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ملواد  ال�شراء اجلماعي  دليل  تقدم  اأن   - ال�شراء اجلماعي  - مراقبة  ال�شراء  اإدارة نظم   - املالية  وزارة  ي�شر 

القرطا�شية - الإ�شدار التا�شع - بعد التجديد - لل�شنة املالية)2016 - 2017( اإىل كافة اجلهات احلكومية 

ل�شراء اإحتياجاتها من خالله حتى 2017/3/31 ويحتوي الدليل على عدد )202( بند ذات موا�شفات 

اإلغاء  وقد مت  القرطا�شية،  م��واد  )10( موردين متخ�ش�شني يف  البنود على عدد  تر�شية  متميزة، وقد مت 

عدد)5( بنود لورق الت�شوير و�شيتم اإدراجها يف قائمة اأ�شعار ورق الت�شوير.

وعليه يرجى من اجلهات احلكومية الراغبة يف الإ�شتفادة من هذا الدليل الإلتزام بتنفيذ تعليمات ال�شراء 

اجلماعي.

كما تتقدم وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - بتقديرها لكل من �شاهم يف اإعداد 

2017( من  واإ�شدار دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية -  بعد التجديد - لل�شنة املالية )2016 - 

العاملني باجلهات احلكومية وال�شركات واملوؤ�ش�شات.

تام  ا�شتعداد  ال�شراء اجلماعي - على  ال�شراء - مراقبة  اإدارة نظم   - املالية  ب��وزارة  هذا وجميع املخت�شني 

للتعاون اجلاد والبناء مع كافة اجلهات احلكومية لإي�شاح ما يت�شمنه هذا الدليل.

لالإ�شتف�شار يرجى الإت�شال على هاتف رقم: 22481980

cp@mof.gov.kw  :اأو اإر�شال ر�شالة عرب الربيد الإلكرتوين التايل

املق�دم���������������ة
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للسنة المالية )2016 - 2017 (

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة
10ا�سطمبة كبرية األوان  بج�سم  معدين1
10ا�سطمبة و�سط األوان بج�سم  معدين2
ياردة7  36 13تيب ماجك 3/4 ان�ش 

15حاملة اأقالم نوع كوب بال�ستك11
16قاعدة بال�ستك  للورق املربع13
16قاعدة تيب ال�سق ثقيلة قيا�ش  3/4 اأن�ش14
17حرب ا�سطمبة ورقامة األوان15
ورقة18 18خرامة ورق حتى 40 
19خرامة ورق حتى 70 ورقة19

دبا�سة كهربائية �سغرية حجم29
) 26/6 - 24/6 ( حتى 25 ورقة

24

25دبو�ش دبا�سة 56 مقا�ش 26/6 - 1000 دبو�ش بالعلبة31

32 -  66/11  -  66/8 مقا�ش  دبو�ش دبا�سة 56 
بالعلبة دبو�ش   5000  -  66/1425

26دبو�ش دبا�سة قيا�ش 3323/23

41A7 30دفرت اختزال
43A4 31دفرت ك�سكول 100 �سفحة
37�شري مطاط عري�ض �شد 5650
39�ستاند حامل للورق بال�ستك للكمبيوتر60

40�سبا�سة 19 ملم61

40�سبا�سة 25 ملم62
41�سبا�سة 32 ملم63
41�سبا�سة 41 ملم64
42�سبا�سة 51 ملم65
ملم66 42�سبا�سة األوان 15 
43�سبا�سة األوان 19 ملم67
43�سبا�سة األوان 25 ملم68
44�سبا�سة األوان 32 ملم69
44�سبا�سة األوان 41 ملم70

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة
45�سبا�سة األوان 51 ملم71
45�سمع اأحمر للتحريز72
74A4  46�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 8 ملم
75A4 47�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 10 ملم
76A4 47�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 12 ملم
77A4  48�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 14 ملم
78A4  48�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 16 ملم
79A4  49�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 18 ملم
54طابع كمبيوتر A4 عدة قيا�سات92
)200 مايكرون(96 ــ   F4 56غالف بال�ستك معتم للتغليف
98F4 57غالف بال�ستك نايلون مفتوح من اجلانبني

جيب �سفاف خمرم احلواف حلفظ الورق داخل ملف 99
58بوك�ش )40 مايكرون(

جيب �سفاف خمرم احلواف حلفظ الورق داخل ملف 100
58بوك�ش )60 مايكرون(

110A3  63فايل كمبيوتر
114A4 65فوا�سل جانبية جماميع بال�ستك 5 األوان
116A4  66فوا�سل جانبية جماميع ورق 5 األوان
67قاعدة جمالت وكتالوجات بال�ستك117

قلم ب�سريط ت�سحيح )Correction tape( عر�ش 121
اأمتار  5 وطول  569ملم، 

72قلم �سيني براأ�ش رفيع مدبب ثابت128
73قلم �سيني براأ�ش عري�ش م�سطوف ثابت129
90ماعون دبابي�ش  بال�ستك  6 خانات164
93كليب بورد F4 بدون غطاء مع �سبا�سة خ�سب170
101ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 2x3 ان�ش191
101ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 3x3 ان�ش192
102ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 4x3 ان�ش193
102ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 5x3 ان�ش194

املرقاب - القبلة - قطعة 9 - ق�شيمة 80045 - �ص.ب: 1895 - الرمز الربيدي: 22067

تلفون:  22425811 - 22448235  - فاك�ص: 22425766 - 22414996 - ال�شيانة: 22411280

م�شئويل املبيعات: حممد الأ�شعري: 66130096  -  فادي اإح�شان: 66899941

الرقم الآيل للعنوان : 14827818

Al-Maha Stationary & Office Supplies

ملحق اإتفاقية رقم: 1 �ش ج )2016 / 2017(
توريد مواد قرطا�سية 
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للسنة المالية )2016 - 2017 (

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

12براية اأقالم ر�سا�ش كهربائية5

14 تيب ال�سق بال�ستيك 2 اإن�ش 30 ياردة9

14تيب ال�سق ورق 2 اإن�ش 30 ياردة10

15حاملة اقالم كوب حديد12

17ختم تاريخ اجنليزي اوتوماتيك �سغري16

20خالعة دبابي�ش ) �سكل مق�ش (22

21خالعة دبادي�ش ) �سكل كما�سة (23

34CD-R 700MB / 80min26

35CD-RW 700MB / 80min27

36DVD + R 16x 4.7 GB / 120 min27

37F4 28دفرت مفهر�ش عربي

38F4 28دفرت م�سطر عربي

39A4 29دفرت اختزال

30دفرت تلفون مفهر�ش عربي م�ستطيل42

31دفرت فايل للتوقيع ) بريد (44

46A4  32دفرت م�سطر قطع

47A5 33دفرت م�سطر قطع

33رقامة اجنليزي اوتوماتيك 6 خانات48

34رقامة عربي اوتوماتيك 6 خانات49

73) F4 /A4  ( 46الة تخرمي وجتليد حلزوين يدوية

54حقيبة حفظ الــ CD عدد 96 جيب89

غالف بال�ستك �سفاف للتغليف F4 �سد100  94
)200مايكرون(

55

57غالف بال�ستك نايلون مفتوح من اجلانبني A4 �سد97100

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

102F4 59غالف نايلون �سفاف للتجليد احلراري

103A4 60غالف نايلون �سفاف للتجليد احلراري

104A4 60فايل حلقي بال�ستيك بحلقتني )اإقت�سادي( قيا�ش

63فايل بوك�ش مغلق األوان109

115A4 66فوا�سل جانبية جماميع ورق 10 األوان

67قاعدة تقومي مكتب بال�ستك118

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين 150
كروي ثخانة 0.6 ملم

83

85طقم مكتب كامل عادي155

86م�سبك قيا�ش 28 ملم157

87م�سبك قيا�ش 33 ملم158

87م�سبك قيا�ش 50 ملم159

88م�سبك قيا�ش 78 ملم160

األوان161 ملم   88م�سبك قيا�ش 28 

89ليبل ال�سق للملفات قيا�ش 4x19 �سم162

89ليبل ال�سق للملفات قيا�ش 6x19 �سم163

90وعاء دبابي�ش ممغنط165

92م�سطرة بال�ستيك �سفاف 50�سم168

173F4 94ملف بال�ستك �سبا�سة

99م�سطرة بال�ستك A4 للتجليد حتى 60 �سفحة183

184A3 100مق�ش ورق يدوي بقاعدة حديد

100م�ساحة ل�سبورة بي�ساء185

103ورق م�سطر دبل فل�سكاب195

103ورق مربع قيا�ش 9.2X9.2�سم196

198A4 104ورق جتليد كرتون همر

الكويت - القبلة - ق 9 مبنى 27 - حمل 19 �ص.ب 5316 - الرمز الربيدي 13054

تلفون: 97215443 - 97248823 - 22451906 - 22451907 - فاك�ص: 22451904 - 22436783 - 24712056

الرقم الآيل للعنوان : 10244359

 www.aromasafari.com :املوقع الإلكرتوين   info@aromasafari.com  :الربيد الإلكرتوين

مركز اأروما للقرطا�شية

ملحق اإتفاقية رقم: 2 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية 

يتبع �سفحة 4
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للسنة المالية )2016 - 2017 (

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

106اأظرف بريد عادية202

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق  203
A5 قيا�ش  120107جرام 

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق  204
A4 قيا�ش  120107جرام   

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق  205
F4 قيا�ش  120108جرام  

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق  206
B4 قيا�ش  120108جرام  

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق  207
A3 قيا�ش  120109جرام 

مركز اأروما للقرطا�شية

تابع ل�شفحة )3(

 Tel.: 22466006 -  Ext.: 155 / 177 / 305 / 106 -   Fax: )965( 22455441  Mob.: 65573818
P.O.Box: 24119 Safat 13102  -  Kuwait   - ع�شر   الرابع  الدور   - اجلوهرة  بناية   - ال�شامل  فهد  �شارع   - الكويت   

