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 تــمـــهـــيـــد
بغرض منحها للجهات الحكومية األخرى حسب الحاجة  تعرض المنصة األصناف المستودعية

( باب بيع 5( الباب )81( والمادة )80لالستفادة منها وذلك قبل عرضها للبيع بناًء على المادة )
( من قواعد وإجراءات 19المنقوالت من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المحدث والمادة )

 المستودعات الحكومية.
 

 الكيفية
 وذج ُمرفق موضح فيه األصناف المستودعية يوجد به جدول بجميع الكميات واألصناف.هو نم

 

 مدة اإلعالن
 عمل يوم 15

 

 تاريخ اإلعالن
 م18/12/2022

 

 للتواصل
 0112529532 عبدالرحمن الخثالن

 0112529495 سلمان الطريف
 

 لكتروني: اإلبريد ال
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد كرتون سقف مستعار
 عدد كرتون براويز أسقف كبيرة

 عدد كرتون براويز أسقف صغيرة 
 عدد (Photo cellحساس استشعار )

 عدد  مكثف قيم متنوعة 
 عدد سير

 عدد FCUدينمو وحدة 
 عدد خزان رطوبة 

 عدد  حساس حرارة 
 عدد سلف

 عدد مروحة مكيف باص
 عدد وحدة تحكم لفات المحرك

 عدد فولت 12بطارية 
 عدد شاحن بطارية 
 عدد  مضخة مياه

 عدد خراطيم نظام التبريد 
 عدد بطاريات منظم الطاقة

 عدد هاتف شبكي 
 عدد كور سويتش شبكة الكمبيوتر

 عدد شبكة الكمبيوتربطاريات 
 عدد فايروول شبكة الكمبيوتر
 عدد سويتش شبكة الكمبيوتر

 عدد كرتون كابالت
 عدد سيرفر شبكة الكمبيوتر

 عدد كرسي جلد 
 عدد كرسي قماش
 عدد  كرسي شبك
 عدد كرسي خشب

 عدد كرسي ألمنيوم
 عدد تصويرآلة 

 عدد صندوق إطفاء حريق 
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد بكرات خراطيم إطفاء حريق
 عدد لوحة تحكم كهربائية 

 عدد بوصة 6محابس يدوية قطر 
 عدد بوصة  8محبس يدوي قطر 
 عدد باب حديد 
 عدد باب خشب

 عدد يد باب )طرف واحد(
 عدد مثبت باب خشب

 عدد دفاش باب
 عدد دوالب زجاج )يوجد كمية مفككة(

 عدد دوالب خشب )يوجد كمية مفككة(
 عدد دوالب حديد

 عدد دوالب حديد صغير )سيرفر كمبيوتر(
 عدد جنط

 عدد وحدة أدراج صغيرة
 عدد أمبير 80فيوز 
 عدد أمبير 63فيوز 

 عدد موزع مناديل كبير
 عدد قاعدة لمبات إسبوت

 عدد موزع معطر مياه السيفون
 عدد رأس شطاف 
 عدد شطاف كامل 

 عدد غطاء صفاية حديد
 عدد سم 10لمبات إسبوت اليت  

 عدد سم كوب 10لمبات إسبوت اليت 
 عدد سم  7اليت  لمبات إسبوت

 عدد 30*  30لمبات بانل اليت 
 عدد حبل إضاءة مخفي 

 عدد فيش جداري 
 عدد فيش أرضي
 عدد كونتا كتور
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد 10*  10علبة حديد 
 عدد فاصل حماية

 عدد بالستيك  30*  30مروحة شفط 
 عدد حديد  50*  50مروحة شفط  

 عدد مساعدات سيارة 
 عدد عمود توازن سيارة

 عدد قاعدة حديد صغيرة 
 عدد Watt 5لمبة 

 عدد سبورة 
 عدد لتر 80سخان 

 عدد رف( 3درج بالستيك للورق )
 عدد محول كهربائي 

 عدد 30*  30كشاف 
 عدد  22*  22كشاف 

 عدد 20*  20كشاف 
 عدد فيش 

 عدد فولت 127ترانس 
 عدد قلب سخان مياه

 عدد أمبير 80بطارية 
 عدد وحدة تحكم بالمصعد )أثنين منها مفككة(

 عدد دينمو
 عدد موكيت

 عدد طبق استقبال إشارة 
 عدد صندوق حريق 

 عدد شباكمكيف 
 عدد صندوق مكيف شباك

 عدد لوحة قواطع
 عدد  كبيرة لوحة أرضية

 عدد وصلة ربر 
 عدد لي جرجور

 عدد كشاف واجهة 
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد لوحة عدادات )شركة يورك(
 عدد 4سم  *120كشاف غاطس  

