 53.5 د.ك
بلد املنشأ : الصني بند رقم

51
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مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

7110 - KW- 0001195 :رقم املادة
طاولة اجتماعات 10 - 12 مقعد 

80x 150 x 340 :القياس
السعر اإلفرادي : 107 د.ك

بلد املنشأ : الصني
بند رقم

52 
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 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

7110 - KW- 0001196 :رقم املادة
طاولة اجتماعات 14 - 16 مقعد 

 80x 150 x 450 : القياس
السعر اإلفرادي : 170 د.ك

بلد املنشأ : الصني
بند رقم

53
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7110 - KW- 0001244 :رقم املادة
7110 - KW- 0001245 :رقم املادة

مكتب موظف بدون جناح )حجم مدمج(
76x 75 x 120 : القياس
السعر اإلفرادي : 17.8 د.ك 

بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001242 :رقم املادة
 7110 - KW- 0001243 :رقم املادة

74x 80 x 160 : مكتب موظف مع جناح القياس
68x 45 x 102  : قياس اجلناح

السعر اإلفرادي : 27.75 د.ك 
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001224 :رقم املادة
7110 - KW- 0001225 :رقم املادة
7110 - KW- 0001226 :رقم املادة

مكتب موظف بدون جناح
   75x 77 x 140 : القياس

السعر اإلفرادي : 20.5  د.ك
بلد املنشأ : الصني

بند رقم 
41

بند رقم
42

بند رقم 
43 
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7110 - KW- 0001212 :رقم املادة
7110 - KW- 0001213 :رقم املادة

كنبة مدير إدارة مقعد واحد
)PU جلد صناعي عالي اجلودة(

السعر اإلفرادي : 50 د.ك
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001214 :رقم املادة
7110 - KW- 0001215 :رقم املادة

كنبة مدير إدارة 2 مقعد
)PU جلد صناعي عالي اجلودة (

السعر اإلفرادي : 75 د.ك
بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001216 :رقم املادة
7110 - KW- 0001217 :رقم املادة

كنبة مدير إدارة 3 مقاعد
)PU جلد صناعي عالي اجلودة(

السعر اإلفرادي : 85 د.ك
بلد املنشأ : الصني

بند رقم
17

بند رقم 
18

بند رقم 
19
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بند رقم
22

7110 - KW- 0001182 :رقم املادة
7110 - KW- 0001183 :رقم املادة
كنبة مدير إدارة 3 مقاعد ) جلد صناعي(

السعر اإلفرادي :57 د.ك
بلد املنشأ : ماليزيــا

 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

بند رقم
20

7110 - KW- 0001178 :رقم املادة
7110 - KW- 0001179 :رقم املادة

كنبة مدير إدارة مقعد واحد ) جلد صناعي(
السعر اإلفرادي : 39.5 د.ك

بلد املنشأ : ماليزيــا

7110 - KW- 0001180 :رقم املادة
7110 - KW- 0001181 :رقم املادة
كنبة مدير إدارة 2 مقعد ) جلد صناعي(

السعر اإلفرادي : 54 د.ك
بند رقم بلد املنشأ : ماليزيــا

21
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7110 - KW- 0001232 :رقم املادة
7110 - KW- 0001233 :رقم املادة

)PUكنبة مراقب )جلد صناعي عالي اجلودة
 السعر اإلفرادي : 25 د.ك

بلد املنشأ : الكويت

7110 - KW- 0001184 :رقم املادة
7110 - KW- 0001185 :رقم املادة

كنبة - رئيس قسم ) جلد صناعي(
السعر اإلفرادي : 16.9 د.ك

بلد املنشأ: االمارات

 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

بند رقم
40

7110 - KW- 0001240 :رقم املادة
7110 - KW- 0001241 :رقم املادة

كنبة مراقب ) جلد صناعي(
السعر اإلفرادي : 24 د.ك

بلد املنشأ : الكويت بند رقم
33 

بند رقم
32 
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بند رقم
11

7110 - KW- 000170 :رقم املادة
كرسي مكتب دوار ظهر عالي 

)PU جلد صناعي عالي اجلودة (
السعر اإلفرادي : 29 د.ك 

بلد املنشأ : اإلمارات

بند رقم
13

7110 - KW- 000172  :رقم املادة
كرسي مكتب  زائر  ثابت ظهر وسط 

)PU جلد صناعي عالي اجلودة (
السعر اإلفرادي : 25.2 د.ك

بلد املنشأ : اإلمارات

بند رقم
12

7110 - KW- 000171  :رقم املادة
كرسي مكتب  زائر ظهر وسط 

)PU جلد صناعي عالي اجلودة(
السعر اإلفرادي : 26 د.ك

بلد املنشأ : اإلمارات

شركة الظاهر لألثاث والديكور
 Al-Zaher furniture & Decoration co. 
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7110 - KW- 000174 :رقم املادة
كرسي مكتب زائر ظهر وسط )جلد صناعي(

