
 8102 ايارموقف بالطلبات التي تم اطالق صرفها لشهر 

 الماده الشحنه الشركه الطلب المخزن ت
 مع الملحقات ECHO ملحق ثاني للعقد ENG87/2013/56 GE Medical قلبية 0

الشركة العامة  98/2014/106 ضمادات 8
للصناعات 

 النسيجيةوالجلدية

الدفعة االولى 
والثانية من 

 الشحنة الرابعة

Dressing Cotton1/2 
KG 

 مواد اطراف كامل العقد uniprox 88/2013/46/1 عالج 3

 مواد اطراف كامل العقد uniprox 88/2012/784/1 عالج 4

 Dry film الثانية AGFA 96/2015/16/1 أشعة 5
(14x14),(10x12),(8x10) 

 Adjustable folding كامل العقد FoshanTonghe 88/2014/30 عالج 6

walking frame for 

child + Rubber tibs, 

Adjustable elbow 

crutch adult + Rubber 

tips 

 Digital c-arm device كامل العقد ENG/77/2014/33 siemens اشعة 7
 willomesh 15*15cm واحدة A Will phama/92/2014/23 خيوط 2

polypropylene 

surgical mesh 

 R/5 Timesco/91/2012/860 جراحية 9

Healthcare Ltd 
انجزء انثانً من 

 انشحنت االونى
Mayo scissors 

angledon flat , flat 

blades 8 1/2  ,  L 

ittauer Stitch Scissors 

str 5.5 (14cm) 

مكتب انهندباء  شراء مباشر  DA/2017/22 تخدير 01

 انعهمً
- paitent circuit with 

flow sensor sle 5000-

4000, paitent circuit 

for CPAP 

 ACDAمحلول مانع تخثر  - OMAمكتب  D/2013/41 كلية 00
عيون ال  08

ENT 

95/2014/70/4 Unique 

Technologies 
 Unique edge Slit اولى

Knife angled 2.8mm 

 Folly catheter 2 االولى C BRAD/57/ 83/2014 كلية 03
way(22-24)Fr 

 
 
 
 
 
 



 

شحنت طارئت   Balton 93/2016/30 تخدير 04

 كشحنت اونى
,   -Triple Lumen 

(G14,G16,G18,G19) 

Duble Lumen 

(G14,G16,G18,G19),        

     - Single  Lumen( 

G14,G16,G18,G19),  & -

Scale For Venous 

Pressure Measurement 

- 
الشركة العامة  20/2017/3 النبيذة 04

لصناعات النسٍج 

 والجلود

الشحنة : االولى ) 

الجزء الخامش+ 

 الجزء السادس(

Disposable pillow cover 

Large 

05 ENT 94/2015/18 GMS –

FRANKFURT 

GMbh 

 ENTمستهزماث  كامل العقذ

 R/1 CERACARTA/87/2015/47 قلبية 06

S.P.A 
 ELCTRODE DISC FOR الثانٍة

ECG METALIC 
A- size 30 MM    , B- size 

24 MM   ,    c- size 15 MM 

 
 Scalp Vien Needle واحدة A B.Braun/71/2014/67/2 كلية 07

21,25,27 
              عقد شراء مباشر     2018/4 كلية 02

 ) تجهٍز  مباشر نصحت واسط(
مالٍزي / ألمانً / 

محهىل غسم كهٍت قاعدي  - تاٌلنذ/ تركً

فسجهت نٍدل ,         Basic solاو

              كامبرو ) بتر فالي ( 

فهتر                                   

 Hallowغسم كهٍت نىع كامبرو

faber poly flex gambro    

 nova lineبهد الٌن نىع ,  

BL31 set 
الشركة العامة لصناعة  3/2017/20 نبيذة 09

 النسٍج والجلود
االولى ) الجزء 

 لسادس (ا
Disposable Pillow cover 

small 
لبنانً , جزائري,  شراء مباشر DA/2016/13 كلية 81

 Bicarbonate Powde - بولنذي , اٌطالً

cartrides, Double Lumen 

Catheter 
 خٍىط عمهٍاث - LINX شراء مباشر 2017/8 خيوط 80

 