الرقم الآيل للعنوان : 18082403

www.al-bader.com :املوقع الإلكرتوين        rateb@al-bader.com :الربيد الإلكرتوين

�شركة البدر التجارية ذ.م.م

ملحق اإتفاقية رقم: 4 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

11براية بال�ستيك �سغرية مبو�ش واحد ووعاء4

23دبا�سة كبرية حجم 66 بهيكل واأجزاء داخلية معدنية27

32�سجل �سادر / وارد45

34�سله اأوراق رف واحد بال�ستيك50

35�سلة اأوراق 10 اأرفف جرار بال�ستيك52

36�سلة اأوراق بال�ستك 3 اأرفف قواعد �ستيل53

37�شري مطاط رفيع �شد 55100

�سبورة بي�ساء �سغرية وجهني ممغنطة مع �ستاند 57
االرتفاع 90 �سم العر�ش120 �سم

38

58
�سبورة بي�ساء كبرية وجهني ممغنطة مع �ستاند 

االرتفاع 120 �سم العر�ش 240 �سم
38

�سبورة بي�ساء ممغنطة بدون �ستاند للتعليق الطول 59
6039 �سم العر�ش 90 �سم

80A4  49�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 22 ملم

81A4 50�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 30 ملم

82A4 50�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 32 ملم

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

83A4 51�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 38 ملم

84A4 51�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 45 ملم

85A4 52�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 51 ملم

53�سمغ �سائل �سفاف 50 ملي لرت88

62فايل بوك�ش كامل �سغري قيا�ش F4 األوان107

62فايل بوك�ش كامل كبري قيا�ش  F4 األوان108

86طقم مكتب كامل فخم156

91م�سطرة بال�ستيك 30 �سم167

لوحة اإعالن للتعليق من مادة الفلني ) بدون �ستاند ( 169
92القيا�ش : الطول 60 �سم والعر�ش 90 �سم

97حماية قلم ر�سا�ش بي�ساء178

97حماية للحرب والر�سا�ش179

98مو�ش مبقب�ش بال�ستيك و�سط181

99مغناطي�ش لتثبيت الورق 4 األوان حجم كبري182



دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

5

للسنة المالية )2016 - 2017 (

�ص.ب: 23478 ال�شفاة - الرمز الربيدي: 13095 الكويت - تلفون: 24733000 - 24769236 - 24769263

  فاك�ص: 24768515 - 24768504  -  نقال: م�شطفى اإمبابي 66256879

الرقم الآيل للعنوان : 15312605

www.hoshanpg.com :املوقع الإلكرتوين        asrahin@hoshanpg.com :الربيد الإلكرتوين

�شركة الهو�شان للتجهيزات املكتبية والقرطا�شية باجلملة

العنوان: مبارك الكبري - �شبحان ال�شناعية - قطعة 11 - بلوك 1 - ق�شيمة 4/14 - 3/13

ملحق اإتفاقية رقم: 3 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

خرامة ورق Heavy Duty بذراع طويل اإمكانية 21
تخرمي لغاية 275 ورقة 80 جرام

20

دبا�سة حجم ) 6/ 26( - )100 دبو�ش(25
، متينة م�سنوعة من الفوالذ

22

دبا�سة حجم ) 6/ 26 ( - )200 دبو�ش(، متينة 26
م�سنوعة من الفوالذ

22

دبا�سة كهربائية حجم 6/ 26 اإمكانية تدبي�ش 30
حتى 50 ورقة 80 جرام

24

53�سمغ جاف انبوبة 35 جرام87

غالف بال�ستك �سفاف للتغليف A4 �سد 100 93
)200 مايكرون(

55

105F4 61فايل بوك�ش كامل �سغري قيا�ش
106F4 61فايل بوك�ش كامل كبري قيا�ش

122 Fine  قلم �سائل للت�سحيح براأ�ش معدين
) عبوة 12 ملي لرت(

69

123 Extra  قلم �سائل للت�سحيح براأ�ش معدين رفيع
لرت( ملي   4.2 )عبوة   Fine70

71قلم �سبورة بي�ساء بزر ل�سخ احلرب براأ�ش رفيع ومدبب126

قلم �سبورة بي�ساء بزر ل�سخ احلرب 127
براأ�ش عري�ش وم�سطوف

72

131»Safe Ink« 74طقم قلم ف�سفوري 4 الوان
74قلم ر�سا�ش HB-2 �سدا�سي االأ�سالع بدون ممحاة133
75قلم حرب جاف عادي134

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي بدون م�سكة 135
ربر ثخانة 1.0 ملم

75

76قلم حرب جاف 0.7 ملم مب�سكة ربر وبزر كب�ش136
77قلم حرب جاف 1.4 ملم مب�سكة ربر وبزر كب�ش138

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي 1.0 ملم مب�سكة 139
ربر مع غطاء وبدون زر كب�ش

77

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي بدون م�سكة 140
)M(  ربر خط و�سط

78

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي ومب�سكة ربر مع 141
غطاء قيا�ش 0.7 ملم

78

قلم حرب جيل ) Gel-ink( مب�سكة ربر وبزر 143
كب�ش قيا�ش 0.7 ملم

79

80قلم حرب �سائل براأ�ش ري�سة ثخانة 0.4 ملم144

قلم حرب �سائل براأ�ش معدين كروي مب�سكة ربر 148
ثخانة 1.0 ملم

82

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين 149
كروي ثخانة 0.5 ملم

82

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين 152
كروي ثخانة 0.8 ملم

84

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين 153
مدبب بدون كرة ثخانة 0.5 ملم

84

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين 154
مدبب بدون كرة ثخانة 0.7 ملم

85

93مق�ش يدوي �سغري مبقب�ش بال�ستيكي ب�سفرات فوالذية171
95ملف ج�سر كرتون كامل للتعليق االأفقي175
104ورق مربع خمطط  3*3 اإن�ش197



دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

6

للسنة المالية )2016 - 2017 (

تلفون: 22430245/6  نقال:  99753135 - 99445341     فاك�ص: 22457479

الرقم الآيل للعنوان : 10244391

karimco3@gmail.com :الربيد الإلكرتوين

�شركة اأ�شعد العبد الكرمي و�شريكه ذ.م.م

fscc1974@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين

حويل - �شارع بريوت - خلف م�شجد الرومي - عمارة ال�شايع - �ص.ب: 43190 - حويل  42046

هاتف:  22665595  -  22642049  -  فاك�ص: 22665633 - املبيعات: �شالم حممد : 66844478

الرقم الآيل للعنوان : 11050951

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

11براية معدنية �سغرية3

40A5 29دفرت اختزال

36�سلة مهمالت بال�ستك54

113A4 65فوا�سل جانبية جماميع بال�ستك 10 األوان

91م�سطرة حديد 30 �سم166

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

مق�ش يدوي كبري مبقب�ش بال�ستيكي ب�سفرات 172
فوالذية

94

98مو�ش مبقب�ش بال�ستيك �سغري180

105ورق رول اآلة حا�سبة 57 ملم  70 مرت199

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

13تيب �سفاف 3/4 ان�ش 25 ياردة8

21دبابي�ش طبع براأ�ش بال�ستك24

دبا�سة Duty Heavy  اإمكانية التدبي�ش 28
حتى 240  ورقة 80 جرام

23

جيب �سفاف خمرم احلواف حلفظ الورق داخل 101
ملف بوك�ش )80 مايكرون(

59

فايل اأبي�ش عدد 2 حلقة مع جيوب111
خارجية �سفافة قيا�ش 1”

64

فايل اأبي�ش عدد 2 حلقة مع جيوب112
خارجية �سفافة  قيا�ش 3”

64

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

قاعدة جمالت و كتالوجات بال�ستيك119
68 بعدد اأربع قواطع

80قلم حرب �سائل براأ�ش ري�سة ثخانة 0.5ملم145

96ملف كرتون عادى بدون م�سبك177

200F4 105ورق كربون اأزرق فل�سكاب

201F4 106ورق كربون اأ�سود فل�سكاب

ملحق اإتفاقية رقم: 5 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية

ملحق اإتفاقية رقم: 6 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية
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ال�شويخ ال�شناعية )2( -  قطعة م - مبنى رقم 92

تلفون: 24917917 - 24834923  - فاك�ص: 24834893

م�شئويل املبيعات: ال�شادات ح�شن: 97712314  -  حممود هاين: 97707814

�شندوق بريد: 42480 - الرمز الربيدي - ال�شويخ 70655

الرقم الآيل للعنوان : 10243145

info@almuna.org :الربيد الإلكرتوين

�ص.ب 138 ال�شفاة الرمز الربيدي 13002 الكويت - تلفون: 97236899 - 99694601 فاك�ص: 24914377

الرقم الآيل للعنوان : 10821371

 mywatchkw@gmail.com  :الربيد الإلكرتوين

�شركة ماي وت�ص للتجارة العامة واملقاولت

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

غالف بال�ستك معتم للتغليف A4 �سد100  95
)200مايكرون(

56

قلم حرب �سائل براأ�ش معدين كروي146
 مب�سكة ربر ثخانة 0.5ملم 

81

قلم حرب �سائل براأ�ش معدين كروي مب�سكة147
ربر ثخانة 0.7  ملم 

81

اأظرف بي�ساء من الورق ب�سريط ال�سق  وزن 208
 A5 قيا�ش  100109جرام  

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

اأظرف بي�ساء من الورق ب�سريط ال�سق  وزن 209
  A4 قيا�ش  100110جرام  

اأظرف بي�ساء من الورق ب�سريط ال�سق  وزن 210
 F4 قيا�ش  100110جرام  

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

12براية مكتب ذات �سفرة فوالذية بج�سم معدين6

20Heavy Duty 19خرامة ورق حتى 150 ورقة

35�سلة اأوراق 5 اأرفف جرار بال�ستيك51

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

76قلم حرب جاف 1.0ملم مب�سكة ربر وبزر كب�ش137

قلم حرب جيل )Gel-ink( مب�سكة ربر وبزر 142
كب�ش  قيا�ش 1.0ملم

79

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين 151
كروي ثخانة  0.7ملم - حرب مقاوم للماء

83

ملحق اإتفاقية رقم: 7 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية

ملحق اإتفاقية رقم: 8 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية
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الكويت - القبلة - قطعة 9 - مبنى 13 - دور 5 - مكتب 503

�ص.ب 7688 حويل -  الرمز الربيدي 32097 الكويت

تلفون: 22490401 - 22490402 -  فاك�ص: 22490403   -   املبيعات/ اإبراهيم حممد ح�شان: 66540502

الرقم الآيل للعنوان : 14751462

www.eofficeline.com :املوقع الإلكرتوين   -   sales@eofficeline.com :الربيد الإلكرتوين

الكويت املرقاب - مبنى وزارة الرتبية القدمي - دور 3 - مكتب رقم 304

املعر�ص : املرقاب �شارع ال�شهداء - خلف غرفة التجارة وال�شناعة

ال�شجل التجاري : 99432 �شندوق بريد : 39024 النزهة الرمز الربيدي 73051 الكويت

الرقم الآيل للعنوان : 10244906

م�شوؤول املبيعات : وائل عي�شى فرغل 66077962  مدير املبيعات : حممد عويد الأ�شود : 99233755

sales@deltakw.com ، naser@deltakw.com : الربيد الإلكرتوين www.deltakw : املوقع الإلكرتوين

