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دليــــل الشــــراء الجمــــاعي
لمواد القرطاسية
اإلصدار الثاني عشر

للسنتني املاليتني ()2024-2023 / 2023-2022

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

المقـــــدمة
يسر وزارة املالية  -إدارة نظم الشراء  -مراقبة الشراء اجلماعي  -أن تقدم دليل الشراء اجلماعي ملواد القرطاسية -
اإلصدار الثاني عشر للسنتني املاليتني ( )2024/2023 - 2023/2022إلى كافة اجلهات العامة لشراء احتياجاتها من
خالله حتى 2024/3/31م ،ويحتوي الدليل على عدد ( )187بند ذات مواصفات متميزة روعي فيها اجلودة العالية  ،وقد مت
ترسية البنود على عدد ( )5موردين مختصني مبواد القرطاسية.
وعليه يرجى من اجلهات العامة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات الشراء اجلماعي ،كما
ميكنكم اإلطالع على النسخة اإللكترونية من تعليمات الشراء اجلماعي من خالل الرابط التاليmof.gov.kw :
كما تتقدم وزارة املالية  -إدارة نظم الشراء  -مراقبة الشراء اجلماعي بتقديرها لكل من ساهم في إعداد وإصدار دليل
الشراء اجلماعي ملواد القرطاسية  -اإلصدار الثاني عشر للسنتني املاليتني ( )2024/2023 - 2023/2022من الفنيني
والعاملني 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 رقم22481980 :
أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكترونيcp@mof.gov.kw :

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل
1 .1تعريف الشراء اجلماعي :هو قيام اجلهات العامة بتوفير احتياجاتها من املواد باألمر املباشر عن طريق دليل الشراء
اجلماعي مبواصفات موحدة وبأسعار محددة بقيمة ال تتجاوز عن مبلغ  75.000د.ك (خمسة وسبعون ألف دينار
كويتي) ويجوز الشراء بأكثر من ذلك بشرط مخاطبة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة و إدارة الفتوى والتشريع
وديوان احملاسبة وأخذ املوافقة منهم.
2 .2يهدف الشراء اجلماعي عن طريق األدلة إلى توفير املواد بأقل األسعار وأنسب املواصفات و إلى توحيد األسعار في
جميع اجلهات العامة وعلى تقليل األعباء اإلدارية واملالية في قطاع املشتريات وإلى سرعة التوريد وتقليل احلاجة
إلى تخزين املواد.
3 .3على اجلهات العامة إخطار وزارة املالية  -إدارة نظم الشراء  -مراقبة الشراء اجلماعي عند تكرار اعتذار أي مورد عن
التوريد وذلك التخاذ اإلجراء الالزم معه.
4 .4يجب على وحدة املخازن فحص ومطابقة املواد املوردة مع الصورة واملواصفات املوضحة في الدليل ،وعند وجود أي
اختالف دون تقدمي 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 .5يجب أن يقوم املوظف املختص باجلهة العامة بالتنسيق مع املوردين للتأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فترة
التوريد وذلك قبل إصدار أمر الشراء.
6 .6يدون 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 اجلماعي.
7 .7على املورد الرد على اجلهة العامة كتابة بشأن قبوله بتوريد املواد خالل ( )3أيام عمل من تاريخ إخطاره قبل اصدار
أمر الشراء.
8 .8ال يجوز للجهة العامة إصدار أمر شراء ملوردي الشراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل أو مواد خاصة
ملورد آخر.
9 .9يجب على اجلهة العامة أن تطلب عينات ملطابقتها والتأكد من جودتها على أن تخصم كمية هذه العينات من أوامر
الشراء الالحقة أو إرجاعها.
1010يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي املتاح في نظم إدارة مالية احلكومة ( )GFMISعند اصدار أمر الشراء.
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

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 مواد القرطاسية ،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 نهائي ًا خالل املهلة احملددة ألداء التأمني النهائي إال إذا طلبت اجلهة العامة تقدميها بنسبة (.)10%

الخصم والمستحقات :
1 .1للجهات العامة احلق في خصم قيمة الغرامات أو التعويضات على املورد من التأمني النهائي أو من الدفعات
املستحقة للمورد لديها 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 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 ( )35يوم عمل.
وفي حال اخلصم من التأمني فيجب على املورد أن يستكمل التأمني خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك.
2 .2مخاطبة 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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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

فهرس المحتويات
العنوان ولالستفسار:

المها للقرطاسية
واألدوات المكتبية

رقم
البند

 القبلة  -قطعة  - 9قسيمة  - 13وحدة 2 ص.ب - 1895 :الرمز البريدي 22067 :الساملية تلفون 22470252-22425811-22448235 :فاكس22470251-22414996-22425766 : مسئولي املبيعات :محمد عثمان األشعري  -نقال66130096 : :فادي إحسان إبراهيم  -نقال66899941 :
		
 السجل التجاري 75240 :الرقم اآللي للعنوان - 14827818 :الرقم املدني للشركة1639227 : البريد اإللكترونيinfo@almaha.com.kw : املوقع اإللكتروني للشركةwww@almaha.online : رقم االتفاقية اآللي ()10439 -اتفاقية توريد رقم )3( :ش ج () 2024 / 2023 – 2023 / 2022 -1

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

2

براية معدنية صغيرة شد24

18

29

دبوس دباسة مقياس  5000-8/66دبوس
مصنوع من سلك قاسي

23

3

براية بالستيك صغيرة مبوس واحدة ووعاء

19

31

دبوس دباسة مقياس  5000-11/66دبوس
مصنوع من سلك قاسي

33

7

تيب الصق ورق  2انش  40-30باردة

21

32

دبوس دباسة مقياس  5000-14/66دبوس
مصنوع من سلك قاسي

33

8

حاملة اقالم نوع كوب حديد

21

33

دفتر مفهرس عربي F4

34

9

قاعدة تيب الصق ثقيلة قياس ¾ انش

22

34

دفتر مسطر عربي F4

34

10

حبر اسطمبة ورقامة -ألوان

22

35

دفتر اختزال A4

35

25

دباسة  Heavy Dutyامكانية تدبيس من 80
 -200ورقة

30

37

دفتر اختزال A7

36

26

دباسة كهربائية صغيرة حجم 30-20 6/26
ورقة

30

38

دفتر كشكول  100صفحة A4

36

27

دباسة كهربائية كبيرة حجم  6/26امكانية
تدبيس حتى  50ورقة ( كفالة سنة)

31

40

سجل صادر

37
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية
رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

41

سجل وارد

38

84

شريط حلزوني قياس  38ملم للتجليد A4

59

42

دفتر مسطر قطع (أبيض-أصفر) A4

38

85

شريط حلزوني بالستيك قياس  45ملم A4

60

43

دفتر مسطر قطع (أبيض-أصفر) A5

39

88

صمغ سائل شفاف جلميع االغراض

61

47

سلة أوراق 10أرفف جرار بالستيك

41

96

غالف بالستيك شفاف نايلون مفتوح من
اجلانبني شدA4 100

65

54

لوحة محاضرات ()FLIP CHARTبعجالت
متحركة

44

98

جيب شفاف مخرم احلواف 40مايكرون A4

66

55

دفتر لوحة محاضرات(A1 )23*32

45

99

جيب شفاف مخرم احلواف 60مايكرون A4

67

75

شريط حلزوني قياس 8ملم للتجليد (الوان)
A4

55

 104فايل بوكس كامل كبير F4

69

76

شريط حلزوني قياس 10ملم للتجليد (الوان)
A4

55

 106فايل بوكس كامل ألوان F4

70

77

 A4شريط حلزوني قياس 12ملم للتجليد
(الوان)