السعر اإلفرادي : 27 د.ك
بلد املنشأ : اإلمارات بند رقم 

15

7110 - KW- 000173 :رقم املادة
كرسي مكتب دوار ظهر عالي )جلد صناعي(

اإلفرادي : 28.75 د.ك 
بلد املنشأ : اإلمارات

بند رقم
16

7110 - KW- 000175 :رقم املادة
كرسي مكتب زائر ثابت ظهر وسط )جلد صناعي(

السعر اإلفرادي : 26 د.ك 
بلد املنشأ : اإلمارات

بند رقم 
14

شركة الظاهر لألثاث والديكور
 Al-Zaher furniture & Decoration co. 
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بند رقم
25

7110 - KW- 0001237  :رقم املادة
كرسي مكتب دوار ظهر عالي 

    ) PU جلد صناعي عالي اجلودة(
 السعر اإلفرادي : 17 د.ك

بلد املنشأ : الصني
بند رقم

26

7110 - KW- 0001238 :رقم املادة
كرسي زائر ظهر وسط 

)PU جلد صناعي عالي اجلودة(
السعر اإلفرادي: 16.25 د.ك

بلد املنشأ : الصني

بند رقم 
27

7110 - KW- 0001239 :رقم املادة
كرسي زائر  ثابت ظهر وسط 

)PU جلد صناعي عالي اجلودة(
 السعر اإلفرادي : 15.4د.ك

بلد املنشأ : الصني
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7110 - KW- 0001246 :رقم املادة
7110 - KW- 0001247 :رقم املادة

كرسي مكتب دوار ظهر عالي )جلد صناعي(
السعر اإلفرادي : 17.2 د.ك 

بلد املنشأ : الصني

بند رقم
30

7110 - KW- 0001250 :رقم املادة
7110 - KW- 0001251 :رقم املادة
كرسي زائر ثابت ظهر وسط )جلد صناعي(

السعر اإلفرادي : 13.8 د.ك 

بلد املنشأ : الصني

بند رقم
29

7110 - KW- 0001248 :رقم املادة
7110 - KW- 0001249 :رقم املادة

كرسي زائر ظهر وسط )جلد صناعي(
السعر اإلفرادي : 16.5 د.ك

بلد املنشأ : الصني بند رقم
28

شركة اخلنيني للتجارة العامة واملقاوالت  ) ذ . م . م (
AL-KHONAINI GEN. TRAD. & CONT. CO. W.L.L.

Since(1956)منـذ



27دليل الشراء الجماعي لألثاث المكتبي  /   للسنة المالية )201٨ - 201٩(

7110 - KW- 0001218 :رقم املادة
7110 - KW- 0001219 :رقم املادة

كرسي مكتب دوار ظهر عالي  )جلد صناعي(
 السعر اإلفرادي : 13.5 د.ك

بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001222 :رقم املادة
7110 - KW- 0001223 :رقم املادة

كرسي زائر ثابت ظهر وسط )جلد صناعي (
السعر اإلفرادي : 10.5 د.ك

بلد املنشأ : الصني

7110 - KW- 0001220 :رقم املادة
7110 - KW- 0001221 :رقم املادة
كرسي زائر دوار ظهر وسط )جلد صناعي (

السعر اإلفرادي : 12.5  د.ك
بلد املنشأ : الصني بند رقم

36

بند رقم
38

بند رقم
37
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7110 - KW- 0001197 :رقم املادة 
كرسي اجتماعات ظهر عالي