هواتف املبيعات : 22466663 - 22462113 فاك�ص املبيعات : 22462117

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

52�سمغ جاف انبوبة  20 جرام86

68قاعدة بال�ستيك  للورق الال�سق قيا�ش 3 * 1203

70قلم �سبورة براأ�ش رفيع مدبب124

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

71قلم �سبورة براأ�ش عري�ش م�سطوف125

قلم ف�سفوري براأ�ش م�سطوف ثخانة اخلط 4 ملم  130
”Safe Ink« بخا�سية عدم ظهور اللون عند الت�سوير

73

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

174F4 95ملف بال�ستك وجه واحد �سفاف

رقم 
رقم م�سمى البندالبند

ال�سفحة

96ملف ج�سر بال�ستيك كامل للتعليق االأفقي176

ملحق اإتفاقية رقم: 9 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية

ملحق اإتفاقية رقم: 10 �ش ج )2017/2016(
توريد مواد قرطا�سية
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تعليم�������ات واإر�ش�������ادات هام�������ة لل�ش�������راء م�������ن الدلي�������ل

1- تعريف ال�شراء اجلماعي: هو قيام اجلهات احلكومية بتوفري اإحتياجاتها من املواد بالأمر املبا�شر عن طريق دليل 
ال�شراء اجلماعي مبوا�شفات موحدة واأ�شعار حمددة وبقيمة ل تتجاوز عن مبلغ 5000 د.ك لأمر اأو جمموعة اأوامر 

ال�شراء خالل 30 يوم عمل، ويجوز ال�شراء باأكرث من ذلك ب�شرط خماطبة جلنة املناق�شات املركزية واأخذ موافقتها.

2- يهدف ال�شراء اجلماعي عن طريق الأدلة اإىل توفري املواد باأقل الأ�شعار واأن�شب املوا�شفات واإىل توحيد الأ�شعار يف 
جميع اجلهات احلكومية واإىل تقليل الأعباء الإدارية واملالية يف قطاع امل�شرتيات واإىل �شرعة التوريد وتقليل احلاجة 

اإىل تخزين املواد.

3- على اجلهات احلكومية اإخطار وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار اإعتذار اأي مورد 
عن التوريد وذلك لإتخاذ الإجراء الالزم معه.

4- يجب على وحدة املخازن فح�ص ومطابقة املواد املوردة مع ال�شورة واملوا�شفات املو�شحة يف الدليل، وعند وجود اأي 
اختالف يتم رف�ص املواد واإبالغ وحدة امل�شرتيات بذلك، ويف هذه احلالة يجب على وحدة امل�شرتيات اإ�شعار وزارة املالية 

- اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي بذلك لإتخاذ الإجراء الالزم مع املورد.

وم��ن فرتة  املطلوبة  الكميات  وج��ود  للتاأكد من  امل��وردي��ن  بالتن�شيق مع  املخت�ص باجلهة احلكومية  املوظف  يقوم   -5
التوريد وذلك قبل اإ�شدار اأمر ال�شراء.

6- يدون رقم اإتفاقية التوريد اخلا�شة بكل مورد بدًل من رقم طلب الأ�شعار وذلك يف منوذج اأمر ال�شراء حتى يتم متييز 
اأمر ال�شراء املبا�شر عن طريق ال�شراء اجلماعي.

7- يجب على املورد الرد على اجلهة احلكومية بقبوله مبا جاء باأمر ال�شراء خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ اإ�شدار 
اأمر ال�شراء.

8 - يجب على اجلهات احلكومية مراعاة عدم اإ�شدار اأمر �شراء تقل قيمته الإجمالية عن 20 د.ك وللمورد احلق يف 
رف�ص اأمر ال�شراء ما دون تلك القيمة.
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1:رقـــم البنــــــد

KW-0000001-7520:رقم املـــــــادة 

ا�سطمبة كبرية األوان بج�سم معدين:ا�ســـم البـنـــــــد

Huhua:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأزرق، اأ�سود:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

-:الوحـــــدة

0.149  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

-:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

2:رقـــم البنــــــد

KW-0000002-7520:رقم املـــــــادة 

ا�سطمبة و�سط األوان بج�سم معدين:ا�ســـم البـنـــــــد

Huhua:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأزرق، اأ�سود:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

-:الوحـــــدة

0.105  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

-:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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4:رقـــم البنــــــد

KW-0000004-7520:رقم املـــــــادة 

براية بال�ستيك �سغرية مبو�ش واحد ووعاء:ا�ســـم البـنـــــــد

مون:ا�ســــم املاركــــة

-:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

درزن/12:الوحـــــدة

0.045  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.540  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

3:رقـــم البنــــــد

KW-0000003-7520:رقم املـــــــادة 

براية معدنية �سغرية:ا�ســـم البـنـــــــد

فو�سكا:ا�ســــم املاركــــة

-:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 24:الوحـــــدة

0.015  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.360  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048 فاك�ش : 24318075
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5:رقـــم البنــــــد

KW-0000005-7490:رقم املـــــــادة 

براية اأقالم ر�سا�ش كهربائية:ا�ســـم البـنـــــــد

K.W:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود:االألـــــــــوان

تايـــوان:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 12 حبة:الوحـــــدة

5.750  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

69،000  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

6:رقـــم البنــــــد

KW-0000006-7520:رقم املـــــــادة 

براية مكتب ذات �سفرة فوالذية بج�سم معدين:ا�ســـم البـنـــــــد

ديلى:ا�ســــم املاركــــة

ازرق،اخ�سر ، بيج:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

1.250  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة ماي وت�ش:املــــــــورد

تلفون : 99694601 فاك�ش : 24914377

�سركــة مـاي وتـ�ش
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7:رقـــم البنــــــد

KW-0000407-7510:رقم املـــــــادة 

تيب ماجيك 3/4 ان�ش 36 ياردة:ا�ســـم البـنـــــــد

Digital:ا�ســــم املاركــــة

-:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

درزن:الوحـــــدة

0.090  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.080  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

8:رقـــم البنــــــد

KW-0000008-7510:رقم املـــــــادة 

تيب �سفاف 3/4 ان�ش 25 ياردة:ا�ســـم البـنـــــــد

جومك�ش:ا�ســــم املاركــــة

�سفاف:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

حزمة �سد 8:الوحـــــدة

0.017  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.136  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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9:رقـــم البنــــــد

KW-0000009-7510:رقم املـــــــادة 

تيب ال�سق بال�ستك 2 ان�ش 30 ياردة:ا�ســـم البـنـــــــد

JOHNSON:ا�ســــم املاركــــة

�سفاف:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 72 حبة:الوحـــــدة

0.075  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

5.400  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

10:رقـــم البنــــــد

KW-0000010-7510:رقم املـــــــادة 

تيب ال�سق ورق 2 ان�ش 30 ياردة:ا�ســـم البـنـــــــد

Johnson:ا�ســــم املاركــــة
بيج:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 72 حبة:الوحـــــدة

0.145  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

10.440  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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11:رقـــم البنــــــد

KW-0000011-7510:رقم املـــــــادة 

حاملة اأقالم نوع كوب بال�ستك:ا�ســـم البـنـــــــد

No0783:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق،اأ�سود، ف�سي:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0.135  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

12:رقـــم البنــــــد

KW-0000012-7510:رقم املـــــــادة 

حاملة اأقالم كوب حديد:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود+ ف�سي:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 12:الوحـــــدة

0.098  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.176  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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13:رقـــم البنــــــد

KW-0000013-7510:رقم املـــــــادة 

قاعدة بال�ستك للورق املربع:ا�ســـم البـنـــــــد

Memo:ا�ســــم املاركــــة

دخاين:االألـــــــــوان

هندي:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0.190  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

14:رقـــم البنــــــد

KW-0000014-7510:رقم املـــــــادة 

قاعدة تيب ال�سق ثقيلة قيا�ش 3/4 ان�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأزرق، اأ�سود:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0.148  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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15:رقـــم البنــــــد

KW-0000015-7510:رقم املـــــــادة 

حرب ا�سطمبة ورقامة األوان:ا�ســـم البـنـــــــد

Huhua:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق، بنف�سجي:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

�سد 12:الوحـــــدة

0.038  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.456  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

16:رقـــم البنــــــد

KW-0000016-7510:رقم املـــــــادة 

ختم تاريخ اإجنليزي اأوتوماتيك �سغري:ا�ســـم البـنـــــــد

SHINY:ا�ســــم املاركــــة

-:االألـــــــــوان

تايوان:املن�ســــــاأ

حبــة:الوحـــــدة

0.750  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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18:رقـــم البنــــــد

KW-0000408-7520:رقم املـــــــادة 

خرامة ورق حتى 40 ورقة:ا�ســـم البـنـــــــد

DL958:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق،اأ�سود، رمادي:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0.695  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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19:رقـــم البنــــــد

KW-0000409-7520:رقم املـــــــادة 

خرامة ورق حتى 70 ورقة:ا�ســـم البـنـــــــد

DL0870:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

3.125  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

20:رقـــم البنــــــد

KW-0000020-7520:رقم املـــــــادة 

خرامة ورق حتى 150 ورقة Heavy Duty:ا�ســـم البـنـــــــد

ديلي:ا�ســــم املاركــــة

بيج:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

5.250  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة ماي وت�ش:املــــــــورد

تلفون : 99694601 فاك�ش : 24914377

�سركــة مـاي وتـ�ش

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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21:رقـــم البنــــــد

KW-0000021-7520:رقم املـــــــادة 

خرامة ورق Heavy Duty بذراع طويل اإمكانية :ا�ســـم البـنـــــــد
تخرمي لغاية 275 ورقة 80 غرام

CARL:ا�ســــم املاركــــة

-:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

37.000  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية والقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

22:رقـــم البنــــــد

KW-0000022-7520:رقم املـــــــادة 

خالعة دبابي�ش )�سكل مق�ش(:ا�ســـم البـنـــــــد

GENMES:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود:االألـــــــــوان

�سيني:املن�ســــــاأ

باكيت 24 حبة:الوحـــــدة

0.095  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2.280  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركـــز اأرومــــا للقرطا�سيـة:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

اأ�سعار القطع االإ�ستهالكية

ال�سعر الو�سف 

دينار  5.750 �سن/ مكب�ش للتخرمي
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23:رقـــم البنــــــد

KW-0000023-7520:رقم املـــــــادة 

خالعة دبابي�ش ) �سكل كما�سة (:ا�ســـم البـنـــــــد

K.W:ا�ســــم املاركــــة

اأ�ســـود:االألـــــــــوان

تايوان:املن�ســــــاأ

علبة �سد 12:الوحـــــدة

0.059  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.708  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

