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 - الشـــراء  نظـــم  إدارة   - املاليـــة  وزارة  يســـر 

دليـــل  تقـــدم  أن  اجلماعـــي  الشـــراء  مراقبـــة 

النقـــل  خلدمـــات  اجلماعـــي  الشـــراء 

العامـــة  اجلهـــات  كافـــة  إلـــى  ومســـتلزماتها 

حتـــى  خاللـــه  مـــن  احتياجاتهـــا  لشـــراء 

اجلهـــات  مـــن  يرجـــى  وعليـــه   2023/3/31

العامة الراغبة يف االستفادة من هذا الدليل 

االلتزام باالرشادات التالية: 

تعريـــف الشـــراء اجلماعي: هـــو قيام اجلهات 

العامة بتوفيـــر إحتياجاتها من املواد باألمر 

اجلماعـــي  الشـــراء  طريـــق  عـــن  املباشـــر 

مبواصفـــات موحدة وبأســـعار محددة بقيمة 

(خمســـة  د.ك  الـــف   75000 تتجـــاوز  ال 

وســـبعون ألـــف دينـــار كويتي) ويجوز الشـــراء 

بأكثـــر مـــن ذلـــك بشـــرط مخاطبـــة اجلهـــاز 

املركـــزي للمناقصـــات العامـــة وإدارة الفتـــوى 

والتشـــريع وديـــوان احملاســـبة وأخـــذ املوافقـــة 

منهم . 

 أســـعار خدمـــات النقـــل هـــي للـــدرب الواحـــد 

وتشمل الفك والتركيب. 

خدمـــة النقـــل الداخلـــي تكـــون داخـــل حدود 

موقـــع اجلهـــة العامـــة يف حالة عـــدم احلاجة 

الضرورية الستخدام سيارات النقل. 

يقـــدم تيـــب الصـــق مجانا عند طلـــب خدمة 

تعبئة الكراتني والتغليف. 

يقـــوم مقـــدم اخلدمـــة بتوفير ملصـــق قياس 

A4 أو A5 يحتـــوي على شـــعار الدولة ملون 

وبيانـــات اجلهـــة اإلدارية يف حالة جتاوز عدد 

الكراتني 100حبة. 

ميكـــن للجهـــة العامة شـــراء الكرتون أو مواد 

احلاجـــة  دون  منفصـــل  بشـــكل  التغليـــف 

خلدمة النقل أو التعبئة. 

والقـــرارات  األخطـــارات  كافـــة  تكـــون  أن  يجـــب 

مكتوبـــة مـــن قبـــل اجلهـــة العامـــة الـــى املتعهـــد 

وأيضا من املتعهد الى اجلهه العامة. 

يجـــب علـــى املتعهـــد الـــرد علـــى اجلهـــة العامـــة 

أو  املـــواد  لـــه مبـــا جـــاء بطلـــب توفيـــر  بقبولـــه 

تاريـــخ  مـــن  عمـــل  أيـــام   (3) خـــالل  اخلدمـــات 

إخطاره. 

 يلتـــزم املتعهـــد بتنفيذ اخلدمـــات وتوريد املواد 

املطلوبـــة الـــى اجلهـــة العامـــة بالفتـــرة الزمنية 

احملـــددة واملتفـــق عليهـــا بـــني الطرفـــني يف أمـــر 

الشراء/ العقد والتي يجب أن ال تزيد عن (7) 

أيـــام عمـــل، فيمـــا عدا احلـــاالت التي يتـــم فيها 

اإلتفـــاق علـــى فتـــرة التوريد وتنفيـــذ اخلدمات 

بحســـب مـــا ينـــص عليـــه العقـــد او امر الشـــراء 

وباتفاق الطرفني. 

يجـــب اســـتخدام رقـــم اإلتفاقيـــة اآللـــي الصادر 

مـــن نظـــم إدارة مالية احلكومة عند إصدار أمر 

الشراء. 

املاليـــة  وزارة  موقـــع  إلـــى  الرجـــوع  ميكنكـــم 

لالطالع على آخر املسجتدات. 

الشـــراء  مراقبـــة  موظفـــي  مـــن  لالستفســـار   •

اجلماعي 

يرجـــى االتصال على هاتـــف رقم: 22481980 

أو إرسال رسالة عبر البريد االلكتروني التالي: 

 cp@mof.gov.kw
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