56

 107فايل بوكس مغلق ألوان جودة ممتازة

71

78

شريط حلزوني قياس 14ملم للتجليد (الوان)
A4

56

 113فواصل جانبية مجاميع  10ورقة ألوان A4

74

79

شريط حلزوني قياس16ملم للتجليد (الوان)
A4

57

 114فواصل جانبية مجاميع  5ورقة ألوان A4

74

80

شريط حلزوني قياس 18ملم للتجليد (الوان)
A4

57

 139قلم حبر جيل مبسكة ربل قياس 1.0

87

81

شريط حلزوني قياس 22ملم للتجليد (الوان)
A4

58

 153مشبك قياس  28ملم شد100

94

82

شريط حلزوني قياس 30ملم للتجليد (الوان)
A4

58

 154مشبك قياس  33ملم شد100

94

83

شريط حلزوني قياس  32ملم بالستيك A4

59

 155مشبك قياس  50ملم شد100

95
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية
رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

 156مشبك قياس  78ملم شد100

95

 157مشبك قياس  28ملم شد  100ألوان

96

 158ليبل الصق للملفات قياس  10( 4×19حبات)

96

 159ليبل الصق للملفات قياس  10( 6×19حبات)

97

 171ملف كرتون عادي بدون مشبك ( ألوان )

103

 175مغناطيس لتثبيت الورق  4ألوان

105

 182ورق مسطر دبل فلسكاب شد  200مزدوج

108

 186ورق كربون ازرق فلسكاب F4

110

 187ورق كربون أسود فلسكاب F4

111

 198دبوس دباسة كهربائية 5000دبوس بالعلبة

116
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

العنوان ولالستفسار:

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم
البند

 القبلة  -قطعة  - 9مبنى  - 11مجمع ملك محمد اخلالوي وأسامة العمر  -دور  - 5مكتب 516 ص.ب 23478 :الصفاة  -الرمز البريدي 13095- :تلفون 24733000 :فاكس24768515 : مسئولي املبيعات :مصطفى موسى إمبابي  -نقال 66256879 البريد اإللكترونيmmohammad@hoshanpg.com : املوقع اإللكتروني للشركةwww@hpgworld.com : السجل التجاري 11880- :الرقم اآللي للعنوان - 15312605 :الرقم املدني للشركة797546 : رقم االتفاقية اآللي ()10437 -اتفاقية توريد رقم ( )1ش ج ()2024-2023( )2023/2022-1

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

5

تيب شفاف  4/3إنش  36ياردة

20

قلم سبورة بيضاء بزر لضخ احلبر برأس عريض
124
ومشطوف أزرق-أسود-أحمرPENTEL -

79

14

خرامة ورق  60-50ورقة أسود /أزرق

24

قلم حبر جاف عادي جودة ممتازة أزرق -أسود-
131
أحمر-أخضر Atlas -

83

22

دباسة حجم  )6/26( 56سعة  100دبوس
وأكثر أسود/أزرق/رماضي

28

قلم حبر جاف  1.0ملم مبسكة ربر وبزر كبس
134
أزرق -أسود-أحمر-أخضر Uni Ball

84

28

دبوس دباسة مقياس  -1000 56دبوس بالعلبة

31

قلم حبر جاف  1.4ملم مبسكة ربر وبزر كبس
135
أزرق-أسود-أحمر Uni Ball

85

86

صمغ جاف أنبوبة  22جرام

60

85

87

صمغ جاف أنبوبة  35جرام

61

قلم حبر جاف برأس معدني كروي 1.0ملم
 136مبسكة ربر مع غطاء وبدون زر كبس أزرق-أسود-
أحمر Uni Ball
قلم حبر جاف برأس معدني و مبسكة ربر مع
 138غطاء قياس  0.7ملم أزرق-أسود-أحمر-أخضر
Uni Ball

86

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني
 144كروي  1.0ملم أزرق-أسود-أحمر
Uni Ball

89

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني
 145كروي ثخانة  0.5ملم أزرق-أسود-أحمر
Uni Ball

90

 100جيب شفاف مخرم احلواف (  80ميكرون )

67

قلم سائل للتصحيح برأس معدني  -عبوة ال
120
تزيد عن  7ملم ()Extra Fine

88

قلم سبورة بيضاء بزر لضخ احلبر برأس رفيع
123
ومدبب أزرق -أسود-أحمر-أخضر PENTEL

79
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني
 148كروي ثخانة 0.8ملم أزرق-أسود-أحمر-أخضر
Uni Ball

91

قلم حبر سائل براس معدني مدبب بدون كرة
ثخانة  0.5ملم
149
أزرق-أسود-أحمر-أخض
Uni Ball

92

مقص يدوي مبقبض بالستيكي بشفرات
166
فوالزية الطول  13سم

100

ملف بالستيك وجة واحد شفاف ألوان A4
 168أزرق غامق-أزرق فاحت-أسود-أحمر-أخضر-
أصفر-أبيض-رمادي

101

ملف جسر كرتون كامل للتعليق األفقي جودة
ممتازة ألوان
169
أخضر غامق-أخضر فاحت-أحمر-أزرق-
برتقالي-أبيض-أصفر

102

 178ورق الصق أصفر قياس  2X3أنش

106

أظرف بيضاء وزن  120جرام شد  50قياس
194
A5 7x10

 179ورق الصق أصفر قياس  3X3أنش

107

أظرف بيضاء وزن  120جرام شد  50قياس
195
F4 10x15

115

 180ورق الصق أصفر قياس  3X4أنش

107

أظرف بيضاء وزن  1200جرام شد  50قياس
199
A4 10x12

117

12

 181ورق الصق أصفر قياس  3X5أنش

79

 188أظرف بريد عادية بدون طباعة شد 500

111

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس
189
7x10 A5

112

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس
190
10x12 A4

112

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس
191
F4 10x15

113

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس
192
B4 12x16

113

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس
193
A3 14x17.5

114
114

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

عنوان الشركة:

 الكويت  -املرقاب  -مبنى وزارة التربية القدمي  -دور  - 3مكتب 304 ص.ب  39024:النزهة  -الرمز البريدي73051 : تليفون 22462113 - 22466663 :فاكس22462117 : مسؤول املبيعات )1( :محمد اعويد األسود نقال99233755 :E.Mail:mohammad@deltakw.com
		
( )2أحمد نقالSales@deltakw.com - 91100413 :
Company E-Mail: sales@deltakw.com Website: wwwdeltakw.com
الرقم اآللي للعنوان / 10244906 :الرقم املدني2217204 : -رقم االتفاقية اآللي ( - )10440اتفاقية توريد رقم ( )4ش ج ()2024/2023-2023/2022-1

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

17

خرامة ورق  Heavy Dutyبذراع طويل إمكانية
تخرمي  170ورقة وزن 80غرام

26

59

قاعدة ( ستاند ) سبورة بيضاء بعجالت تابع
للبند رقم ( ) 58

47

18

قطع استهالكية  -عدد  2سن (مسمار) معدن
تابع للبند رقم ( ) 17

26

62

دفتر اختزال  A5سماكة  /وزن الورق  55جرام
36
وعدد الصفحات  70ورقة

35

طابع الصق سادة مخرم من األطراف الستعمال
 89الكمبيوتر قياس  3.5 × 10.5سم
شد  1000جودة ممتازة

39

دفتر توقيع ( بريد ) عدد القواطع الداخلية 20
قاطع

37

طابع الصق سادة مخرم من األطراف الستعمال
الكمبيوتر قياس  5 × 12سم
شد  1000جودة ممتازة

62

50

سلة مهمالت بالستك القطر العلوي  27سم
واالرتفاع  31سم ( ألوان )