24:رقـــم البنــــــد

KW-0000024-7510:رقم املـــــــادة 

دبابي�ش طبع براأ�ش بال�ستك:ا�ســـم البـنـــــــد

:ا�ســــم املاركــــة
ملون:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0.105  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.260  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633
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25:رقـــم البنــــــد

KW-0000025-7520:رقم املـــــــادة 

دبا�سة حجم ) 6 / 26 ( ) 100 دبو�ش ( متينة :ا�ســـم البـنـــــــد
م�سنوعة من الفوالذ

اأطل�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، ف�سي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 72:الوحـــــدة

0.550  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

39.600  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

26:رقـــم البنــــــد

KW-0000026-7520:رقم املـــــــادة 

دبا�سة حجم ) 6 / 26 ( ) 200 دبو�ش ( متينة :ا�ســـم البـنـــــــد
م�سنوعة من الفوالذ

اأطل�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود، بيج، رمادي:االألـــــــــوان

كوريا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 48:الوحـــــدة

0.775  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

37.200  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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27:رقـــم البنــــــد

KW-0000027-7520:رقم املـــــــادة 

دبا�سة كبرية حجم 66 بهيكل واأجزاء داخلية معدنية:ا�ســـم البـنـــــــد

كينج:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

1.553  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006  فاك�ش : 22455441

28:رقـــم البنــــــد

KW-0000410-7520:رقم املـــــــادة 

دبا�سة Heavy Duty اإمكانية التدبي�ش حتى :ا�ســـم البـنـــــــد
240 ورقة 80 جرام

STD:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود / رمادي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

�سد 12:الوحـــــدة

5.500  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

66.000  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633
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29:رقـــم البنــــــد

KW-0000029-7490:رقم املـــــــادة 

دبا�سة كهربائية �سغرية احلجم ) 26/6 - :ا�ســـم البـنـــــــد
24/6(  حتى 25 ورقة

KW:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
تايوان:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

11.280  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

30:رقـــم البنــــــد

KW-0000411-7490:رقم املـــــــادة 

دبا�سة كهربائية حجم 26/6 اإمكانية تدبي�ش :ا�ســـم البـنـــــــد
حتى 50 ورقة 80 جرام

RAPID:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سويد:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

105.000  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

اأ�سعار القطع االإ�ستهالكية

ال�سعر الو�سف 

دينار  7.500 علبة دبابي�ش عدد 
دبو�ش  5000
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31:رقـــم البنــــــد

KW-0000030-7510:رقم املـــــــادة 

دبو�ش دبا�سة 56 مقا�ش 6 / 26 - 1000 دبو�ش بالعلبة:ا�ســـم البـنـــــــد

REXEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

�سد 20:الوحـــــدة

0.038  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.760  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

32:رقـــم البنــــــد

KW-0000031-7510:رقم املـــــــادة 

دبو�ش دبا�سة 56 مقا�ش 8 / 66 - 11 / 66 - :ا�ســـم البـنـــــــد
66/14 - 5000 دبو�ش بالعلبة

REXEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبة:الوحـــــدة

0.825  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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33:رقـــم البنــــــد

KW-0000032-7510:رقم املـــــــادة 

دبو�ش دبا�سة قيا�ش 23 /23:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبــة:الوحـــــدة

0.160  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

34:رقـــم البنــــــد

KW-0000033-7510:رقم املـــــــادة 

CD-R 700MB/80Min:ا�ســـم البـنـــــــد

IMATION:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
�سيني :املن�ســــــاأ

ربطة �سد 10:الوحـــــدة

0.115  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.150  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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35:رقـــم البنــــــد

KW-0000034-7510:رقم املـــــــادة 

CD-RW 700MB/80Min:ا�ســـم البـنـــــــد

IMATION:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
�سيني:املن�ســــــاأ

ربطة �سد 10:الوحـــــدة

0.195  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.950 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

36:رقـــم البنــــــد

KW-0000035-7510:رقم املـــــــادة 

DVD+R 16X 4.7GB/120Min:ا�ســـم البـنـــــــد

IMATION:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
�سيني:املن�ســــــاأ

ربطة �سد 10:الوحـــــدة

0.135  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.350  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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37:رقـــم البنــــــد

KW-0000036-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت مفهر�ش عربي F4:ا�ســـم البـنـــــــد

SKYLINE:ا�ســــم املاركــــة

ازرق:االألـــــــــوان

اندوني�سي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 30 حبة:الوحـــــدة

0.545  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

16.350  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

38:رقـــم البنــــــد

KW-0000038-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت م�سطر عربي F4:ا�ســـم البـنـــــــد

SKYLINE:ا�ســــم املاركــــة

ازرق:االألـــــــــوان

اندوني�سي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 30 حبة:الوحـــــدة

0.435  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

13.050  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904



للسنة المالية )2016 - 2017 (

دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

29

39:رقـــم البنــــــد

KW-0000039-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت اختزال A4:ا�ســـم البـنـــــــد

SINARLINE:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق:االألـــــــــوان

اندوني�سي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 60 حبة:الوحـــــدة

0.185  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

11.100  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

40:رقـــم البنــــــد

KW-0000040-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت اختزال A5:ا�ســـم البـنـــــــد

SINARLINE:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

ربطة �سد 12:الوحـــــدة

0.077  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.924  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075
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41:رقـــم البنــــــد

KW-0000041-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت اختزال A7:ا�ســـم البـنـــــــد

SinarLine:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

0.036  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

42:رقـــم البنــــــد

KW-0000042-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت تلفون مفهر�ش عربي م�ستطيل:ا�ســـم البـنـــــــد

.O.P.P:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود، ازرق ، عنابي:االألـــــــــوان

اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 60 حبة:الوحـــــدة

0.350  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

21.000  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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43:رقـــم البنــــــد

KW-0000043-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت ك�سكول 100 �سفحة A4:ا�ســـم البـنـــــــد

SinarLine:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

0.380  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

44:رقـــم البنــــــد

KW-0000044-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت فايل للتوقيع ) بريد (:ا�ســـم البـنـــــــد

PAGNA:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود، ازرق، احمر، اخ�سر:االألـــــــــوان

املـــاين:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

1.850  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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45:رقـــم البنــــــد

KW-0000045-7530:رقم املـــــــادة 

�سجل �سادر / وارد:ا�ســـم البـنـــــــد

Campap:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ماليزيا:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

0.972  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

46:رقـــم البنــــــد

KW-0000046-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت م�سطر قطع A4:ا�ســـم البـنـــــــد

SKYLINE:ا�ســــم املاركــــة

ابي�ش - ا�سفر:االألـــــــــوان

اندوني�سي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 100:الوحـــــدة

0.095  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

9.500  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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47:رقـــم البنــــــد

KW-0000047-7530:رقم املـــــــادة 

دفرت م�سطر قطع A 5:ا�ســـم البـنـــــــد

SKYLINE:ا�ســــم املاركــــة

ابي�ش - ا�سفر:االألـــــــــوان

اندوني�سي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 200:الوحـــــدة

0.045  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

9.000  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

48:رقـــم البنــــــد

KW-0000048-7520:رقم املـــــــادة 

رقامة اجنليزي اتوماتيك 6 خانات:ا�ســـم البـنـــــــد

K.W:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
تايوان:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

3.950  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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49:رقـــم البنــــــد

KW-0000049-7520:رقم املـــــــادة 

رقامة عربي اأوتوماتيك 6 خانات:ا�ســـم البـنـــــــد

K.W:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
تايوان:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

3.950  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

50:رقـــم البنــــــد

KW-0000050-7520:رقم املـــــــادة 

�سله اأوراق رف واحد بال�ستيك:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون /  �سد 2 حبة:الوحـــــدة

0.399  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0.798  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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51:رقـــم البنــــــد

KW-0000051-7520:رقم املـــــــادة 

�سلة اأوراق 5 اأرفف جرار بال�ستيك:ا�ســـم البـنـــــــد

ديلى:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود ، بيج:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

3.750  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة ماي وت�ش للتجارة:املــــــــورد

تلفون : 99694601 فاك�ش : 24914377

52:رقـــم البنــــــد

KW-0000052-7520:رقم املـــــــادة 

�سلة اأوراق 10 اأرفف جرار بال�ستيك:ا�ســـم البـنـــــــد

مون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

4.523  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

�سركــة مـاي وتـ�ش
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53:رقـــم البنــــــد

KW-0000053-7520:رقم املـــــــادة 

�سلة اأوراق بال�ستك 3 اأرفف قواعد �ستيل:ا�ســـم البـنـــــــد

مون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود+رمادي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

1.725  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

54:رقـــم البنــــــد

KW-0000054-7520:رقم املـــــــادة 

�سلة مهمالت بال�ستك:ا�ســـم البـنـــــــد

فو�سكا:ا�ســــم املاركــــة

اأخ�سر، بنف�سجي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

0.345  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075
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55:رقـــم البنــــــد

KW-0000055-9320:رقم املـــــــادة 

�شري مطاط رفيع �شد 100:ا�ســـم البـنـــــــد

هالو:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

0.029  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

56:رقـــم البنــــــد

KW-0000056-9320:رقم املـــــــادة 

�شري مطاط عري�ض �شد 50:ا�ســـم البـنـــــــد

Maha32:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
تايلند:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0.240  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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57:رقـــم البنــــــد

KW-0000057-7520:رقم املـــــــادة 

�سبورة بي�ساء �سغرية وجهني ممغنطة مع �ستاند:ا�ســـم البـنـــــــد
االرتفاع 90 �سم العر�ش 120 �سم

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

11.229  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

58:رقـــم البنــــــد

KW-0000058-7520:رقم املـــــــادة 

�سبورة بي�ساء كبرية وجهني ممغنطة مع �ستاند :ا�ســـم البـنـــــــد
االرتفاع 120 �سم العر�ش 240 �سم

مون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

21.900  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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59:رقـــم البنــــــد

KW-0000059-7520:رقم املـــــــادة 

�سبورة بي�ساء ممغنطة بدون �ستاند للتعليق :ا�ســـم البـنـــــــد
الطول 60 �سم العر�ش 90 �سم

مـــــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

2.239  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

60:رقـــم البنــــــد

KW-0000060-7520:رقم املـــــــادة 

�ستاند حامل للورق بال�ستك للكمبيوتر:ا�ســـم البـنـــــــد

No416:ا�ســــم املاركــــة

رمادي:االألـــــــــوان

تايوان:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

1.995  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies



دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

للسنة المالية )2016 - 2017 (

40

61:رقـــم البنــــــد

KW-0000061-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة 19 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 12:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.045  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