)PU جلد صناعي عالي اجلودة(
السعر اإلفرادي : 17.75د.ك

بلد املنشأ : اإلمارات 

 7110 - KW- 0001187 :رقم املادة
كرسي زائر ثابت ظهر وسط  )جلد صناعي(

السعر اإلفرادي : 11.25 د.ك
بلد املنشأ : اإلمـــارات

 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

7110 - KW- 0001186 :رقم املادة
كرسي دوار ظهر وسط  )جلد صناعي (

السعر اإلفرادي : 12.75 د.ك
بلد املنشأ : اإلمـــارات بند رقم 

44

بند رقم
45

 بند رقم
54
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7110 - KW- 0001198 :رقم املادة
كرسي اجتماعات ظهر وسط

)PU جلد صناعي عالي اجلودة(
السعر اإلفرادي : 17 د.ك

بلد املنشأ : االمارات

  7110 - KW- 0001200 :رقم املادة
كرسي كاونتر 

السعر اإلفرادي : 13.75 د.ك
بلد املنشأ : اإلمارات

7110 - KW- 0001199 :رقم املادة
كرسي محاضرات

السعر اإلفرادي : 11.9 د.ك
بلد املنشأ : اإلمارات

 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

بند رقم
59 

بند رقم
60

بند رقم
55
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7110 - KW- 0001254  :رقم املادة
كرسي زائر ميش

 السعر اإلفرادي : 15.5 د.ك 
 بلد املنشأ : الصني

بند رقم 
57

 7110 - KW- 0001253  :رقم املادة
كرسي ميش ظهر وسط

السعر اإلفرادي : 15.85 د.ك
بلد املنشأ : الصني بند رقم

56 

7110 - KW- 0001252 :رقم املادة
كرسي ميش ظهر عالي

السعر اإلفرادي : 18.5 د.ك
بلد املنشأ : الصني

بند رقم
58

شركة اخلنيني للتجارة العامة واملقاوالت  ) ذ . م . م (
AL-KHONAINI GEN. TRAD. & CONT. CO. W.L.L.

Since(1956)منـذ



31دليل الشراء الجماعي لألثاث المكتبي  /   للسنة المالية )201٨ - 201٩(

7110 - KW- 0001188 :رقم املادة
7110 - KW- 0001189 :رقم املادة

خزائن ملفات سحب بواجهة زجاج
200x 47 x 120 : القياس

السعر اإلفرادي : 39.9 د.ك
بلد املنشأ : سلطنة عمان

7110 - KW- 0001190  :رقم املادة
7110 - KW- 0001191  :رقم املادة

خزائن ملفات بأبواب حديد
185x 47 x 95 : القياس

السعر اإلفرادي : 23.55 د.ك
بلد املنشأ : سلطنة عمان  

 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

بند رقم
47 

بند رقم 
46 
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7110 - KW- 0001192 :رقم املادة
7110 - KW- 0001193 :رقم املادة

       خزانة ملفات جسر بأربع ادرج
130x 62 x 50 : القياس       

        السعر اإلفرادي : 24.95 د.ك
   بلد املنشأ : سلطنة عمان

7110 - KW- 000176 :رقم املادة
7110 - KW- 000177 :رقم املادة

      خزانة ملفات جسر بثالثة ادرج
100x 62 x 50 : القياس      

      السعر اإلفرادي : 19 د.ك 
      بلد املنشأ : سلطنة عمان

 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

بند رقم 
49

بند رقم
48

شركة الظاهر لألثاث والديكور
 Al-Zaher furniture & Decoration co. 
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7110 - KW- 0001255 :رقم املادة
كرسي انتظار العامة 3 مقاعد
السعر اإلفرادي : 30.5 د.ك

بند رقم  بلد املنشأ : الصني
62

شركـة التمــيز املتحـدة للتجـارة العامــة
Al-Tamayez united for Gen.Trad CO.
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 مؤسسة مهدي حبيب التجارية
Mahdi Habib Commercial Est.

7195 - KW- 0000265 :رقم املادة
لوح بالستيك ألرضيات املكاتب

180 x 120 : القياس
السعر اإلفرادي : 16.9 د.ك

 بلد املنشأ : الصني
بند رقم 

64
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حرصاً من وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي على تطوير دليل الشراء اجلماعي لألثاث املكتبي لتحقيق اإلستفادة القصوى منه 
للجهات العامة، يرجى تزويدنا مبقترحاتكم وآرائكم من حيث محتوياته واملواد املدرجة فيه ومواصفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج وإرساله إلى مراقبة الشراء 

cp@mof.gov.kw :اجلماعي على رقم الفاكس التالي: 22449839 أو البريد اإللكتروني التالي

منوذج اإلقتراحات
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