42

فايل وجه شفاف ألوان مزود ببطاقة العناوين
108
وجيب داخلي شفاف قياس F4

71

56

سبورة بيضاء صغيرة وجهني ممغنطة بدون
استاند االرتفاع  90سم
العرض  120سم

45

فواصل جانبية مجاميع بالستك  5ألوان A4
112
التقل سماكة الفواصل عن  150مايكرون

73

57

قاعدة ( ستاند ) سبورة بيضاء بعجالت تابع
للبند رقم ( ) 56

46

قلم سائل للتصحيح برأس معدني ( ) FINE
119
عبوة  12ملم

77
83

58

سبورة بيضاء كبيرة وجهني ممغنطة بدون
استاند االرتفاع  120سم
العرض  240سم

قلم حبر جاف برأس معدني كروي بدون مسكة
132
ربر ثخانة  1.0ملم

46

90

133

قلم حبر جاف  0.7ملم مبسكة ربر وبزر كبس

84

13

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

137

قلم حبر جاف برأس معدني كروي بدون مسكة
ربر خط وسط

86

140

قلم حبر جيل مبسكة ربر وبزر كبس ألوان قياس
 0.7ملم

87

141

قلم حبر سائل برأس ريشة ثخانة  0.4ملم

88

143

قلم حبر سائل برأس معدني كروي مبسكة ربر
ثخانة  0.5ملم

89

146

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني
كروي ثخانة  0.6ملم

90

147

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني
كروي ثخانة  0.6ملم حبر مقاوم للماء

91

150

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني
مدبب بدون كرة ثخانة  0.7ملم

92

152

طقم مكتب كامل فخم جلد صناعي فاخر 12
قطعة

93

14

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

عنوان الشركة:

مؤسسة البلداني
للتجارة العامة واملقاوالت

رقم
البند

 العنوان – الكويت  -املرقاب – مبنى وزارة التربية القدمي الدور األول مكتب رقم  104ص ب 1094الصفاة – الرمز البريدي 13011
 مسؤل مبيعات  /يوسف الكوح – تليفون yousef1alkoh@gmail.com 92286454 : مسؤل مبيعات  /محمد محرم – تليفون mohamedmoharamfass@ 92286452 :gmail.com
 تليفون املؤسسة  22436347 / 22466580 :فاكس 22429162 : السجل التجاري  - 66595الرقم اآللي للعنوان  - 14769661الرقم املدني للمؤسسة 1836826البريد االلكتروني Albaldanitrdg@yahoo.com
 اتفاقية توريد رقم  )2(:ش ج () 2024 / 2023 – 2023 / 2022 -1– رقم االتفاقية اآللي)10438( :

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

4

براية مكتب ذات شفرة فوالذية

19

44

رقامة اجنليزي اوتوماتيك  6خانات

39

6

تيب الصق بالستيك  2انش  30يارد

20

46

سلة أوراق  5أرفف جرار بالستيك

40

11

ختم تاريخ اجنليزي اوتوماتيك صغير

23

48

سلة أوراق بالستيك  3أرفف قواعد ستيل

41

15

خرامة ورق  Heavy Dutyبذراع طويل 100
ورقة وزن  80جرام

25

49

سلة أوراق ستيل  3أرفف قواعد ستيل

42

16

قطع استهالكية  -عدد  2سن معدن ( للبند
رقم )15

25

51

سلة مهمالت شبك (ستيل)

43

19

خالعة دبابيس على شكل مقص

27

52

سير مطاط رفيع ( 100جرام)

43

20

خالعة دبابيس على شكل كماشة

27

60

سبورة بيضاء ممغنطة بدون ستاند للتعليق
60×90سم

47

23

دباسة حجم  200)6/26( 56دبوس

29

61

ستاند حامل للورق بالستيك للكمبيوتر
ومسطرة للقراءة

48

24

دباسة حجم  200 )6/26( 56دبوس هوائية
ضغط

29

67

شباصة الوان  15ملم

51

30

دبوس دباسة قياس ( )23/23مصنوع من سلك
قاسي  1000دبوس

32

68

شباصة الوان  19ملم

51

15

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

مؤسسة البلداني
للتجارة العامة واملقاوالت
رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

69

شباصة الوان  25ملم

52

 142قلم حبر سائل برأس ريشة ثخانة  0.5ملم
جميع األلوان

88

70

شباصة الوان  32ملم

52

 160ماعون دبابيس  5خانات بالستيك

97

71

شباصة الوان  41ملم

53

 161وعاء دبابيس ممغنط

98

72

شباصة الوان  51ملم

53

 162مسطرة حديد  30سم

98

 102فايل حلقي بالستيك بحلقتني(اقتصادي)
قياس A4

68

 163مسطرة بالستيك  30سم

99

 115قاعدة مجالت وكتالوجات بالستيك (ألوان)

75

 164لوحة اعالن للتعليق من مادة الفلني
60×90سم (بدون ستاند)

99

 121قلم سبورة برأس رفيع مدبب سهل احملي جودة
ممتازة (الوان)

78

 165كليب بورد F4بالستيك بدون غطاء مع مشبك
ستيل عريض

100

 122قلم سبورة برأس عريض مشطوف سهل احملي
جودة ممتازة (الوان)

78

 167مقص يدوي مبقبض بالستيكي بشفرات
فوالذية الطول  17سم

101

 125قلم شيني برأس رفيع مدبب ثابت جودة ممتازة
(ألوان)

80

 172محاية قلم رصاص بيضاء

103

 126قلم شيني برأس عريض مشطوف ثابت جودة
ممتازة (ألوان)

80

 173موس مبقبض بالستيك وسط لقص الورق
كامل

104

 127قلم فسفوري برأس مشطوف ثخانة اخلط 4
ملم جودة ممتازة (الوان)

81

 174موس مبقبض حديد وسط لقص الورق كامل

104

 128طقم قلم فسفوري  4الوان بخاصية عدم ظهور
اللون عند التصوير

81

 176مقص ورق يدوي بقاعدة حديد A3
للسكرتارية

105

 129قلم سي دي حبر ثابت برأسني ثخانة مختلفة
(الوان)

82

 196اَلة حاسبة حجم وسط  12خانة تعمل بالطاقة
الشمسية

115

16

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

عنوان الشركة:

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم
البند

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية
املرقاب -شارع الشهداء -بجانب مبنى وزارة التربية القدمية
بناء الهاجري -الدور األرضي مكتب رقم 7
تليفون22453360 :
فاكس22455787 :
نقال 99285405 :حسن –  99500096محمد غسان  66626606 -بشير
البريد االلكترونيInfo@gbs-kw.com – gbsunitedkw@gmail.com :
– رقم االتفاقية اآللي)10441( :
 -اتفاقية توريد رقم )5( :ش ج () 2024 / 2023 – 2023 / 2022 -1

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

13

خرامة ورق  30ورقة

24

53

سير مطاط عريض شد 50

44

62

شباصة  19ملم

48

63

شباصة  25ملم

49

64

شباصة  32ملم

49

رقم
البند

مسم ـ ــى البنـ ــد

الصفحة

فايل ابيض عدد  2حلقة مع جيوب خارجية
109
شفافة قياس ً1

72

فايل ابيض عدد  2حلقة مع جيوب خارجية
110
شفافة قياس ً3

72

 111فواصل جانبية مجاميع ورق  10ألوان A4

73

قاعدة تقومي مكتب بالستيك ألوان مبسكة ورق
116
معدنية

75

65

شباصة  41ملم

50

قاعدة بالستيك محشوة مبعدن ثقيل تستخدم
118
للورق الالصق

76

66

شباصة  51ملم

50

 130قلم رصاص  HB-2سداسي االضالع بدون ممحاة

82

74

آلة تخرمي وجتليد يدوية (لألشرطة احللزونية
بالستيك)  15ورقة تخرمي وكمية جتليد 170
ورقة

54

 151طقم مكتب كامل عادي جلد صناعي  7قطع

93

91

طابع كمبيوتر  A4جميع القياسات شد 100

63

ملف جسر بالستيك كامل للتعليق االفقي جودة
170
ممتازة

102

94

غالف بالستيك معتم للتغليف  A4شد 100
( 200مايكرون)