62:رقـــم البنــــــد

KW-0000062-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة 25 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 12:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.070  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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63:رقـــم البنــــــد

KW-0000063-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة 32ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 12:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.100  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

64:رقـــم البنــــــد

KW-0000064-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة 41 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 12:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.170  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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65:رقـــم البنــــــد

KW-0000065-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة 51 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 12:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.250  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

66:رقـــم البنــــــد

KW-0000066-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة األوان 15 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 60:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.265  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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67:رقـــم البنــــــد

KW-0000067-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة األوان 19 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 40:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.190  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

68:رقـــم البنــــــد

KW-0000068-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة األوان 25 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 48:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.365  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

Al-Maha Stationary 
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69:رقـــم البنــــــد

KW-0000069-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة األوان 32 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 24:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.270  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

70:رقـــم البنــــــد

KW-0000070-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة األوان 41 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 24:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.445  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
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71:رقـــم البنــــــد

KW-0000071-7510:رقم املـــــــادة 

�سبا�سة األوان 51 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

DL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 12:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.310  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

72:رقـــم البنــــــد

KW-0000412-7510:رقم املـــــــادة 

�سمع اأحمر للتحريز:ا�ســـم البـنـــــــد

Pelikan:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اأوروبي:املن�ســــــاأ

علبه �سد 10:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
5.490  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
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73:رقـــم البنــــــد

KW-0000072-7490:رقم املـــــــادة 

الة تخرمي وجتليد حلزوين يدوية ) F4-A4 (:ا�ســـم البـنـــــــد

DIGITAL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبــة:الوحـــــدة

27.000  دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

74:رقـــم البنــــــد

KW-0000073-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 8 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

CB:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق،اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.370  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766
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75:رقـــم البنــــــد

KW-0000074-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 10 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

CB:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق،اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.445  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

76:رقـــم البنــــــد

KW-0000075-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 12 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

CB:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق،اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.750  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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77:رقـــم البنــــــد

KW-0000076-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 14 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

CB:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق،اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.760  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

78:رقـــم البنــــــد

KW-0000077-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 16 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

CB:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق،اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.995  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766
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79:رقـــم البنــــــد

KW-0000078-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 18 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

CB:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأ�سود، اأزرق،اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

علبه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1.090  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

80:رقـــم البنــــــد

KW-0000079-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 22 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأزرق، اأحمر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0.766  فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

Al-Maha Stationary 
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81:رقـــم البنــــــد

KW-0000080-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 30 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأزرق، اأحمر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1.038  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

82:رقـــم البنــــــد

KW-0000081-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 32 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأزرق، اأحمر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1.039  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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83:رقـــم البنــــــد

KW-0000082-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 38 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأزرق، اأحمر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1.238  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

84:رقـــم البنــــــد

KW-0000083-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 45 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأزرق، اأحمر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1.449  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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85:رقـــم البنــــــد

KW-0000084-7510:رقم املـــــــادة 

�سريط حلزوين بال�ستيك للتجليد قيا�ش 51 ملم A4:ا�ســـم البـنـــــــد

مــــون:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأزرق، اأحمر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1.623  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

86:رقـــم البنــــــد

KW-0000085-7510:رقم املـــــــادة 

�سمغ جاف انبوبة 20 جرام:ا�ســـم البـنـــــــد

3M:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
كوريا:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0.094  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.128  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأوفي�ش الين للقرطا�سية:املــــــــورد

22490401  فاك�ش : 22490403  / تلفون :2 
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87:رقـــم البنــــــد

KW-0000086-7510:رقم املـــــــادة 

�سمغ جاف انبوبة 35 جرام:ا�ســـم البـنـــــــد

فنت�ستك:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
كو ريا:املن�ســــــاأ

حزمة �سد 10:الوحـــــدة

0.170  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1.700  دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

88:رقـــم البنــــــد

KW-0000087-7510:رقم املـــــــادة 

�سمغ �سائل �سفاف 50 ملي لرت:ا�ســـم البـنـــــــد

هــــالــــــو:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبــة:الوحـــــدة

0.197  فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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89:رقـــم البنــــــد

KW-0000088-8460:رقم املـــــــادة 

حقيبة حفظ لل CD عدد 96 جيب:ا�ســـم البـنـــــــد

COMIX:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون 24 حبة:الوحـــــدة

2،250 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

54،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

92:رقـــم البنــــــد

KW-0000091-7530:رقم املـــــــادة 

طابع كمبيوتر A4 عدة قيا�سات:ا�ســـم البـنـــــــد

OGI:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
1،350 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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93:رقـــم البنــــــد

KW-0000092-7510:رقم املـــــــادة 

غالف بال�ستك �سفاف للتغليف A4 �سد 100:ا�ســـم البـنـــــــد
)200 مايكرون(

اأطل�ش:ا�ســــم املاركــــة

�سفاف:االألـــــــــوان

االإمارات العربية املتحدة:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 باكيت:الوحـــــدة

1،250 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

12،500 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

94:رقـــم البنــــــد

KW-0000093-7510:رقم املـــــــادة 

غالف بال�ستك �سفاف للتغليف F4 �سد 100:ا�ســـم البـنـــــــد
)200 مايكرون(

SAFARI:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 باكيت:الوحـــــدة

1،550 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

15،500 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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95:رقـــم البنــــــد

KW-0000094-7510:رقم املـــــــادة 

غالف بال�ستك معتم للتغليف A4 �سد 100:ا�ســـم البـنـــــــد
)200 مايكرون(

ALMUNA:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر- اأخ�سر - اأزرق - اأ�سود:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 باكيت:الوحـــــدة

1،780 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

17،800 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة املنى للدعاية واالإعالن:املــــــــورد

تلفون : 24918040  فاك�ش : 24834893

96:رقـــم البنــــــد

KW-0000095-7510:رقم املـــــــادة 

غالف بال�ستك معتم للتغليف F4 �سد 100:ا�ســـم البـنـــــــد
)200 مايكرون(

Maha:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق،اأحمر، اأ�سود:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 100:الوحـــــدة

3،250 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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97:رقـــم البنــــــد

KW-0000096-7510:رقم املـــــــادة 

غالف بال�ستك نايلون مفتوح من اجلانبني A4 :ا�ســـم البـنـــــــد
�سد 100

COMIX:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي  0.020

فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد  0.240

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

98:رقـــم البنــــــد

KW-0000097-7510:رقم املـــــــادة 

غالف بال�ستك نايلون مفتوح من اجلانبني F4 :ا�ســـم البـنـــــــد
�سد 100

Maha:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

ربطه �سد 12:الوحـــــدة

0،025 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،300 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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99:رقـــم البنــــــد

KW-0000098-7520:رقم املـــــــادة 

جيب �سفاف خمرم احلواف حلفظ الورق داخل ملف:ا�ســـم البـنـــــــد
بوك�ش) 40 مايكرون(

DGG:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

ربطه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0،570 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

100:رقـــم البنــــــد

KW-0000099-7520:رقم املـــــــادة 

جيب �سفاف خمرم احلواف حلفظ الورق داخل ملف:ا�ســـم البـنـــــــد
بوك�ش) 60 مايكرون(

DGG:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

ربطه �سد 100:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
0،700 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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101:رقـــم البنــــــد

KW-0000100-7520:رقم املـــــــادة 

جيب �سفاف خمرم احلواف حلفظ الورق داخل ملف:ا�ســـم البـنـــــــد
بوك�ش) 80 مايكرون(

SAMBA:ا�ســــم املاركــــة

�سفاف:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10:الوحـــــدة

0،975 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

9،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633

102:رقـــم البنــــــد

KW-0000101-7510:رقم املـــــــادة 

غالف نايلون �سفاف للتجليد احلراري F4:ا�ســـم البـنـــــــد

DIGITAL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

2،600 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

26،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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103:رقـــم البنــــــد

KW-0000102-7510:رقم املـــــــادة 

غالف نايلون �سفاف للتجليد احلراري A4:ا�ســـم البـنـــــــد

DIGITAL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

1،790 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

17،900 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

104:رقـــم البنــــــد

KW-0000103-7510:رقم املـــــــادة 

فايل حلقي بال�ستيك بحلقتني )اإقت�سادي(:ا�ســـم البـنـــــــد
A4 قيا�ش

DELI:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود - ازرق:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50 حبة:الوحـــــدة

0،250 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

12،500 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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105:رقـــم البنــــــد

KW-0000104-7510:رقم املـــــــادة 

فايل بوك�ش كامل �سغري قيا�ش F4:ا�ســـم البـنـــــــد

CLIPP ECO:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50 حبة:الوحـــــدة

0،248 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

12،400 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

106:رقـــم البنــــــد

KW-0000105-7510:رقم املـــــــادة 

فايل بوك�ش كامل كبري قيا�ش F4:ا�ســـم البـنـــــــد

CLIPP ECO:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50 حبة:الوحـــــدة

0،248 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

12،400 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515



دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

للسنة المالية )2016 - 2017 (

62

107:رقـــم البنــــــد

KW-0000106-7510:رقم املـــــــادة 

فايل بوك�ش كامل �سغري قيا�ش F4 األوان:ا�ســـم البـنـــــــد

مون:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق+اأحمر+اأخ�سر+ رمادي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

0،289 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

14،450 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

108:رقـــم البنــــــد

KW-0000107-7510:رقم املـــــــادة 

فايل بوك�ش كامل كبري قيا�ش F4 األوان:ا�ســـم البـنـــــــد

مون:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق+اأحمر+اأخ�سر+ رمادي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون/ 50:الوحـــــدة

0،289 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

14،450 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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109:رقـــم البنــــــد

KW-0000108-7510:رقم املـــــــادة 

فايل بوك�ش مغلق األوان:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

ازرق- ا�سود- احمر- اخ�سر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 حبات:الوحـــــدة

0،650 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

6،500 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

110:رقـــم البنــــــد

KW-0000109-7510:رقم املـــــــادة 

فايل كمبيوتر A3:ا�ســـم البـنـــــــد

Maha:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر،اأزرق، رمادي،اأخ�سر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

0،290 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
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111:رقـــم البنــــــد

KW-0000110-7510:رقم املـــــــادة 

فايل اأبي�ش عدد 2 حلقة مع جيوب خارجية :ا�ســـم البـنـــــــد
�سفافة قيا�ش 1"

SAMBA:ا�ســــم املاركــــة

اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني / ماليزيا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 36:الوحـــــدة

