


1دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022 

المقـــــدمة

يسر وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي -  أن تقدم دليل الشراء اجلماعي لألثاث املكتبي - اإلصدار 

العامة لشراء احتياجاتها من خالله حتى  كافة اجلهات  إلى   )2024/2023   -   2023/2022( املاليتني   - للسنتني  الثامن 

2024/3/31م، ويحتوي الدليل على عدد )64( بند ذات مواصفات متميزة روعي فيها اجلودة العالية ، وقد مت ترسية البنود على 

عدد )9( موردين مختصني باألثاث املكتبي.

وعليه يرجى من اجلهات العامة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات الشراء اجلماعي، كما ميكنكم 
mof.gov.kw :اإلطالع على النسخة اإللكترونية من تعليمات الشراء اجلماعي من خالل الرابط التالي

كما تتقدم وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي بتقديرها لكل من ساهم في إعداد وإصدار دليل الشراء 

والعاملني  الفنيني  2024/2023( من    -   2023/2022( املاليتني    للسنتني   - الثامن  اإلصدار   - املكتبي  لألثاث  اجلماعي 

باجلهات العامة والشركات واملؤسسات.

هذا وجميع املختصني بوزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي على استعداد تام للتعاون اجلاد والبناء مع 

كافة اجلهات العامة إليضاح ما يتضمنه هذا الدليل.

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم:   22481980
cp@mof.gov.kw :أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني
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تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل

تعريف الشراء اجلماعي: هو قيام اجلهات العامة بتوفير احتياجاتها من املواد باألمر املباشر عن طريق دليل الشراء اجلماعي مبواصفات موحدة وبأسعار  1 .
املركزي  اجلهاز  بشرط مخاطبة  ذلك  من  بأكثر  الشراء  ويجوز  كويتي(   دينار  ألف  وسبعون  )خمسة  د.ك   75.000 مبلغ  تتجاوز عن  ال  بقيمة  محددة 

للمناقصات العامة و إدارة الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة وأخذ املوافقة منهم.

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

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

يجب على وحدة املخازن فحص ومطابقة املواد املوردة مع الصورة واملواصفات املوضحة في الدليل، وعند وجود أي اختالف دون تقدمي املستندات الدالة  4 .
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.

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

يدون رقم اتفاقية التوريد اخلاصة بكل مورد بدال من رقم طلب األسعار وذلك في منوذج أمر الشراء حتى يتم متييز أمر الشراء املباشر عن طريق الشراء  6 .
اجلماعي.

( أيام عمل من تاريخ إخطاره قبل اصدار أمر الشراء. على املورد الرد على اجلهة العامة كتابة بشأن قبوله بتوريد املواد خالل )3. 7

ال يجوز للجهة العامة إصدار أمر شراء ملوردي الشراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل أو مواد خاصة ملورد آخر. 8 .

يجب على اجلهة العامة أن تطلب عينات ملطابقتها والتأكد من جودتها على أن تخصم كمية هذه العينات من أوامر الشراء الالحقة أو إرجاعها. 9 .

( عند اصدار أمر الشراء. 10 .GFMIS( يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي املتاح في نظم إدارة مالية احلكومة
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الكفالة والتأمين النهائي

الكفالة: 
جميع األثاث املدرج في الدليل مكفول من قبل املوردين ملدة سنة تبدأ من تاريخ التوريد والتركيب والتشغيل واالستالم النهائي للجهة الطالبة، ويلتزم املورد 

خالل هذه الفترة بتبديل قطع الغيار  التالفة بأخرى أصلية وصيانة وإصالح أي عيوب مصنعية تظهر أثناء االستخدام.

التأمين 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 وتشغيل 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 إذا طلبت اجلهة العامة تقدميها 

بنسبة )10%(.
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نداء الصيانة :
يلتزم املوردين بتلبية نداء الصيانة من قبل كل جهة عامة خالل 48 ساعة عمل. 