 عدد سم مع الترانس 20كشاف غاطس دائري 
 عدد 60*  60كرتون سيور

 عدد LED 60*  60كشاف 
 عدد أرفف حديد
 عدد حاوية حديد

 عدد مغسلة مختبرات
 عدد جهاز تحميض أفالم 

 عدد كنب جلد مفرد 
 عدد كنب جلد ثالثي

 عدد رف طابعة
 عدد لوحة تحكم طابعة
 عدد شاشات كمبيوتر 

 عدد نجفات إنارة مستطيلة 
 عدد كرتون أسالك

 عدد كرتون كليبسات ملفات ومسامير
 عدد AUTO CUTماكينة مناديل 

 عدد ماكينة صابون رغوة
 عدد سم  20لمبات دائرية 
 عدد سم  14لمبات دائرية 
 عدد سم  10لمبات دائرية 
 عدد سم 7لمبات دائرية 

 عدد كشاف سلم مربع 
 عدد LED 60*  60كشاف 

 عدد أفياش أرضية 
 عدد سم 120لمبات 

 عدد كشاف واجهات
 عدد مكتب

 عدد مكتب صغير
 عدد أفياش كهرباء 
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد دخان كاشف
 عدد قواعد لمبات

 عدد لمبات طوارئ )مخرج(
 عدد مراوح سحب دخان )حديد(

 عدد صناديق حريق فارغة
 عدد مخارج هواء
 عدد جهاز فاكس

 عدد هاتف
 عدد كاملة+الباقي مفككة( 40مكاتب )عدد 
 عدد كاملة+الباقي مفككة( 109مالحق )عدد 

 عدد مالحق كبيرة
 عدد +الباقي مفككة(19طاولة خشب )عدد 

 عدد طاولة شاي
 عدد طاولة اجتماعات

 عدد طاولة اجتماعات صغيرة 
 عدد طاولة اجتماعات بيضاوية

 عدد طاولة زجاجية
 عدد طاولة كمبيوتر

 عدد لوحة سبورة متحركة 
 عدد لوحة سبورة ثابتة

 عدد لوحة اجتماعات صغيرة
 عدد خزائن أحذية

 عدد قرص نحاسي لقياس الحرارة )قطعة غيار لجهاز النسيج(
ثيرمو كيبل لقياس الحرارة داخل الفريزر )قطعة غيار 

 عدد لجهاز النسيج(

 عدد قافل التمدد )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد سير )قطعة غيار لجهاز النسيج(

 عدد عبوات بالستيكية )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد شاشة  )قطعة غيار لجهاز النسيج(

 عدد محول كهربائي )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد لجهاز النسيج(غطاء بالستيكي )قطعة غيار 
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد حامل الغطاء )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد قاعدة مروحة )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد شفرات مروحة )قطعة غيار لجهاز النسيج(

 عدد رمان )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد كيبل الحساس )قطعة غيار لجهاز النسيج(
 عدد حساس الضغط )قطعة غيار لجهاز النسيج(

 عدد وحدة معالجة الماء )قطعة غيار لجهاز معالجة الماء(
لمبة األشعة فوق البنفسجية )قطعة غيار لجهاز معالجة 

 عدد الماء(

 عدد فلتر تنقية األمالح )قطعة  غيار لجهاز معالجة الماء(
 عدد األولية )قطعة غيار لجهاز معالجة الماء(وحدة المعالجة 

 عدد الفلتر النهائي )قطعة غيار لجهاز معالجة الماء(
 عدد (Analogueوصالت كيابل اتصاالت قديمة )

 عدد لوحة اعالنية
 مجموعة مجموعة PVCمجرى كيابل ديكورية 
 مجموعة مجموعة  أغطية المنيوم 
 عدد قاعدة شاشة 

 مجموعة مجموعة قطع أسالك كهرباء صغيرة 
 عدد جهاز سير جري

 عدد فوانيس 
 عدد ميزان يدوي
 عدد طاولة رسم 

 عدد تلفزيون
 عدد جهاز قياس ضغط الدم

 عدد ثالجة
 عدد عالقة مالبس 
 عدد مراتب سرير 
 عدد جهاز رسيفر
 عدد جهاز فيديو

 عدد وسائد
 عدد دفايات
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 قائمة الرجيع

 الكمية الوحدة اسم الصنف

 عدد طاولة زجاج مع قاعدة تلفاز
 عدد رفوف حديد

 عدد صناديق حديد
 عدد وحدة جهاز تكييف 

 مجموعة مجموعة 60*  60قطع سجاد مقاس 
 عدد بكرة أسالك 

 عدد سلة مهمالت
 عدد صندوق كهرباء

 عدد غطاء صرف صحي
 عدد ماسح ضوئي

 عدد كاميرات مراقبة 
 عدد جهاز كمبيوتر
 عدد طابعة كمبوتر
 عدد جهاز بروجيكتر
 عدد ستارة بروجيكتر

 عدد حامل شاشة
 عدد باب رولة

 عدد جهاز ميكروفون 
 عدد جهاز )ام بي فاير(

 عدد هوب سيارة 
 عدد فحمات سيارة

 عدد سجادة
 مجموعة مجموعة مواسير حديد

 مجموعة مجموعة مجموعة حديد سكراب 
 مجموعة مجموعة مجموعة أغطية بالستيك للكهرباء

 مجموعة مجموعة مجوعة أخشاب )دواليب جدارية(
 مجموعة مجموعة مجموعة أخشاب
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