0،345 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

12،420 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633

112:رقـــم البنــــــد

KW-0000111-7510:رقم املـــــــادة 

فايل اأبي�ش عدد 2 حلقة مع جيوب خارجية :ا�ســـم البـنـــــــد
�سفافة قيا�ش 3"

SAMBA:ا�ســــم املاركــــة

اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني / ماليزيا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 20:الوحـــــدة

0،490 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

9،800 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633
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113:رقـــم البنــــــد

KW-0000112-7510:رقم املـــــــادة 

فوا�سل جانبية جماميع بال�ستيك 10 األوان A4:ا�ســـم البـنـــــــد

فو�سكا:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

طقم:الوحـــــدة

0،122 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075

114:رقـــم البنــــــد

KW-0000113-7510:رقم املـــــــادة 

فوا�سل جانبية جماميع بال�ستك 5 األوان A4:ا�ســـم البـنـــــــد

كور�ش:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

طقم:الوحـــــدة

0،068 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
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115:رقـــم البنــــــد

KW-0000114-7510:رقم املـــــــادة 

فوا�سل جانبية جماميع ورق 10 األوان A4:ا�ســـم البـنـــــــد

TEXPER:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اندوني�سي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50 طقم:الوحـــــدة

0،105 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

5،250 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

116:رقـــم البنــــــد

KW-0000115-7510:رقم املـــــــادة 

فوا�سل جانبية جماميع ورق 5 األوان A4:ا�ســـم البـنـــــــد

ALMBF:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

طقم:الوحـــــدة

0،068 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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117:رقـــم البنــــــد

KW-0000116-7510:رقم املـــــــادة 

قاعدة جمالت وكتالوجات بال�ستك:ا�ســـم البـنـــــــد

MF101:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،رمادي، اأزرق:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

0،310 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

118:رقـــم البنــــــد

KW-0000117-7510:رقم املـــــــادة 

قاعدة تقومي مكتب بال�ستك:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود- رمادي:االألـــــــــوان

هندي:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 12:الوحـــــدة

0،285 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

3،420 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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119:رقـــم البنــــــد

KW-0000118-7510:رقم املـــــــادة 

قاعدة جمالت و كتالوجات بال�ستيك بعدد اأربع قواطع:ا�ســـم البـنـــــــد

يوزجن:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود / ازرق:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 40:الوحـــــدة

0،750 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

30،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633

120:رقـــم البنــــــد

KW-0000119-7510:رقم املـــــــادة 

قاعدة بال�ستيك للورق الال�سق قيا�ش  3X3:ا�ســـم البـنـــــــد

3M:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

1،400 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة اأوفي�ش الين للقرطا�سية:املــــــــورد

22490401  فاك�ش : 22490403  / تلفون :2 
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121:رقـــم البنــــــد

KW-0000414-7510:رقم املـــــــادة 

قلم ب�سريط ت�سحيح  Correction tape  :ا�ســـم البـنـــــــد
عر�ش5ملم، وطول 5 اأمتار

Milan:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
كوري:املن�ســــــاأ

حبة:الوحـــــدة

0،345 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

122:رقـــم البنــــــد

KW-0000120-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سائل للت�سحيح براأ�ش معدين) Fine (:ا�ســـم البـنـــــــد
عبوة 12 ملي لرت

بنتل:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،450 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

5،400 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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123:رقـــم البنــــــد

KW-0000414-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سائل للت�سحيح براأ�ش معدين رفيع:ا�ســـم البـنـــــــد
) Extra Fine ( عبوة 4.2 ملي لرت

بنتل:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،375 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

4،500 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

124:رقـــم البنــــــد

KW-0000122-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سبورة براأ�ش رفيع مدبب:ا�ســـم البـنـــــــد

دوالر:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

باك�ستان:املن�ســــــاأ

درزن �سد 12:الوحـــــدة

0،065 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،780 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأوفي�ش الين للقرطا�سية:املــــــــورد

22490401  فاك�ش : 22490403  / تلفون :2 
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125:رقـــم البنــــــد

KW-0000123-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سبورة براأ�ش عري�ش م�سطوف:ا�ســـم البـنـــــــد

دوالر:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

باك�ستان:املن�ســــــاأ

درزن �سد 12:الوحـــــدة

0،065 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،780 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأوفي�ش الين للقرطا�سية:املــــــــورد

22490401  فاك�ش : 22490403  / تلفون :2 

126:رقـــم البنــــــد

KW-0000124-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سبورة بي�ساء بزر ل�سخ احلرب براأ�ش رفيع ومدبب:ا�ســـم البـنـــــــد

بنتــل:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،240 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،880 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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127:رقـــم البنــــــد

KW-0000125-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سبورة بي�ساء بزر ل�سخ احلرب براأ�ش :ا�ســـم البـنـــــــد
عري�ش وم�سطوف

بنتــل:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،240 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،880 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

128:رقـــم البنــــــد

KW-0000126-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سيني براأ�ش رفيع مدبب ثابت:ا�ســـم البـنـــــــد

كور�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأحمر، اأزرق،اأخ�سر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،039 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،468 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
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129:رقـــم البنــــــد

KW-0000127-7510:رقم املـــــــادة 

قلم �سيني براأ�ش عري�ش م�سطوف ثابت:ا�ســـم البـنـــــــد

كور�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود،اأحمر، اأزرق،اأخ�سر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

�سد 12:الوحـــــدة

0،039 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،468 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

130:رقـــم البنــــــد

KW-0000128-7510:رقم املـــــــادة 

قلم ف�سفوري براأ�ش م�سطوف ثخانة اخلط 4 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد
Safe Ink « بخا�سية عدم ظهور اللون عند الت�سوير

دوالر:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، ا�سفر، اأحمر، اأخ�سر، برتقايل:االألـــــــــوان

باك�ستان:املن�ســــــاأ

درزن �سد 12:الوحـــــدة

0،056 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،672 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأوفي�ش الين للقرطا�سية:املــــــــورد

22490401  فاك�ش : 22490403  / تلفون :2 

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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131:رقـــم البنــــــد

KW-0000129-7510:رقم املـــــــادة 

« :ا�ســـم البـنـــــــد  Safe Ink «  طقم قلم ف�سفوري 4 الوان

اأطل�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سفر، اأخ�سر، وردي، برتقايل:االألـــــــــوان

الهنــــد:املن�ســــــاأ

طقم:الوحـــــدة

0،360 فل�ش / الطقم:ال�سعــــر االفــــرادي

2،160 دينار - حزمة �سد 6 طقم:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

133:رقـــم البنــــــد

KW-0000131-7510:رقم املـــــــادة 

قلم ر�سا�ش HB-2 �سدا�سي االأ�سالع بدون ممحاة:ا�ســـم البـنـــــــد

�ستدلر:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
املانيـــا:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،060 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،720 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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134:رقـــم البنــــــد

KW-0000133-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف عادي:ا�ســـم البـنـــــــد

اأطل�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

الهنــــد:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10 قلم:الوحـــــدة

0،0195 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،195 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

135:رقـــم البنــــــد

KW-0000134-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي بدون م�سكة :ا�ســـم البـنـــــــد
ربر ثخانة 1.0 ملم

�ستدلــر:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

اململكة العربية ال�سعودية:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10 قلم:الوحـــــدة

0،035 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،350 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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136:رقـــم البنــــــد

KW-0000135-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف 0.7 ملم مب�سكة ربر وبزر كب�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

اليابـــان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،150 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،800 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

137:رقـــم البنــــــد

KW-0000136-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف 1.0 ملم مب�سكة ربر وبزر كب�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

كراون:ا�ســــم املاركــــة

ازرق ، ا�سود ، احمر:االألـــــــــوان

كورى:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،135 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،620 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة ماي وت�ش للتجارة:املــــــــورد

تلفون : 99694601 فاك�ش : 24914377

�سركــة مـاي وتـ�ش



للسنة المالية )2016 - 2017 (

دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

77

138:رقـــم البنــــــد

KW-0000137-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف 1.4 ملم مب�سكة ربر وبزر كب�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر:االألـــــــــوان

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،150 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،800 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

139:رقـــم البنــــــد

KW-0000138-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي 1.0 ملم :ا�ســـم البـنـــــــد
مب�سكة ربر مع غطاء وبدون زر كب�ش

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر:االألـــــــــوان

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،150 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،800 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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140:رقـــم البنــــــد

KW-0000139-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي بدون م�سكة :ا�ســـم البـنـــــــد
)M ( ربر خط و�سط

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر:االألـــــــــوان

اليابـــان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،090 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،080 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

141:رقـــم البنــــــد

KW-0000140-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جاف براأ�ش معدين كروي ومب�سكة ربر :ا�ســـم البـنـــــــد
مع غطاء قيا�ش 0.7 ملم

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

اليابـــان:

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،150 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،800 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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142:رقـــم البنــــــد

KW-0000141-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جيل ) Gel-ink ( مب�سكة ربر وبزر :ا�ســـم البـنـــــــد
كب�ش قيا�ش 1.0 ملم

دوجنـــا:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر:االألـــــــــوان

كوري:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،140 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،680 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة ماي وت�ش:املــــــــورد

تلفون : 99694601 فاك�ش : 24914377

143:رقـــم البنــــــد

KW-0000142-7510:رقم املـــــــادة 

قلم حرب جيل ) Gel-ink ( مب�سكة ربر وبزر :ا�ســـم البـنـــــــد
كب�ش قيا�ش 0.7 ملم

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر:االألـــــــــوان

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،170 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،040 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

�سركــة مـاي وتـ�ش
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144:رقـــم البنــــــد

KW-0000143-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل براأ�ش ري�سة ثخانة 0.4 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

فيتنام:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،120 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،440 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

145:رقـــم البنــــــد

KW-0000144-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل براأ�ش ري�سة ثخانة 0.5 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

�سمباليون:ا�ســــم املاركــــة

ازرق-ا�سود-احمر- اخ�سر:االألـــــــــوان

تايوان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،060 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،600 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633
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146:رقـــم البنــــــد

KW-0000145-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل براأ�ش معدين كروي مب�سكة ربر :ا�ســـم البـنـــــــد
ثخانة 0.5 ملم

Marvy:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر - اأزرق - اأخ�سر  - اأ�سود:االألـــــــــوان

اليابان / ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،084 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،008 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة املنى للدعاية واالإعالن:املــــــــورد

تلفون : 24918040  فاك�ش : 24834893

147:رقـــم البنــــــد

KW-0000146-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل براأ�ش معدين كروي مب�سكة ربر :ا�ســـم البـنـــــــد
ثخانة 0.7 ملم