الخصم من المستحقات :
للجهات العامة احلق في خصم قيمة الغرامات أو التعويضات على املورد من التأمني النهائي أو من الدفعات املستحقة للمورد لديها وبنسبة ال تزيد عن  1 .

٪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 وإتخاذ اإلجراءات الالزمة ضده في احلاالت التالية :

•عدم اإللتزام بتوريد جميع املواد املطلوبة في أمر الشراء. 	

•عدم إلتزام املورد بتوريد األصناف املطلوبة بالكميات احملددة من قبل اجلهة العامة بالفترة الزمنية احملددة واملتفق عليها بني الطرفني في أمر الشراء/  	

العقد ويجب أال تزيد عن )35( يوم عمل. 

•التأخير في تلبية نداء الصيانة. 	

 وفي حال اخلصم من التأمني فيجب على املورد أن يستكمل التأمني خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك.

مخاطبة وزارة املالية - إدارة نظم الشراء- مراقبة الشراء اجلماعي في احلاالت التي ترى فيها اجلهات العامة املصدرة ألمر الشراء بأنه يستوجب تغرمي  2 .

املورد بخالف غرامة التأخير في التوريد.
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

15طاولة مكتب مدير ادارة ) شكل نصف دائري(6
15خزانة ملفات مدير ادارة7
15خزانة ملفات جانبية مدير ادارة8
15طاولة شاي كبيرة مدير ادارة9
15طاولة شاي صغيرة مدير ادارة10
18كنبة مدير ادارة مقعد واحد ) جلد صناعي عالي اجلودة (17
18كنبة مدير ادارة  2 مقعد ) جلد صناعي عالي اجلودة (18
18كنبة مدير ادارة 3  مقعد ) جلد صناعي عالي اجلودة (19
19كنبة مدير ادارة مقعد واحد ) جلد صناعي ( 20
19كنبة مدير ادارة  2 مقعد ) جلد صناعي (21
19كنبة مدير ادارة 3  مقعد ) جلد صناعي ( 22
20طاولة مكتب مراقب 23
20خزانة ملفات مراقب 24
20طاولة شاي صغيرة – مراقب 25
24طاولة مكتب – رئيس قسم 34
24خزانة مكتب – رئيس قسم 35
24طاولة شاي صغيرة – رئيس قسم 36
24كنبة  - رئيس قسم ) جلد صناعي 40
30طاولة اجتماعات 8 مقاعد – اثاث متنوع      51
37طاولة شاي كبيرة حديد مطلي ستيل 65
37طاولة شاي صغير حديد مطلي ستيل 66

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

العنوان ولالستفسار:
- العنوان : الري – خلف مجمع االفينيوز – قسيمة 1745 

- الرقم اآللي للعنوان : 11363165
- الرقم املدني للشركة : 2672886

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  

مسئول املبيعات : 
- طارق محمد عبداحلليم عثمان  - ت : 90025684 

- ارقام الصيانة : هاتف املبيعات : 24711810  
- هاتف الصيانة :2/24740971–  فاكس املبيعات : 24711640

   info@nolimits.com.kw: البريد االلكتروني -
- اتفاقية رقم:  1 ش ج )3 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10842
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

14طاولة مكتب مدير إدارة مستطيل الشكل1

14خزانة ملفات مدير إدارة2

14خزانة ملفات جانبية مدير إدارة3
14طاولة شاي كبيرة مدير إدارة4
14طاولة شاي صغيرة مدير إدارة5
22كرسي مكتب دوار ظهر عالي  29
22كرسي مكتب زائر ظهر وسط  30
22كرسي زائر ثابت ظهر وسط 31
32PU 23كنبة مراقب جلد صناعي عالي اجلودة
23كنبة مراقب جلد صناعي33
31طاولة اجتماعات  10 مقاعد52
32طاولة اجتماعات  14 مقاعد53