64

 177مساحة لسبورة بيضاء

106

 183ورق مربع قياس  9.2*9.2سم

109

 101غالف نايلون شفاف للتجليد احلراري  A4شد 100

68

 184قاعدة بالستيك للورق املربع قياس  10*10سم

109

 103فايل بوكس كامل صغير قياس F4

69

 185ورق مربع ألوان مخطط ً3ً * 3

110

17

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

1

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

براية معدنية صغيرة شد 24

رقــم المــادة :

7520-KW-0000003

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

A-1002

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.490دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

18

رقم البند

2

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

براية بالستيك صغيرة مبوس واحدة ووعاء (ألوان)

رقــم المــادة :

7520-KW-0000004

األلـــــــــــــــوان :

أحمر  +أسود  +أزرق  +رمادي

اسم الماركة :

NO.317

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.095دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

10439
رقم البند

3

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

براية مكتب ذات شفرة فوالذية

رقــم المــادة :

7520-KW-0001316 / 1317 / 1318

األلـــــــــــــــوان :

أسود  +أزرق  +أبيض

اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.200دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند

4

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

19

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

تيب شفاف  4/3إنش  36ياردة

رقــم المــادة :

7510-KW-0002134

رقم البند

5

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-TT-1836CN

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.048دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

تيب الصق بالستيك  2انش  30يارد

رقــم المــادة :

7510-KW-0002088

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.105دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

20

رقم البند

6

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

تيب الصق ورق  2انش  30ياردة

رقــم المــادة :

7510-KW-0002005

10439
رقم البند

7

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Max

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.250دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

حاملة اقالم نوع كوب حديد

رقــم المــادة :

7510-KW-0002006

األلـــــــــــــــوان :

أسود  +فضي

اسم الماركة :

KD802

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.160دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

10439
رقم البند

8

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

21

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قاعدة تيب الصق ثقيلة قياس ¾ انش

رقــم المــادة :

7510-KW-0001320

األلـــــــــــــــوان :

أسود  +أزرق

اسم الماركة :

DL20052

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.210دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

9

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

حبر اسطمبة ورقامة -ألوان

رقــم المــادة :

7510-KW-0002009 / 2010 / 2007 / 2008

األلـــــــــــــــوان :

أحمر  +أزرق  +أسود  +أخضر

اسم الماركة :

Huhua

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.075دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

22

رقم البند

10

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

ختم تاريخ اجنليزي اوتوماتيك صغير

رقــم المــادة :

7510-KW-0001325

رقم البند

11

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.150دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

اســم البنـــــد :

12

رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

23

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

خرامة ورق  30ورقة

رقــم المــادة :

7520-KW-0002175

10441
رقم البند

13

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.850دينار

المـــــــــــــــورد :

جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

خرامة ورق  60-50ورقة

رقــم المــادة :

7520-KW-0002135

األلـــــــــــــــوان :

أسود /أزرق

اسم الماركة :

ATLAS - AS-P60C-BK/BE

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 2.750دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

24

10437
رقم البند

14

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

خرامة ورق  Heavy Dutyبذراع طويل  100ورقة وزن  80جرام

رقــم المــادة :

7520-KW-0002089

رقم البند

15

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 6.300دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قطع استهالكية  -عدد  2سن معدن ( للبند رقم )15

رقــم المــادة :

7520-KW-0002090

رقم البند

16

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.250دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

25

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

17

اســم البنـــــد :

خرامة ورق  Heavy Dutyبذراع طويل إمكانية تخرمي  170ورقة وزن  80غرام

رقــم المــادة :

7520-KW-0001329

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

KW-trio

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 22.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

قطع استهالكية  -عدد  2سن (مسمار) معدن تابع للبند رقم ( ) 17

رقــم المــادة :

7520-KW-0001330

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Kw-trio

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

SET

السعـــــــــــــــر :

 6.500دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

26

18

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

خالعة دبابيس على شكل مقص

رقــم المــادة :

7520-KW-0001331

رقم البند

19

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.480دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

خالعة دبابيس على شكل كماشة

رقــم المــادة :

7520-KW-0001332

رقم البند

20

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.085دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

27

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

21

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دباسة حجم  )6/26( 56سعة  100دبوس وأكثر ATLAS

رقــم المــادة :

7520-KW-0002136

األلـــــــــــــــوان :

أسود/أزرق/رمادي

اسم الماركة :

AS-SR5167-BK / AS-SR5167-BE/ AS-SR5167-GY

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.400دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

28

10437
رقم البند

22

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

دباسة حجم  200 )6/26( 56دبوس

رقــم المــادة :

7520-KW-0002092

رقم البند

23

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.585دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

دباسة حجم  200 )6/26( 56دبوس هوائية ضغط

رقــم المــادة :

7520-KW-0002093

رقم البند

24

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.150دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

29

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دباسة  Heavy Dutyامكانية تدبيس من  200-80ورقة

رقــم المــادة :

7520-KW-0002011

رقم البند

25

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

DL 0629

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 6.325دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دباسة كهربائية صغيرة حجم  25 6/26ورقة

رقــم المــادة :

7490-KW-0002012

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

KW 5990

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 19.800دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

30

رقم البند

26

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

رقم البند

27

اســم البنـــــد :

دباسة كهربائية كبيرة حجم  6/26امكانية تدبيس حتى  50ورقة ( كفالة سنة)

رقــم المــادة :

7490-KW-0002013

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Rexel-Stella-70

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 70.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دبوس دباسة مقياس  1000 - 56دبوس بالعلبة

رقــم المــادة :

7510-KW-0002137

10437
رقم البند

28

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-SS26 /06- Imc ATLAS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

PKT/20

السعـــــــــــــــر :

 0.700دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

31

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دبوس دباسة مقياس  5000-8/66دبوس مصنوع من سلك قاسي

رقــم المــادة :

7510-KW-0000031

رقم البند

29

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Rexel-66- 8

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 1.500دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

دبوس دباسة قياس ( )23/23مصنوع من سلك قاسي  1000دبوس

رقــم المــادة :

7510-KW-0001336

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 0.215دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

32

رقم البند

30

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دبوس دباسة مقياس  5000-11/66دبوس مصنوع من سلك قاسي

رقــم المــادة :

7510-KW-0001338

رقم البند

31

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Rexel-66- 11

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 1.750دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دبوس دباسة مقياس  5000-14/66دبوس مصنوع من سلك قاسي

رقــم المــادة :

7510-KW-0001339

رقم البند

32

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Rexel-66- 14

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 2.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

33

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر مفهرس عربي F4

رقــم المــادة :

7530-KW-0001340

رقم البند

33

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

OPP

المنشـــــــــــــأ :

لبنان

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 1.250دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر مسطر عربي F4

رقــم المــادة :

7530-KW-0001341

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 0.575دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

34

رقم البند

34

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر اختزال A4

رقــم المــادة :

7530-KW-0002014

رقم البند

35

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 0.300دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

دفتر اختزال  A5سماكة  /وزن الورق  55جرام وعدد الصفحات  70ورقة

رقــم المــادة :

7530-KW-0002200

36

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

TRUST

المنشـــــــــــــأ :

ماليزيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.120دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

35

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر اختزال A7

رقــم المــادة :

7530-KW-0002015

رقم البند

37

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 0.100دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر كشكول  100صفحة A4

رقــم المــادة :

7530-KW-0001343

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 0.550دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

36

10439
رقم البند

38

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

39

اســم البنـــــد :

دفتر توقيع ( بريد ) عدد القواطع الداخلية  20قاطع

رقــم المــادة :

7530-KW-0002201

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -كحلي  -عنابي  -بني

اسم الماركة :

TRUST

المنشـــــــــــــأ :

تركيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 2.650دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

سجل صادر

رقــم المــادة :

7530-KW-0002016

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أخضر  -بني

اسم الماركة :