Marvy:ا�ســــم املاركــــة

اأحمر - اأزرق - اأخ�سر  - اأ�سود:االألـــــــــوان

اليابان / ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،084 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،008 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة املنى للدعاية واالإعالن:املــــــــورد

تلفون : 24918040  فاك�ش : 24834893
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148:رقـــم البنــــــد

KW-0000147-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل براأ�ش معدين كروي مب�سكة ربر :ا�ســـم البـنـــــــد
ثخانة 1.0 ملم

بنتـــل:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،210 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،520 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

149:رقـــم البنــــــد

KW-0000148-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين :ا�ســـم البـنـــــــد
كروي ثخانة 0.5 ملم

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

ازرق-ا�سود-احمر- اخ�سر:االألـــــــــوان

اليابــــان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،170 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،040 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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150:رقـــم البنــــــد

KW-0000149-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين :ا�ســـم البـنـــــــد
كروي ثخانة 0.6 ملم

SCHNEIDER:ا�ســــم املاركــــة

ازرق- ا�سود- احمر-اخ�سر:االألـــــــــوان

املـــانيـــا:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،125 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،250 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

151:رقـــم البنــــــد

KW-0000150-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين :ا�ســـم البـنـــــــد
كروي ثخانة 0.7 ملم - حرب مقاوم للماء

اوتـــو:ا�ســــم املاركــــة

ازرق غامق، ا�سود ، احمر ، اخ�سر ، اخ�سر فاحت، :االألـــــــــوان
احمر، فاحت ، ازرق فاحت ، برتقالى ، وردى ، بنف�سجى

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،250 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

3،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة ماي وت�ش للتجارة:املــــــــورد

تلفون : 99694601  فاك�ش : 24914377

�سركة ماي وت�ش للتجارة
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152:رقـــم البنــــــد

KW-0000151-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين :ا�ســـم البـنـــــــد
كروي ثخانة 0.8 ملم

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر:االألـــــــــوان

اليابان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،300 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

3،600 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

153:رقـــم البنــــــد

KW-0000152-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين :ا�ســـم البـنـــــــد
مدبب بدون كرة ثخانة 0.5 ملم

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

ازرق-ا�سود-احمر- اخ�سر:االألـــــــــوان

اليابــــان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،210 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،520 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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154:رقـــم البنــــــد

KW-0000153-7520:رقم املـــــــادة 

قلم حرب �سائل بدون م�سكة ربر براأ�ش معدين :ا�ســـم البـنـــــــد
مدبب بدون كرة ثخانة 0.7 ملم

Uni-Ball:ا�ســــم املاركــــة

ازرق-ا�سود-احمر- اخ�سر:االألـــــــــوان

اليابــــان:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 قلم:الوحـــــدة

0،210 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،520 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

155:رقـــم البنــــــد

KW-0000154-7520:رقم املـــــــادة 

طقم مكتب كامل عادي:ا�ســـم البـنـــــــد

TOPBEST:ا�ســــم املاركــــة

ا�سود- بني- عنابي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

طقم:الوحـــــدة

9،900 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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156:رقـــم البنــــــد

KW-0000155-7520:رقم املـــــــادة 

طقم مكتب كامل فخم:ا�ســـم البـنـــــــد

هـــالـــــو:ا�ســــم املاركــــة

اأ�سود+ بني:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

طقم:الوحـــــدة

19،750 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

157:رقـــم البنــــــد

KW-0000156-7510:رقم املـــــــادة 

م�سبك قيا�ش 28 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،025 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،250 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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158:رقـــم البنــــــد

KW-0000157-7510:رقم املـــــــادة 

م�سبك قيا�ش 33 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،037 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،370 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

159:رقـــم البنــــــد

KW-0000158-7510:رقم املـــــــادة 

م�سبك قيا�ش 50 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،095 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،950 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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160:رقـــم البنــــــد

KW-0000159-7510:رقم املـــــــادة 

م�سبك قيا�ش 78 ملم:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،145 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،450 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

161:رقـــم البنــــــد

KW-0000160-7510:رقم املـــــــادة 

م�سبك قيا�ش 28 ملم األوان:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10:الوحـــــدة

0،025 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،250 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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162:رقـــم البنــــــد

KW-0000161-7530:رقم املـــــــادة 

�سم :ا�ســـم البـنـــــــد   4x19 ليبل ال�سق للملفات قيا�ش

LEITZ:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
هندي:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10ربطة:الوحـــــدة

0،220 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،200 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

163:رقـــم البنــــــد

KW-0000162-7530:رقم املـــــــادة 

�سم:ا�ســـم البـنـــــــد  6x19 ليبل ال�سق للملفات قيا�ش

LEITZ:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
هندي:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 10ربطة:الوحـــــدة

0،250 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

2،250 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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164:رقـــم البنــــــد

KW-0000163-7510:رقم املـــــــادة 

ماعون دبابي�ش بال�ستك 6 خانات:ا�ســـم البـنـــــــد

Usign:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، �سفاف، وردي فاحت:االألـــــــــوان

ال�سني، �سنغافورة:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0،490 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

165:رقـــم البنــــــد

KW-0000164-7510:رقم املـــــــادة 

وعاء دبابي�ش ممغنط:ا�ســـم البـنـــــــد

MEMORIES:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،090 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،080 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

Al-Maha Stationary 
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166:رقـــم البنــــــد

KW-0000165-7510:رقم املـــــــادة 

م�سطرة حديد 30 �سم:ا�ســـم البـنـــــــد

فو�سكا:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0،102 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075

167:رقـــم البنــــــد

KW-0000166-7510:رقم املـــــــادة 

م�سطرة بال�ستك 30 �سم:ا�ســـم البـنـــــــد

مـــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

0،022 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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168:رقـــم البنــــــد

KW-0000167-7510:رقم املـــــــادة 

م�سطرة بال�ستيك �سفاف 50 �سم:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد  50 حبة:الوحـــــدة

0،075 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

3،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

169:رقـــم البنــــــد

KW-0000168-7520:رقم املـــــــادة 

لوحة اإعالن للتعليق من مادة الفلني )بدون :ا�ســـم البـنـــــــد
�ستاند(القيا�ش: الطول 60 �سم والعر�ش 90 �سم

البــــدر:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبــــة:الوحـــــدة

1،550 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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170:رقـــم البنــــــد

KW-0000169-7520:رقم املـــــــادة 

كليب بورد F4 بدون غطاء مع �سبا�سة خ�سب:ا�ســـم البـنـــــــد

MAHA:ا�ســــم املاركــــة
خ�سبي:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0،175 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

171:رقـــم البنــــــد

KW-0000170-7510:رقم املـــــــادة 

مق�ش يدوي �سغري مبقب�ش بال�ستيكي ب�سفرات فوالذية:ا�ســـم البـنـــــــد

مابــــد:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 24 حبة:الوحـــــدة

0،065 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،560 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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172:رقـــم البنــــــد

KW-0000171-7510:رقم املـــــــادة 

مق�ش يدوي كبري مبقب�ش بال�ستيكي ب�سفرات فوالذية:ا�ســـم البـنـــــــد

فو�سكــــا:ا�ســــم املاركــــة

ا�سفر، اخ�سر، ازرق، احمر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

:الوحـــــدة
0،105 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075

173:رقـــم البنــــــد

KW-0000172-7510:رقم املـــــــادة 

ملف بال�ستك �سبا�سة F4:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،135 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،620 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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174:رقـــم البنــــــد

KW-0000173-7510:رقم املـــــــادة 

ملف بال�ستك وجه واحد �سفاف F4:ا�ســـم البـنـــــــد

تر�ست:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر، اأ�سفر، اأبي�ش:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

درزن �سد 12:الوحـــــدة

0،065 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،780 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة دلتا امل�سرتكة للتجارة:املــــــــورد

تلفون : 22466663  فاك�ش : 22462117

175:رقـــم البنــــــد

KW-0000174-7510:رقم املـــــــادة 

ملف ج�سر كرتون كامل للتعليق االأفقي:ا�ســـم البـنـــــــد

اأطــلــ�ش:ا�ســــم املاركــــة

اأخ�سر غامق،اأخ�سر فاحت، اأزرق، اأحمر، برتقايل،:االألـــــــــوان
اأ�سفر، اأبي�ش

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50 حبة:الوحـــــدة

0،094 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

4،700 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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176:رقـــم البنــــــد

KW-0000175-7510:رقم املـــــــادة 

ملف ج�سر بال�ستيك كامل للتعليق االأفقي:ا�ســـم البـنـــــــد

تر�ست:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق، كحلي، اأ�سود، اأحمر، اأخ�سر، رمادي، :االألـــــــــوان
اأ�سفر، برتقايل، بنف�سجي

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50:الوحـــــدة

0،175 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

8،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة دلتا امل�سرتكة للتجارة:املــــــــورد

تلفون : 22466663  فاك�ش : 22462117

177:رقـــم البنــــــد

KW-0000176-7510:رقم املـــــــادة 

ملف كرتون عادى بدون م�سبك:ا�ســـم البـنـــــــد

فيفـــــــا:ا�ســــم املاركــــة

ازرق-ا�سفر- اخ�سر-زهري:االألـــــــــوان

الهنــــد:املن�ســــــاأ

ربطة 100:الوحـــــدة

0،035 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

3،500 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633
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178:رقـــم البنــــــد

KW-0000177-7510:رقم املـــــــادة 

حماية قلم ر�سا�ش بي�ساء:ا�ســـم البـنـــــــد

مـــــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

علبـــة �ســــد 20:الوحـــــدة

0،018 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،360 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

179:رقـــم البنــــــد

KW-0000178-7510:رقم املـــــــادة 

حماية للحرب و الر�سا�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

ليــــرا:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
املانيـــــا:املن�ســــــاأ

علبة �ســـد 30:الوحـــــدة

0،030 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،900 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441



دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

للسنة المالية )2016 - 2017 (

98

180:رقـــم البنــــــد

KW-0000179-7510:رقم املـــــــادة 

مو�ش مبقب�ش بال�ستيك �سغري:ا�ســـم البـنـــــــد

فو�سكا:ا�ســــم املاركــــة

اخ�سر، ازرق، احمر، ا�سفر:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

0،025 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075

181:رقـــم البنــــــد

KW-0000180-7510:رقم املـــــــادة 

مو�ش مبقب�ش بال�ستيك و�سط:ا�ســـم البـنـــــــد

مـــــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سيــن:املن�ســــــاأ

حبــة:الوحـــــدة

0،039 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركــة البــــدر التجاريـــة:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441
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182:رقـــم البنــــــد