مصنع مهدي حبيب لألثاث المعدني والخشبي

العنوان ولالستفسار:
أمغرة كبار املقاولني ق )2(  مبنى  )12( 

الرقم اآللي للعنوان : 14386928
الرقم املدني للشركة: 3067594

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
مهند محمود  : 99080926 - أمين هاشم:  65778555

نائل غازي  : 99748041 
ارقام الصيانة: 99080926  )مهند محمود(
mh_kw@live.com : البريد االلكتروني

- اتفاقية رقم:  2 ش ج )3 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10843
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

25مكتب مع جناح موظف 41

25مكتب بدون جناح موظف 42

25مكتب بدون جناح – حجم مدمج  موظف 43

26كرسي دوار جلد صناعي 44
26كرسي زائر  جلد صناعي 45
33كرسي اجتماعات ظهر عالي – جلد صناعي  عالي اجلودة 54
33كرسي اجتماعات ظهر وسط – جلد صناعي  عالي اجلودة55

شركة البلد االمين لالثاث والمفروشات والديكور 

العنوان ولالستفسار:
الري / قطعة 1/ شارع الغزالي / قسيمة 401

الرقم اآللي للعنوان :12640654     
الرقم املدني للشركة:2188430

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- جميل علي جميل 66706643  

- محمد رشاد 66706639 - احمد 66706641
ارقام الصيانة: 66706643 / 66706639 / 24764854 

- داخلي 121او 119     
       info@albaladalameen.net: البريد االلكتروني

- اتفاقية رقم:  3 ش ج )3 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10844
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

16كرسي مكتب دوار ظهر عالي – جلد صناعي عالى اجلودة  11

16كرسي مكتب زائر ظهر وسط – جلد صناعي عالى اجلودة12

16كرسي مكتب زائر ثابت ظهر وسط – جلد صناعي عالى اجلودة13

17كرسي مكتب دوار ظهر عالي – جلد صناعي14
17كرسي مكتب زائر ظهر وسط – جلد صناعي15
17كرسي مكتب زائر ثابت – جلد صناعي 16
34كرسي ) شبك – ميش ( ظهر عالي56
34كرسي ) شبك – ميش ( ظهر وسط  57
34كرسي زائر ) شبك – ميش ( 58

شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت

العنوان ولالستفسار:
الشويخ الصناعية )1( قطعة )1( قسيمة 43 ب

الرقم اآللي للعنوان :10590972
الرقم املدني للشركة:223311

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  

الهاتف : 97577219  أنور على محمد سمك  
ارقام الصيانة:1888600 / 22057672

ofr@alkhonaini.com : البريد االلكتروني
- اتفاقية رقم:  4 ش ج )3 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10845
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

كرسي مكتب دوار ظهر عالي26
)pu  21  )جلد صناعي عالى اجلودة

27
كرسي زائر دوار وسط 

)pu  21  )جلد صناعي عالى اجلودة

28
كرسي زائر ثابت ظهر وسط 

)pu  21  )جلد صناعي عالى اجلودة

شركة مكي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

العنوان ولالستفسار:
 - العلي  سالم  الشيخ   59 غاليريا  مجمع   - الضجيج   - الفروانية 

ميزانني مكتب 15
الرقم اآللي للعنوان : 14805248 

الرقم املدني للشركة: 1384979 

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
الهاتف : 99893712 - 99508783 

ارقام الصيانة: 99508783  الشريف محمد أحمد
mekky_intl@mekkyco.com : البريد االلكتروني

- اتفاقية رقم:  5 ش ج )3 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10846
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

35كرسي انتظار العامة مقعدين  61

35كرسي انتظار العامة 3 مقاعد  62

35كرسي انتظار العامة 4 مقاعد  63

شركة التميز المتحدة للتجارة العامة 

العنوان ولالستفسار:
 30 قسيمة   – ميزانني   2- املزيني  مجمع   – -الضجيج  الفروانية 

معرض رقم 7
الرقم اآللي للعنوان :13215561 

الرقم املدني للشركة:2481595

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  

وائل مهران/ 51579418 –نادي حامد/ 51579422

ارقام الصيانة: -24331393 24338524

tuc.office@yahoo.com : البريد االلكتروني
- اتفاقية رقم:  6 ش ج )3 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10847
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