OPP

المنشـــــــــــــأ :

لبنان

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 3.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

40

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

37

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

سجل وارد

رقــم المــادة :

7530-KW-0002017

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أخضر  -بني

اسم الماركة :

OPP

المنشـــــــــــــأ :

لبنان

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 3.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

41

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر مسطر قطع (أبيض-أصفر) A4

رقــم المــادة :

7530-KW-0002018

األلـــــــــــــــوان :

أصفر  +أبيض

اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 0.140دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

38

10439
رقم البند

42

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر مسطر قطع (أبيض-أصفر) A5

رقــم المــادة :

7530-KW-0002019

األلـــــــــــــــوان :

أبيض  +أصفر

اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 0.075دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

43

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

رقامة اجنليزي اوتوماتيك  6خانات

رقــم المــادة :

7520-KW-0001351

رقم البند

44

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.950دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

39

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

45

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

سلة أوراق  5أرفف جرار بالستيك

رقــم المــادة :

7520-KW-0002094

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 3.355دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

40

رقم البند

46

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

سلة أوراق  10أرفف جرار بالستيك

رقــم المــادة :

7520-KW-0002020

رقم البند

47

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

2610A

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 10.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

سلة أوراق بالستيك  3أرفف قواعد ستيل

رقــم المــادة :

7520-KW-0001354

رقم البند

48

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.165دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

41

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

سلة أوراق ستيل  3أرفف قواعد ستيل

رقــم المــادة :

7520-KW-0002095

رقم البند

49

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.925دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

سلة مهمالت بالستك القطر العلوي  27سم واالرتفاع  31سم ( ألوان )

رقــم المــادة :

7520-KW-0002202

األلـــــــــــــــوان :

أسود

اسم الماركة :

2N

المنشـــــــــــــأ :

تركيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.600دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

42

50

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

سلة مهمالت شبك (ستيل)

رقــم المــادة :

7520-KW-0002096

رقم البند

51

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.895دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

سير مطاط رفيع ( 100جرام)

رقــم المــادة :

9320-KW-0002097

رقم البند

52

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.280دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

43

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

سير مطاط عريض شد 50

رقــم المــادة :

9320-KW-0002176

10441
رقم البند

53

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.197دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

لوحة محاضرات ( )FLIP CHARTبعجالت متحركة

رقــم المــادة :

7520-KW-0002021

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Maha60904

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 32.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

44

10439
رقم البند

54

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دفتر لوحة محاضرات(A1 )23*32

رقــم المــادة :

7520-KW-0002022

رقم البند

55

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

اندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

PD

السعـــــــــــــــر :

 1.750دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

سبورة بيضاء صغيرة وجهني ممغنطة بدون استاند االرتفاع  90سم
العرض  120سم

رقــم المــادة :

7520-KW-0002203

األلـــــــــــــــوان :

-

اسم الماركة :

2N

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 10.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

56

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :
45

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

57

اســم البنـــــد :

قاعدة ( ستاند ) سبورة بيضاء بعجالت تابع للبند رقم ( ) 56

رقــم المــادة :

7520-KW-0002204

األلـــــــــــــــوان :

-

اسم الماركة :

2N

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 10.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

سبورة بيضاء كبيرة وجهني ممغنطة بدون استاند االرتفاع  120سم
العرض  240سم

رقــم المــادة :

7520-KW-0002205

األلـــــــــــــــوان :

-

اسم الماركة :

2N

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 22.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :
46

58

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

59

اســم البنـــــد :

قاعدة ( ستاند ) سبورة بيضاء بعجالت تابع للبند رقم ( ) 58

رقــم المــادة :

7520-KW-0002206

األلـــــــــــــــوان :

-

اسم الماركة :

2N

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 13.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

سبورة بيضاء ممغنطة بدون ستاند للتعليق 60×90سم

رقــم المــادة :

7520-KW-0001366

رقم البند

60

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 3.050دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

47

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

ستاند حامل للورق بالستيك للكمبيوتر ومسطرة للقراءة

رقــم المــادة :

7520-KW-0001367

رقم البند

61

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.560دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

شباصة  19ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002177

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.055دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

48

10441
رقم البند

62

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

شباصة  25ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002178

10441
رقم البند

63

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.085دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

شباصة  32ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002179

10441
رقم البند

64

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.115دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

49

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

شباصة  41ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002180

10441
رقم البند

65

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.170دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

شباصة  51ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002181

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.270دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

50

10441
رقم البند

66

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

شباصة الوان  15ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002098

رقم البند

67

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.290دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

شباصة الوان  19ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002099

رقم البند

68

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.265دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

51

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

شباصة الوان  25ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002100

رقم البند

69

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.470دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

شباصة الوان  32ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002101

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.370دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

52

رقم البند

70

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

شباصة الوان  41ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002102

رقم البند

71

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.595دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

شباصة الوان  51ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002103

رقم البند

72

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.455دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

53

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

73

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

آلة تخرمي وجتليد يدوية (لألشرطة احللزونية بالستيك)  15ورقة تخرمي
وكمية جتليد  170ورقة
7510-KW-0002182

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 27.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:
54

10441
رقم البند

74

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس 8ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002026 / 2025 / 2024 / 2023

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 100

السعـــــــــــــــر :

 1.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

75

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  10ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002030 / 2029 / 2028 / 2027

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 100

السعـــــــــــــــر :

 1.350دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

10439
رقم البند

76

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

55

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  12ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002034 / 2033 / 2032 / 2031

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 100

السعـــــــــــــــر :

 1.600دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

77

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  14ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002038 / 2037 / 2036 / 2035

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 100

السعـــــــــــــــر :

 1.750دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

56

10439
رقم البند

78

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس16ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002041 / 2042 / 2040 / 2039

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 100

السعـــــــــــــــر :

 1.900دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

79

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس 18ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002045 / 2046 / 2044 / 2043

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 100

السعـــــــــــــــر :

 2.200دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

10439
رقم البند

80

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

57

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  22ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002049 / 2050 / 2048 / 2047

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 50

السعـــــــــــــــر :

 1.100دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

81

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  30ملم للتجليد (الوان) A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002054 / 2053 / 2052 / 2051

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 50

السعـــــــــــــــر :

 1.350دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

58

10439
رقم البند

82

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  32ملم بالستيك A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002058 / 2057 / 2056 / 2055

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 50

السعـــــــــــــــر :

 1.350دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

83

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني قياس  38ملم للتجليد A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002062 / 2061 / 2060 / 2059

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 50

السعـــــــــــــــر :

 1.450دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

10439
رقم البند
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تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

59

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

شريط حلزوني بالستيك قياس  45ملم A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002066 / 2065 / 2064 / 2063

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  +أحمر  +أسود  +أبيض

اسم الماركة :

Maha

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

 BXشد 50

السعـــــــــــــــر :

 2.900دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

85

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

صمغ جاف أنبوبة  22جرام

رقــم المــادة :

7510-KW-0002138

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-G22S

المنشـــــــــــــأ :

كوريا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.130دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

60

10437
رقم البند

86

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

صمغ جاف أنبوبة  35جرام

رقــم المــادة :

7510-KW-0002139

رقم البند

87

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-G35S

المنشـــــــــــــأ :

كوريا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.175دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

صمغ سائل شفاف جلميع االغراض  60ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002067

10439
رقم البند

88

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

UHU

المنشـــــــــــــأ :

أملاني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.550دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

61

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

طابع الصق سادة مخرم من األطراف الستعمال الكمبيوتر
قياس  3.5 × 10.5سم شد  1000جودة ممتازة

رقــم المــادة :

7530-KW-0002207

األلـــــــــــــــوان :

-

اسم الماركة :

HERMA

المنشـــــــــــــأ :

املانيا

الوحــــــــــــــدة :

PKT

السعـــــــــــــــر :

 22.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

89

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :

طابع الصق سادة مخرم من األطراف الستعمال الكمبيوتر
قياس  5 × 12سم شد  1000جودة ممتازة
7530-KW-0002208

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

HERMA

المنشـــــــــــــأ :

املانيا

الوحــــــــــــــدة :

PKT

السعـــــــــــــــر :

 22.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :
62

90

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

طابع كمبيوتر  A4جميع القياسات شد 100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002183

10441
رقم البند

91

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 1.365دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

اســم البنـــــد :

92

رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

63

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

93

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

غالف بالستيك معتم للتغليف  A4شد م 200( 100مايكرون)

رقــم المــادة :

7510-KW-0002184

األلـــــــــــــــوان :

ازرق – اسود  -احمر

اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 2.700دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

64

10441
رقم البند

94

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

95

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

غالف بالستيك شفاف نايلون مفتوح من اجلانبني شدA4- 100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002068

10439
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Maha E310

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 3.100دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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رقم االتفاقية اآللي

رقم البند
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اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

جيب شفاف مخرم احلواف 40مايكرون  A4شد 100

رقــم المــادة :

7520-KW-0002069

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

E303 -4

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 0.570دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

جيب شفاف مخرم احلواف  60مايكرون  A4شد 100

رقــم المــادة :

7520-KW-0002070

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

DL-E303- 6

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 0.835دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

جيب شفاف مخرم احلواف (  80ميكرون )

رقــم المــادة :

7510-KW-0002140

10437
رقم البند

100

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-f32438

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

Pkt/100

السعـــــــــــــــر :

 1.100دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

غالف نايلون شفاف للتجليد احلراري  A4شد 100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002185

10441
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 2.150دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

فايل حلقي بالستيك بحلقتني(اقتصادي) قياس A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0000103

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.315دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

فايل بوكس كامل صغير قياس F4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002186

10441
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.370دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

فايل بوكس كامل كبير F4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002071

10439
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

PREMIER

المنشـــــــــــــأ :

ماليزيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.360دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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رقم االتفاقية اآللي
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اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

فايل بوكس كامل ألوان F4

رقــم المــادة :

7510-KW-0001601 / 02 / 03 / 04 / 00 / 05

األلـــــــــــــــوان :

وردي  -أحمر  -رمادي  -أخضر -أصفر  -أزرق

اسم الماركة :

Maha30138

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.375دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

فايل بوكس مغلق ألوان جودة ممتازة

رقــم المــادة :

7510-KW-0001453 / 1452 / 1451

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

PREMIER

المنشـــــــــــــأ :

ماليزيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.290دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند
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تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

فايل وجه شفاف ألوان مزود ببطاقة العناوين وجيب داخلي شفاف قياس F4

رقــم المــادة :

7510-KW-0001458 / 1454 / 1457/ 1456 / 1455

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  -أسود  -أحمر  -أخضر  -أصفر

اسم الماركة :

TRUST

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

108

 0.110دينار

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

فايل أبيض عدد  2حلقة مع جيوب خارجية شفافة قياس ً1

رقــم المــادة :

7510-KW-0002187

10441
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

0.465

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

فايل ابيض عدد  2حلقة مع جيوب خارجية شفافة قياس ً3

رقــم المــادة :

7510-KW-0002188

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.870دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10441

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

فواصل جانبية مجاميع ورق  10ألوان A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002189

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.110دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

فواصل جانبية مجاميع بالستك  5ألوان  A4سماكة الفواصل  140مايكرون

رقــم المــادة :

7510-KW-0002209

112

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

TRUST

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

SET

السعـــــــــــــــر :

 0.075دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

فواصل جانبية مجاميع  10ورقة ألوان A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002072

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SY.010

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 0.150دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

فواصل جانبية مجاميع  5ورقة ألوان A4

رقــم المــادة :

7510-KW-0002073

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SY-05

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 0.085دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

74

10439
رقم البند

114

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قاعدة مجالت وكتالوجات بالستيك (ألوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0002105 / 2104

األلـــــــــــــــوان :

أسود  /رمادي

اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.495دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند
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تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

قاعدة تقومي مكتب بالستيك ألوان مبسكة ورق معدنية

رقــم المــادة :

7510-KW-0002190
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.470دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:
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رقم االتفاقية اآللي
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اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

قاعدة بالستيك محشوة مبعدن ثقيل تستخدم للورق الالصق

رقــم المــادة :

7510-KW-0002192

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Info Note

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.370دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:
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اســم البنـــــد :

قلم سائل للتصحيح برأس معدني (  ) FINEعبوة  12ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002210

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

TRUST

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.105دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم سائل للتصحيح برأس معدني رفيع عبوة  4.2ملم ()Extra Fine

رقــم المــادة :

7510-KW-0002141
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Pentel - PE-ZL72-W

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.375دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قلم سبورة برأس رفيع مدبب سهل احملي جودة ممتازة (الوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0002106 / 2107 / 2108 / 2109

األلـــــــــــــــوان :

أخضر/أحمر/أزرق/أسود

اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.050دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند
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تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قلم سبورة برأس عريض مشطوف سهل احملي جودة ممتازة (الوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0002110 / 2111 / 2112 / 2113

األلـــــــــــــــوان :

أخضر/أحمر/أزرق/أسود

اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.050دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

78
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم سبورة بيضاء بزر لضخ احلبر برأس رفيع ومدبب PENTEL

رقــم المــادة :

7510-KW-0000749 / 748 / 747 / 746

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

PE-MWL5M-C/A/B/D

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.240دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم سبورة بيضاء بزر لضخ احلبر برأس عريض ومشطوف PENTEL

رقــم المــادة :

7510-KW-0000753 / 752 / 751 / 750

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

PE-MWL6-C/A/B/D

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.240دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

10437
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قلم شيني برأس رفيع مدبب ثابت جودة ممتازة (ألوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0001477 / 1476 / 1478 / 1479

األلـــــــــــــــوان :

أخضر/أحمر/أزرق/أسود

اسم الماركة :

Pilot

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.045دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند
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تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قلم شيني برأس عريض مشطوف ثابت جودة ممتازة (ألوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0001481 / 1480 / 1482 / 1483

األلـــــــــــــــوان :

أخضر/أحمر/أزرق/أسود

اسم الماركة :

Pilot

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.045دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قلم فسفوري برأس مشطوف ثخانة اخلط  4ملم جودة ممتازة (ألوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0002114 / 2115 / 2116 / 2117 / 2118 / 2119

األلـــــــــــــــوان :

أصفر/أحمر/بنفسجي/برتقالي/أخضر /أزرق

اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.055دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند
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تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

طقم قلم فسفوري  4ألوان بخاصية عدم ظهور اللون عند التصوير

رقــم المــادة :

7510-KW-0002120

األلـــــــــــــــوان :

-

اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.260دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند
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تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

قلم سي دي حبر ثابت برأسني ثخانة مختلفة (الوان)

رقــم المــادة :

7510-KW-0002121 / 2122 / 2123 / 2124

األلـــــــــــــــوان :

أخضر/أحمر/أزرق/أسود

اسم الماركة :

Pilot

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.225دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

رقم البند
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تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

قلم رصاص  HB-2سداسي االضالع بدون ممحاة

رقــم المــادة :

7510-KW-0002193

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.037دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

82
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف عادي جودة ممتازة Atlas

رقــم المــادة :

7510-KW-0002145 / 44 / 43 / 42

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

AS-BP100M-BE/BK/RD/GN

المنشـــــــــــــأ :

الهند

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

0.022

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف برأس معدني كروي بدون مسكة ربر ثخانة  1.0ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0001499 / 1498 / 1497 / 1496

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  -أسود  -أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

CELLO

المنشـــــــــــــأ :

الهند

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.038دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

132

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

83
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اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف  0.7ملم مبسكة ربر وبزر كبس

رقــم المــادة :