KW-0000181-7510:رقم املـــــــادة 

مغناطي�ش لتثبيت الورق 4 األوان حجم كبري:ا�ســـم البـنـــــــد

مـــــون:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

حبـــة:الوحـــــدة

0،103 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

:�سعــــر الـ�ســــــد
�سركة البدر التجارية:املــــــــورد

تلفون : 22466006 فاك�ش : 22455441

183:رقـــم البنــــــد

KW-0000182-7510:رقم املـــــــادة 

م�سطرة بال�ستك A4 للتجليد حتى 60 �سفحة:ا�ســـم البـنـــــــد

DURABLE:ا�ســــم املاركــــة

ازرق - ا�سود - رمادي - �سفاف:االألـــــــــوان

املانيـــــا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 20باكيت:الوحـــــدة

4،750 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

95،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأرومـــا للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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184:رقـــم البنــــــد

KW-0000183-7520:رقم املـــــــادة 

مق�ش ورق يدوي بقاعدة حديد A3:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 5 حبة:الوحـــــدة

6،750 دينار:ال�سعــــر االفــــرادي

33،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

185:رقـــم البنــــــد

KW-0000184-7510:رقم املـــــــادة 

م�ساحة ل�سبورة بي�ساء:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سيــن:املن�ســــــاأ

ربطة �سد 12 حبة:الوحـــــدة

0،065 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،780 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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191:رقـــم البنــــــد

KW-0000192-7530:رقم املـــــــادة 

ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 2x3 ان�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

Z:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،030 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،360 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

192:رقـــم البنــــــد

KW-0000193-7530:رقم املـــــــادة 

ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 3x3 ان�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

Z:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،045 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،540 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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194:رقـــم البنــــــد

KW-0000195-7530:رقم املـــــــادة 

ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 5x3 ان�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

Z:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،075 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،900 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies

193:رقـــم البنــــــد

KW-0000194-7530:رقم املـــــــادة 

ورق ال�سق ا�سفر قيا�ش 4x3 ان�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

Z:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ال�سني:املن�ســــــاأ

باكيت �سد 12:الوحـــــدة

0،060 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،720 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

املهـــا للقرطا�سية واالأدوات املكتبية:املــــــــورد

تلفون :  22448235 فاك�ش : 22425766

Al-Maha Stationary 
& Office Supplies
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195:رقـــم البنــــــد

KW-0000196-7530:رقم املـــــــادة 

ورق م�سطر دبل فل�سكاب:ا�ســـم البـنـــــــد

SKYLINE:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 ربطة:الوحـــــدة

0،710 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

7،100 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

196:رقـــم البنــــــد

KW-0000197-7530:رقم املـــــــادة 

ورق مربع قيا�ش  9.2x9.2 �سم:ا�ســـم البـنـــــــد

SKYLINE:ا�ســــم املاركــــة

ابي�ش - ملون:االألـــــــــوان

اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 24 حبة:الوحـــــدة

0،320 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

7،680 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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198:رقـــم البنــــــد

KW-0000199-7530:رقم املـــــــادة 

ورق جتليد كرتون همر A4:ا�ســـم البـنـــــــد

SINARLINE:ا�ســــم املاركــــة

ازرق - ا�سود - احمر - ابي�ش:االألـــــــــوان

اأندوني�سيا:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 حبة:الوحـــــدة

0،675 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

6،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

197:رقـــم البنــــــد

KW-0000198-7530:رقم املـــــــادة 

ورق مربع خمطط 3x3 ان�ش:ا�ســـم البـنـــــــد

فنت�ستك:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
تايـــوان:املن�ســــــاأ

درزن �سد 12:الوحـــــدة

0،100 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

1،200 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة الهو�سان للتجهيزات املكتبية:املــــــــورد

تلفون : 24733000  فاك�ش : 24768515
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199:رقـــم البنــــــد

KW-0000200-7530:رقم املـــــــادة 

ورق رول اآلة حا�سبة 57 ملم 70 مرت:ا�ســـم البـنـــــــد

SINARLINE:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
اندوني�سيا:املن�ســــــاأ

ربطــــة �ســـد 10:الوحـــــدة

0،087 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

0،870 فل�ش:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة اأ�سعد العبدالكرمي:املــــــــورد

تلفون : 24318048  فاك�ش : 243188075

200:رقـــم البنــــــد

KW-0000201-7530:رقم املـــــــادة 

ورق كربون اأزرق فل�سكاب F4:ا�ســـم البـنـــــــد

�ســــوان:ا�ســــم املاركــــة

اأزرق:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50:الوحـــــدة

0،375 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

18،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633



دليــل الشراء الجماعي  
لمــواد القرطاسية

للسنة المالية )2016 - 2017 (

106

202:رقـــم البنــــــد

KW-0000415-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بريد عادية:ا�ســـم البـنـــــــد

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
االمارات:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 10 حزم:الوحـــــدة

للحزمة:ال�سعــــر االفــــرادي فل�ش   0.225

دينار:�سعــــر الـ�ســــــد  2.250

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

201:رقـــم البنــــــد

KW-0000202-7530:رقم املـــــــادة 

ورق كربون اأ�سود فل�سكاب F4:ا�ســـم البـنـــــــد

�ســوان:ا�ســــم املاركــــة

اأ�ســــود:االألـــــــــوان

ال�سني:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 50:الوحـــــدة

0،375 فل�ش:ال�سعــــر االفــــرادي

18،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

قرطا�سية ال�سامر:املــــــــورد

تلفون : 22665595 فاك�ش : 22665633
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203:رقـــم البنــــــد

KW-0000203-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق:ا�ســـم البـنـــــــد
A5 120 جرام قيا�ش

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
االمارات:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 4 باكيت:الوحـــــدة

2،250 دينار للباكيت:ال�سعــــر االفــــرادي

9،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

204:رقـــم البنــــــد

KW-0000204-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق:ا�ســـم البـنـــــــد
A4 120 جرام قيا�ش

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
االمارات:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 4 باكيت:الوحـــــدة

3،750 دينار للباكيت:ال�سعــــر االفــــرادي

15،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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206:رقـــم البنــــــد

KW-0000206-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق:ا�ســـم البـنـــــــد
B4 120 جرام قيا�ش

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
االإمارات:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 4 باكيت:الوحـــــدة

5،250 دينار للباكيت:ال�سعــــر االفــــرادي

21،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

205:رقـــم البنــــــد

KW-0000205-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق:ا�ســـم البـنـــــــد
F4 120 جرام قيا�ش

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
االإمارات:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 4 باكيت:الوحـــــدة

3،000 دينار للباكيت:ال�سعــــر االفــــرادي

12،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904
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207:رقـــم البنــــــد

KW-0000207-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بنية )منيال( من الورق ب�سريط ال�سق:ا�ســـم البـنـــــــد
A3 120 جرام قيا�ش

EXCEL:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
االإمارات:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 4 باكيت:الوحـــــدة

6،500 دينار للباكيت:ال�سعــــر االفــــرادي

26،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

مركز اأروما للقرطا�سية:املــــــــورد

تلفون : 22451906 فاك�ش : 22451904

208:رقـــم البنــــــد

KW-0000208-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بي�ساء من الورق ب�سريط ال�سق وزن:ا�ســـم البـنـــــــد
A5 100 جرام قيا�ش

Hispapel:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ا�سباين:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 250:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
2،250 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة املنى للدعاية واالإعالن:املــــــــورد

تلفون : 24918040  فاك�ش : 24834893
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210:رقـــم البنــــــد

KW-0000210-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بي�ساء من الورق ب�سريط ال�سق وزن:ا�ســـم البـنـــــــد
F4 100 جرام قيا�ش

Hispapel:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ا�سباين:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 250:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
4،000 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة املنى للدعاية واالإعالن:املــــــــورد

تلفون : 24918040  فاك�ش : 24834893

209:رقـــم البنــــــد

KW-0000209-7530:رقم املـــــــادة 

اأظرف بي�ساء من الورق ب�سريط ال�سق وزن:ا�ســـم البـنـــــــد
A4 100 جرام قيا�ش

Hispapel:ا�ســــم املاركــــة

:االألـــــــــوان
ا�سباين:املن�ســــــاأ

كرتون �سد 250:الوحـــــدة

:ال�سعــــر االفــــرادي
3،750 دينار:�سعــــر الـ�ســــــد

�سركة املنى للدعاية واالإعالن:املــــــــورد

تلفون : 24918040  فاك�ش : 24834893
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منوذج الإقرتاحات

حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية لتحقيق الإ�شتفادة 

الق�شوى منه للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا 

cp@mof.gov.kw :النموذج واإر�شاله اإىل مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�ص التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

املقرتحات

وزارة/                                 اإدارة/                                الهاتف/                           اإ�شم مقدم الإقرتاح/
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منوذج الإقرتاحات

حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية لتحقيق الإ�شتفادة 

الق�شوى منه للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا 

cp@mof.gov.kw :النموذج واإر�شاله اإىل مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�ص التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

املقرتحات

وزارة/                                 اإدارة/                                الهاتف/                           اإ�شم مقدم الإقرتاح/
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منوذج الإقرتاحات

حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية لتحقيق الإ�شتفادة 

الق�شوى منه للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا 

cp@mof.gov.kw :النموذج واإر�شاله اإىل مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�ص التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

املقرتحات

وزارة/                                 اإدارة/                                الهاتف/                           اإ�شم مقدم الإقرتاح/



114

منوذج الإقرتاحات

حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية لتحقيق الإ�شتفادة 

الق�شوى منه للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا 

cp@mof.gov.kw :النموذج واإر�شاله اإىل مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�ص التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

املقرتحات

وزارة/                                 اإدارة/                                الهاتف/                           اإ�شم مقدم الإقرتاح/



115

منوذج الإقرتاحات

حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية لتحقيق الإ�شتفادة 

الق�شوى منه للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا 

cp@mof.gov.kw :النموذج واإر�شاله اإىل مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�ص التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

املقرتحات

وزارة/                                 اإدارة/                                الهاتف/                           اإ�شم مقدم الإقرتاح/



116

منوذج الإقرتاحات

حر�شًا من وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي - على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي ملواد القرطا�شية لتحقيق الإ�شتفادة 

الق�شوى منه للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم واآرائكم من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�شفاتها وذلك بتعبئة هذا 

cp@mof.gov.kw :النموذج واإر�شاله اإىل مراقبة ال�شراء اجلماعي على رقم الفاك�ص التايل: 22449839 اأو الربيد الإلكرتوين التايل

املقرتحات

وزارة/                                 اإدارة/                                الهاتف/                           اإ�شم مقدم الإقرتاح/