29طاولة اجتماعات دائرية 50

شركة الكويت اوفس العالمية لألثاث والمفروشات 

العنوان ولالستفسار:
 30 قسيمة   – ميزانني   2- املزيني  مجمع   – -الضجيج  الفروانية 

معرض رقم 10
الرقم اآللي للعنوان :13215609

الرقم املدني للشركة:2646583

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
طه محمد / 51579415 - فخري الدالي /51579425

ارقام الصيانة: -24331393 24338524
alkuwait.offic@gmail.com : البريد االلكتروني

- اتفاقية رقم:  7 ش ج )3 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10848
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

27خزانه ملفات سحاب بواجهه زجاج46

27خزانه ملفات بأبواب حديد47

28خزانه ملفات جسر بثالثة ادراج48

28خزانه ملفات جسر بأربعة ادراج49

العنوان ولالستفسار:
صناعيه أمغره -التوسيعه الشرقيه – قطعه 4 – قسيمه 168/166

الرقم اآللي للعنوان : 15134159
الرقم املدني للشركة: 1509548

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  

عبد الرحيم راشد / 50029211 زياد أبو فياض / 99842013

ارقام الصيانة: 24570185

alsahoofactory@alsahoogroup.com : البريد االلكتروني
- اتفاقية رقم:  8 ش ج )3 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10849
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رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

36لوح بالستيك ألرضيات املكاتب64
العنوان ولالستفسار:

القبلة قطعة 9 مبنى وزارة التربية القدمي مكتب 304
الرقم اآللي للعنوان : 10244906

الرقم املدني للشركة: 2217204

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
محمد اعويد األسود 99233755

ارقام الصيانة:22448148
sales@deltakw.com: البريد االلكتروني

- اتفاقية رقم:  9 ش ج )3 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10850
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7110-KW-0002414 رقـــم المـــادة: 

            طاولة شاي صغيرة مدير إدارة

القياس:   60 * 60 * 46
24  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

5
بند رقم

4

7110-KW-0002413 رقـــم المـــادة: 

             طاولة شاي كبيرة مدير إدارة

القياس:   120 * 60 * 46
28  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

3

7110-KW-0002412 رقـــم المـــادة: 

                     خزانة ملفات جانبية مدير إدارة

القياس:   200 * 40 * 76

65  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

مصنع مهدي حبيب 
لألثاث المعدني والخشبي

7110-KW-0002411 رقـــم المـــادة: 

خزانة ملفات مدير إدارة

القياس:    149 * 43 * 200

85  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

2

7110-KW-0002410 رقـــم المـــادة: 
طاولة مكتب مدير إدارة مستطيل الشكل

القياس:   220.5 * 110 * 76.5
155  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

1



15دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022 

7110-KW-0002414 رقـــم المـــادة: 

            طاولة شاي صغيرة مدير إدارة

القياس:   60 * 60 * 46
24  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

8     7110-KW-0002455 M       :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002454 B       :رقـــم المـــادة
خزانة ملفات جانبية مدير إدارة     

200 * 40 * 80 القياس:  
47  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

    7110-KW-0002451 M       :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002450 B       :رقـــم المـــادة
    طاولة مكتب مدير إدارة )شكل نصف دائري(

240 * 110 * 75 القياس:         
165  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

6    7110-KW-0002457 M       :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002456 B       :رقـــم المـــادة

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

21  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

9

بند رقم

7
    7110-KW-0002453 M       :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002452 B       :رقـــم المـــادة
         خزانة ملفات مدير إدارة

القياس:      200 * 40 * 200
85  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت رقـــم المـــادة:       KW-0002459 M-7110    بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002458 B       :رقـــم المـــادة

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

11  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

10



دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022  16

بند رقم

11

7110-KW-0002431 رقـــم المـــادة: 