7510-KW-0002214 / 2213 / 2212 / 2211

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  -أسود  -أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

MARVY

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.085دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف  1.0ملم مبسكة ربر وبزر كبس Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0001503 / 1502 / 1501 / 1500

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

MI-SN100M-BE/ BK/ RD/ GN

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

84
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف  1.4ملم مبسكة ربر وبزر كبس Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0000784 / 783 / 782

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر

اسم الماركة :

MI-SN100B-BE/ BK/ RD

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف برأس معدني كروي 1.0ملم مبسكة ربر مع
غطاء وبدون زر كبس Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0001506 / 1505 / 1504

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر

اسم الماركة :

MI-SG100M-BE/ BK/ RD

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

10437
رقم البند
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:
85
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اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف برأس معدني كروي بدون مسكة ربر خط وسط

رقــم المــادة :

7510-KW-0002218 / 2217 / 2216 / 2215

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أحمر  -أزرق  -أخضر

اسم الماركة :

SCHNEIDER

المنشـــــــــــــأ :

املانيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.055دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر جاف برأس معدني و مبسكة ربر مع غطاء قياس  0.7ملم
Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0002149 / 2148 / 2147 / 2146

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

MI-SG100F-BE/ BK/ RD/ GN

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:
86

10437
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر جيل مبسكة ربل قياس 1.0

رقــم المــادة :

7510-KW-0002074

األلـــــــــــــــوان :

أحمر  +أزرق  +أصفر +أسود

اسم الماركة :

UNIMAX

المنشـــــــــــــأ :

الهند

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند
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تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

قلم حبر جيل مبسكة ربر وبزر كبس ألوان قياس  0.7ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0001518 / 1517 / 1516 / 1515

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  -أسود  -أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

MARVY

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

140

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

87

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10440
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اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل برأس ريشة ثخانة  0.4ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002222 / 2221 / 2220 / 2219

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أحمر  -أزرق  -أخضر

اسم الماركة :

SCHNEIDER

المنشـــــــــــــأ :

املانيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.195دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

142

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل برأس ريشة ثخانة  0.5ملم جميع األلوان

رقــم المــادة :

7510-KW-0001522 / 1521 / 1523 / 1524 / 1526 / 1525 / 1527 / 2125

األلـــــــــــــــوان :

بني/أزرق فاحت/بنفسجي/وردي/أخضر/أحمر/أزرق/أسود

اسم الماركة :

Pilot

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.220دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

88
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اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل برأس معدني كروي مبسكة ربر ثخانة  0.5ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002226 / 2225 / 2224 / 2223

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  -أسود  -أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

MARVY

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.134دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني كروي  1.0ملم Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0002152 / 2151 / 2150

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر

اسم الماركة :

MI-UB150- 10-BE/ BK/ RD

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.190دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

10437
رقم البند
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

89

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

رقم البند

145

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني كروي ثخانة  0.5ملم Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0001539 / 1538 / 1537

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر

اسم الماركة :

MI-UB155-BE/ BK/ RD

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.160دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني كروي ثخانة  0.6ملم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002230 / 2229 / 2228 / 2227

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أحمر  -أزرق  -أخضر

اسم الماركة :

SCHNEIDER

المنشـــــــــــــأ :

املانيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.165دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

90
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اســم البنـــــد :

147

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني كروي ثخانة  0.6ملم
حبر مقاوم للماء

رقــم المــادة :

7520-KW-0002234 / 2233 / 2232 / 2231

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -أحمر  -أزرق  -أخضر

اسم الماركة :

SCHNEIDER

المنشـــــــــــــأ :

املانيا

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.170دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني كروي ثخانة 0.8ملم Uni Ball

رقــم المــادة :

7520-KW-0000833 / 832 / 831 / 830

األلـــــــــــــــوان :

أزرق -أسود-أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

MI-UB200-BE/BK/RD/GN

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.255دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

10437
رقم البند
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تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

91

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل براس معدني مدبب بدون كرة ثخانة  0.5ملم Uni Ball

رقــم المــادة :

7510-KW-0000837 / 836 / 835 / 834

األلـــــــــــــــوان :

أزرق-أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

MI-UB185S-BE/ BK/ RD/ GN

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.180دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

149

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

قلم حبر سائل بدون مسكة ربر برأس معدني مدبب بدون كرة ثخانة
 0.7ملم

رقــم المــادة :

7520-KW-0002238 / 2237 / 2236 / 2235

األلـــــــــــــــوان :

أزرق  -أسود  -أحمر  -أخضر

اسم الماركة :

MARVY

المنشـــــــــــــأ :

اليابان

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.134دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :
92

150

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

طقم مكتب كامل عادي جلد صناعي  7قطع

رقــم المــادة :

7520-KW-0002194

األلـــــــــــــــوان :

اسود

اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

SE

السعـــــــــــــــر :

 17.500دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

10441
رقم البند

151

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

10440
رقم البند

اســم البنـــــد :

طقم مكتب كامل فخم جلد صناعي فاخر  12قطعة

رقــم المــادة :

7520-KW-0002240 / 2239

األلـــــــــــــــوان :

أسود  -بني

اسم الماركة :

TRUST

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

SET

السعـــــــــــــــر :

 24.000دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة دلتا املشتركة للتجارة العامة

152

تليفون - 22466663 :فاكس 22462117 :

93

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مشبك قياس  28ملم شد100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002075

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Maha7028

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 0.050دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مشبك قياس  33ملم شد100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002076

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Maha7033

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.060دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

94

10439
رقم البند

154

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مشبك قياس  50ملم شد100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002077

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Maha7050

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.160دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مشبك قياس  78ملم شد100

رقــم المــادة :

7510-KW-0002078

10439
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Maha7078

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.250دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

95

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مشبك قياس  28ملم شد  100ألوان

رقــم المــادة :

7510-KW-0002079

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

DL - 728

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.060دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ليبل الصق للملفات قياس  10( 4×19حبات)

رقــم المــادة :

7530-KW-0000161

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Leitz

المنشـــــــــــــأ :

أوروبي

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 1.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

96

10439
رقم البند

158

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ليبل الصق للملفات قياس  10( 6×19حبات)

رقــم المــادة :

7530-KW-0000162

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Leitz

المنشـــــــــــــأ :

أوروبي

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 1.000دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

ماعون دبابيس  5خانات بالستيك

رقــم المــادة :

7510-KW-0002126

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.500دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

97

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

وعاء دبابيس ممغنط

رقــم المــادة :

7510-KW-0002127

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.125دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

مسطرة حديد  30سم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002128

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.190دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

98

رقم البند

162

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

مسطرة بالستيك  30سم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002129

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.065دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

لوحة اعالن للتعليق من مادة الفلني  60×90سم (بدون ستاند)

رقــم المــادة :

7520-KW-0001551

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 2.350دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

99

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

كليب بورد F4بالستيك بدون غطاء مع مشبك ستيل عريض

رقــم المــادة :

7520-KW-0002130

رقم البند

165

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.240دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مقص يدوي مبقبض بالستيكي بشفرات فوالزية الطول  13سم

رقــم المــادة :

7520-KW-0002153

األلـــــــــــــــوان :

أزرق-أسود-أحمر-أخضر

اسم الماركة :

MD-464210

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.070دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

100

10437
رقم البند

166

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

مقص يدوي مبقبض بالستيكي بشفرات فوالذية الطول  17سم

رقــم المــادة :

7510-KW-0002131

رقم البند

167

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.150دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

10437
رقم البند

168

اســم البنـــــد :

ملف بالستيك وجة واحد شفاف ألوان ATLAS A4

رقــم المــادة :

7520-KW-0002161 / 2160 / 2159 / 2158 / 2157 / 2156 / 2155 / 2154

األلـــــــــــــــوان :