             كرسي مكتب دوار ظهر عالي  
                 جلد صناعي عالى الجودة  

42.650  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

12

7110-KW-0002432 رقـــم المـــادة: 

               كرسي مكتب زائر ظهر وسط  
                  جلد صناعي عالى الجودة

40.600  د.ك السعر اإلفرادي: 

الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

13

7110-KW-0002433 رقـــم المـــادة: 

        كرسي مكتب زائر ثابت ظهر وسط  
                  جلد صناعي عالى الجودة

40.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت
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7110-KW-0002435 رقـــم المـــادة: 

           كرسي مكتب زائر ظهر وسط  
            جلد صناعي

36.750  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002436 رقـــم المـــادة: 

كرسي مكتب زائر ثابت  
         جلد صناعي 

36.250  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002434 رقـــم المـــادة: 

          كرسي مكتب دوار ظهر عالي  
                          جلد صناعي

39.700  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت

بند رقم

16

بند رقم

15 بند رقم

14
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7110-KW-0002460 BL رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002461 M رقـــم المـــادة: 

        كنبة مقعد واحد )جلد صناعي عالي الجودة(
55  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002462 BL   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002463 BR   :رقـــم المـــادة

كنبة 2 مقعد )جلد صناعي عالي الجودة(

70  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

بند رقم

17

7110-KW-0002464 BL   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002465 BR   :رقـــم المـــادة

كنبة 3 مقعد )جلد صناعي عالي الجودة(

90  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

19

بند رقم

18
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7110-KW-0002462 BL   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002463 BR   :رقـــم المـــادة

كنبة 2 مقعد )جلد صناعي عالي الجودة(

70  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

7110-KW-0002470 BL   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002471 BR   :رقـــم المـــادة

كنبة مدير إدارة 3 مقعد )جلد صناعي(
85  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

22

7110-KW-0002468 BL   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002469 BR   :رقـــم المـــادة

كنبة مدير إدارة 2 مقعد )جلد صناعي(

70  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

21

7110-KW-0002466 BL   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002467 BR   :رقـــم المـــادة

كنبة مدير إدارة مقعد واحد )جلد صناعي(

55  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

20



دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022  20

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

7110-KW-0002474 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002475 M رقـــم المـــادة: 

خزانة ملفات  مراقب  

 W 150 * D 42 * H 160   :القياس

65  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

24

7110-KW-0002472 B   :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002473 M رقـــم المـــادة: 

طاولة مكتب مراقب  

W 200 * D 90 * H 75   :القياس

87  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

23

7110-KW-0002476 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002477 M رقـــم المـــادة: 

طاولة شاي صغيرة - مراقب  

W 60 * D 60 * H 45   :القياس

11  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

25
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7110-KW-0002422 رقـــم المـــادة: 

)PU كرسي مكتب دوار ظهر عالي )جلد صناعي عالي الجودة

القياس:  ارتفاع الظهر 70 سم العرض 55سم العمق 50 سم ارتفاع 

القاعدة 40 سم

23.650  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة مكي العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت

بند رقم

26

7110-KW-0002424 رقـــم المـــادة: 

)PU كرسي زائر ثابت ظهر وسط )جلد صناعي عالي الجودة

القياس:  ارتفاع الظهر 55 سم ظهر وسط العرض 50 سم العمق 50 سم

22.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

28

7110-KW-0002423 رقـــم المـــادة: 

)PU كرسي زائر دوار وسط )جلد صناعي عالي الجودة

القياس:  ارتفاع الظهر 55 سم ظهر وسط العرض 50سم العمق 50 سم

22.500  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

27
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7110-KW-0002415 رقـــم المـــادة: 

        كرسي مكتب دوار ظهر عالي 

27.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 
اإلمارات المتحدة بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002416 رقـــم المـــادة: 

           كرسي مكتب زائر ظهر وسط 

25.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 

اإلمارات المتحدة بلــــــــد المنشــــأ: 
7110-KW-0002417 رقـــم المـــادة: 

              كرسي زائر ثابت ظهر وسط 

22.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 

اإلمارات المتحدة بلــــــــد المنشــــأ: 

مصنع مهدي حبيب 
لألثاث المعدني والخشبي

بند رقم

30

بند رقم

31

بند رقم

29
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بند رقم

32
7110-KW-0002418 رقـــم المـــادة: 

 كنبة جلد صناعي عالي الجودة PU - مراقب

42.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

33
7110-KW-0002419 رقـــم المـــادة: 

 كنبة مراقب - جلد صناعي

39.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

مصنع مهدي حبيب 
لألثاث المعدني والخشبي
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شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

7110-KW-0002427 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002428 M رقـــم المـــادة: 

خزانة  مكتب - رئيس قسم  

 W 80 * D 43 * H 200   :القياس

35  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

35

7110-KW-0002425 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002426 M رقـــم المـــادة: 

طاولة مكتب - رئيس قسم  

 W 180 * D 90 * H 75   :القياس

75  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

34

7110-KW-0002478 BL    :رقـــم المـــادة

7110-KW-0002479 BR    :رقـــم المـــادة

       كنبة رئيس قسم - جلد صناعي

25  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

40

7110-KW-0002429 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002430 M رقـــم المـــادة: 

      طاولة شاي صغيرة - رئيس قسم
 W 60 * D 60 * H 45   :القياس

11  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

36
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7110-KW-0002442    :رقـــم المـــادة

مكتب مع جناح موظف    

القياس:   مكتب )الطول 160* 80 سم عرض * 75 سم  ارتفاع (    

الجناح المتحرك 102سم طول * 45 عمق *68سم ارتفاع 

علبة ادراج ثابتة  45 سم *50 سم *60 سم    

29.800  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002443    :رقـــم المـــادة

 مكتب بدون جناح موظف 

القياس:   مكتب  140 سم طول * 80 سم عرض * 75 سم ارتفاع 

علبة االدراج الثابتة 45 سم * 50 سم 60 سم    

23.500  د.ك السعر اإلفرادي: 

الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002444    :رقـــم المـــادة

   مكتب بدون جناح – حجم مدمج  موظف 

القياس:  مكتب 120 سم طول * 75 سم عرض * 75 ارتفاع 

علبة االدراج ثابتة مع المكتب    

22.500  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة البلد االمين
 لالثاث والمفروشات والديكور 

7110-KW-0002429 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002430 M رقـــم المـــادة: 

      طاولة شاي صغيرة - رئيس قسم
 W 60 * D 60 * H 45   :القياس

11  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

36

بند رقم

41

بند رقم

43

بند رقم

42
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بند رقم

45

7110-KW-0002446 رقـــم المـــادة: 

كرسي زائر  موظف جلد صناعي 

القياس:   كرسي زائر جلد صناعي موديل 1699 جلد اسود
   ارتفاع الظهر 55سم * 50سم عرض * 50سم عمق 

13.000  د.ك السعر اإلفرادي: 

الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

44

7110-KW-0002445 رقـــم المـــادة: 

كرسي دوار موظف جلد صناعي 

القياس:   كرسي دوار جلد صناعي موديل 1699 جلد اسود

ارتفاع الظهر  55 سم* 50 سم عرض * 50 سم عمق   

14.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة البلد االمين
 لالثاث والمفروشات والديكور 



27دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022 

7110-KW-0001305 رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0001306 رقـــم المـــادة: 

       خزانه ملفات سحاب بواجهه زجاج
45x115x200   :القياس

55.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0001307 رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0001308 رقـــم المـــادة: 

خزانه ملفات بأبواب حديد  
45x90x185   :القياس
34.000  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

46
بند رقم

47



دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022  28

7110-KW-0001309 رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0001310 رقـــم المـــادة: 

خزانه ملفات جسر بثالثة ادراج   
62x50x100   :القياس
31.000  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0001311 رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0001312 رقـــم المـــادة: 