أزرق غامق-أزرق فاحت-أسود-أحمر-أخضر-أصفر-أبيض-رمادي

اسم الماركة :

AS-f2684 - ATLAS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.050دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

101

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ملف جسر كرتون كامل للتعليق األفقي جودة ممتازة ATLAS

رقــم المــادة :

7520-KW-0002168 / 2167 / 2166 / 2165 / 2164 / 2163 / 2162

األلـــــــــــــــوان :

أخضر غامق-أخضر فاحت-أحمر-أزرق-برتقالي-أبيض-أصفر

اسم الماركة :

AS-F85130-ATLAS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.105دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

رقم البند

169

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

ملف جسر بالستيك كامل للتعليق االفقي جودة ممتازة

رقــم المــادة :

7520-KW-0002195

األلـــــــــــــــوان :

ازرق  -احمر -اسود -اخضر -رمادي  -ازرق فاحت

اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.170دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

102

10441
رقم البند

170

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ملف كرتون عادي بدون مشبك ( ألوان ) شد 100

رقــم المــادة :

7520-KW-0002082

رقم البند

171

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

PREMIER

المنشـــــــــــــأ :

الهند

الوحــــــــــــــدة :

BD

السعـــــــــــــــر :

 6.300دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

محاية قلم رصاص بيضاء

رقــم المــادة :

7510-KW-0001570

رقم البند

172

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.035دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

103

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

موس مبقبض بالستيك وسط لقص الورق كامل

رقــم المــادة :

7510-KW-0002132

رقم البند

173

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.245دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

موس مبقبض حديد وسط لقص الورق كامل

رقــم المــادة :

7510-KW-0001572

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.470دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

104

رقم البند

174

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

مغناطيس لتثبيت الورق  4ألوان

رقــم المــادة :

7510-KW-0002083

رقم البند

175

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

No. 4004

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

SE

السعـــــــــــــــر :

 0.175دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

مقص ورق يدوي بقاعدة حديد  A3للسكرتارية

رقــم المــادة :

7510-KW-0002133

رقم البند

176

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 8.000دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:

105

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

مساحة لسبورة بيضاء

رقــم المــادة :

7530-KW-0002196

10441
رقم البند

177

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.078دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق الصق أصفر قياس  2X3أنش

رقــم المــادة :

7530-KW-0002169

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-N203

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

PKT

السعـــــــــــــــر :

 0.046دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

106

10437
رقم البند

178

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق الصق أصفر قياس  3X3أنش

رقــم المــادة :

7530-KW-0002170

رقم البند

179

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-N303

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

PKT

السعـــــــــــــــر :

 0.052دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق الصق أصفر قياس  3X4أنش

رقــم المــادة :

7530-KW-0002171

10437
رقم البند

180

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-N304

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

PKT

السعـــــــــــــــر :

 0.084دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

107

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق الصق أصفر قياس  3X5أنش

رقــم المــادة :

7530-KW-0002172

رقم البند

181

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Fantastick - FK-N305

المنشـــــــــــــأ :

تايوان

الوحــــــــــــــدة :

PKT

السعـــــــــــــــر :

 0.096دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق مسطر دبل فلسكاب شد  200مزدوج

رقــم المــادة :

7530-KW-0001580

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

SINAR LINE

المنشـــــــــــــأ :

أندونيسي

الوحــــــــــــــدة :

RM

السعـــــــــــــــر :

 1.250دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :

10441
رقم البند
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ورق مربع قياس  9.2*9.2سم
7510-KW-0002197

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.370دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

قاعدة بالستيك للورق املربع قياس  10*10سم

رقــم المــادة :

7530-KW-0002198

10441
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.270دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:
109

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

شركة جي بي إس المتحدة
للقرطاسية واألدوات املكتبية

اســم البنـــــد :

ورق مربع ألوان مخطط ً3ً * 3

رقــم المــادة :

7530-KW-0002199

10441
رقم البند

185

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

GBS

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 0.097دينار

المـــــــــــــــورد :

شركة جي بي اس املتحدة للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 22453360 :فاكس 22455787:

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق كربون ازرق فلسكاب F4

رقــم المــادة :

7530-KW-0000201

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Sailing Boat

المنشـــــــــــــأ :

الهند

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 0.500دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10439

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

ورق كربون أسود فلسكاب F4

رقــم المــادة :

7530-KW-0000202

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Sailing Boat

المنشـــــــــــــأ :

الهند

الوحــــــــــــــدة :

BX

السعـــــــــــــــر :

 0.500دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بريد عادية بدون طباعة شد ATLAS 500

رقــم المــادة :

7530-KW-0002173

10437
رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-E10011522P50-PW

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 2.300دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

111

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس ATLAS A5 7x10

رقــم المــادة :

7530-KW-0001587

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-E120107P50-RB

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 2.100دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس ATLAS A4 12x10

رقــم المــادة :

7530-KW-0001588

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-E1201210P50-RB

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 3.500دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:
112
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس ATLAS F4 15x10

رقــم المــادة :

7530-KW-0001589

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-E1201510P50-RB

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 4.200دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بنية (مانيال)  120جرام شد 50قياس ATLAS B4 16x12

رقــم المــادة :

7530-KW-0001590

10437
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-E1201612P50-RB

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 5.250دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256879 :فاكس 24768515:

113

دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بنية (مانيال)  120جرام  -شد 50قياس ATLAS A3 14x17.5

رقــم المــادة :

7530-KW-0001591

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-E12017514P50-RB

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 6.750دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256897 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بيضاء وزن  120جرام  -شد  250قياس ATLAS A5 7x10

رقــم المــادة :

7530-KW-0001592

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-120107P50-PW

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 2.200دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256897 :فاكس 24768515:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بيضاء وزن  120جرام شد  50قياس ATLAS F4 10x15

رقــم المــادة :

7530-KW-0001593

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-1201510P50-PW

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 4.250دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256897 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

10438

مؤسسة البلداني للتجارة العامة والمقاوالت

اســم البنـــــد :

ألة حاسبة حجم وسط  12خانة تعمل بالطاقة الشمسية

رقــم المــادة :

7420-KW-0000001

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Deli

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 1.165دينار

المـــــــــــــــورد :

مؤسسة البلداني للتجارة العامة واملقاوالت

تليفون - 92286454 :فاكس 22429162:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند
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اســم البنـــــد :
رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

رقم االتفاقية اآللي

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

دبوس دباسة كهربائية  5000دبوس بالعلبة

رقــم المــادة :

7510-KW-0002087

األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

Rexel

المنشـــــــــــــأ :

الصني

الوحــــــــــــــدة :

EA

السعـــــــــــــــر :

 8.750دينار

المـــــــــــــــورد :

املها للقرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66130096 + 22448235 :فاكس 22425766:
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دلــيل الشـــراء الجمــاعي لمـــواد القرطــاسيــة
للسنتين الماليتين 2024/2023 - 2023/2022

رقم االتفاقية اآللي

10437

شركة الهوشان عبر الخليج
القرطاسية واألدوات المكتبية

اســم البنـــــد :

أظرف بيضاء وزن  120جرام  -شد  50قياس ATLAS A4 10x12

رقــم المــادة :

7530-KW-0002174

رقم البند
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األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :

AS-1201210P50-PW

المنشـــــــــــــأ :

خليجي /اإلمارات

الوحــــــــــــــدة :

BOX

السعـــــــــــــــر :

 3.700دينار

المـــــــــــــــورد :

الهوشان عبر اخلليج القرطاسية واألدوات املكتبية

تليفون - 66256897 :فاكس 24768515:

رقم االتفاقية اآللي

رقم البند

اســم البنـــــد :

200

رقــم المــادة :
األلـــــــــــــــوان :
اسم الماركة :
المنشـــــــــــــأ :
الوحــــــــــــــدة :
السعـــــــــــــــر :
المـــــــــــــــورد :

117
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