          خزانة ملفات جسر بأربعة أدراج
62x50x130   :القياس
37.000  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

49
بند رقم

48
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7110-KW-0001328 رقـــم المـــادة: 

طاولة اجتماعات دائرية - أثاث متنوع 

  120x120 القياس:  

24.600  د.ك السعر اإلفرادي: 

الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة الكويت اوفس العالمية لألثاث والمفروشات 

بند رقم

50
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7110-KW-0002480 B رقـــم المـــادة: 

7110-KW-0002481 M رقـــم المـــادة: 

  طاولة اجتماعات 8 مقاعد - أثاث متنوع

 W 240 * D 120 * H 75   :القياس

68  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

بند رقم

51
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مصنع مهدي حبيب 
KW-0002420-7110لألثاث المعدني والخشبي رقـــم المـــادة: 

             طاولة اجتماعات - 10 مقعد

القياس:  75 * 150 * 340 

193.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 
الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

52
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مصنع مهدي حبيب 
لألثاث المعدني والخشبي

7110-KW-0002421 رقـــم المـــادة: 

                طاولة اجتماعات - 14 مقعد

القياس:  75 * 150 * 450 

320.000  د.ك  السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

53
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شركة البلد االمين
 لالثاث والمفروشات والديكور 

7110-KW-0002448 رقـــم المـــادة: 

كرسي اجتماعات ظهر وسط – اثاث متنوع جلد صناعي  عالي الجودة 

القياس:   كرسي اجتماعات ظهر وسط موديل 629 جلد اسود 
   ارتفاع 55سم *50سم عرض *50 سم عمق  

22.500  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

55

 7110-KW-0002447 رقـــم المـــادة: 

كرسي اجتماعات ظهر عالي – اثاث متنوع جلد صناعي  عالي الجودة  

القياس:   كرسي اجتماعات ظهر عالي موديل 629 جلد اسود
   ارتفاع الظهر 70 سم * عرض 50سم * عمق 40  

23.500  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

54
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7110-KW-0002437 رقـــم المـــادة: 

كرسي ) شبك – ميش ( ظهر عالي – أثاث متنوع

22.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002438 رقـــم المـــادة: 

    كرسي ) شبك – ميش ( ظهر وسط – أثاث متنوع

19.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002439 رقـــم المـــادة: 

كرسي زائر ) شبك – ميش ( أثاث متنوع

19.000  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت

بند رقم

57

بند رقم

58

بند رقم

56



35دلــيل الشـــراء الجمــاعي لألثاث المكتبي للسنة المالية  2023/2022 

7110-KW-0003440 رقـــم المـــادة: 

كرسي انتظار العامة مقعدين –أثاث متنوع

47.750  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0003441 رقـــم المـــادة: 

كرسي انتظار العامة 3 مقاعد – اثاث متنوع 

63.750  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0003442 رقـــم المـــادة: 

كرسي انتظار العامة 4 مقاعد – اثاث متنوع 

84.750  د.ك السعر اإلفرادي: 
الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة التميز المتحدة للتجارة العامة 

بند رقم

61
بند رقم

62

بند رقم

63
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7110-KW-0001343 رقـــم المـــادة: 

لوح بالستيك ألرضيات المكاتب  

120x180   :القياس
15.000  د.ك السعر اإلفرادي: 

الصين بلــــــــد المنشــــأ: 

بند رقم

64
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7110-KW-0002483 رقـــم المـــادة: 

  طاولة شاي صغيرة حديد مطلي ستيل

 W 60 * D 60 * H 45   :القياس

25  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

7110-KW-0002482 رقـــم المـــادة: 

  طاولة شاي كبيرة حديد مطلي ستيل

 W 120 * D 60 * H 45   :القياس

35  د.ك السعر اإلفرادي: 

الكويت بلــــــــد المنشــــأ: 

شركة نولميس للتجارة العامة والمقاوالت 

بند رقم

65
بند رقم

66
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