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الرجيع:بيان بأصناف   

ةالكمي  م اسم الصنف الوحدة  
 ١ طابعات  العدد ١١٩
 ٢ كراسي بالستيك  العدد ٣٣
 ٣  حمرأ لون حفالت كراسي العدد ٢٥
 ٤ طاوالت طعام  العدد ١٨
متحدث ةمنص العدد ١٣  ٥ 
تصوير  تالآ العدد ٤٧  ٦ 
 ٧  ةالحضانخاص بأطفال  سرير العدد ٢٩
ةالمقطعي ةشعمن جهاز األ أجزاء العدد ١  ٨ 
ةشعمن جهاز األ أجزاء العدد ١  ٩ 
 ١٠  ةزيتي ةدفاي العدد ٧

هاتف جهاز  العدد ١٨٩  ١١ 
 ١٢ ثالجات  العدد ١١
فاكسجهاز  العدد ٣٥  ١٣ 
 ١٤  ئيماسح ضوجهاز  العدد ٥٣

 ١٥ مكاتب  العدد ٢٨٥
ةالذاتي ةجهاز الخدم العدد ٥  ١٦ 

مكيف  مبروسرك العدد ١٦  ١٧ 
 ١٨ مكيف شباك  العدد ١

معمل ابيض  ةطاول العدد ١٤  ١٩ 
 ٢٠ كنب مفرد  العدد ٨١
 ٢١ كنب ثنائي  العدد ١٠
 ٢٢ كنب ثالثي العدد ٢٣

 ٢٣ كرسي مرتفع دوار  العدد ٦٦٨
 ٢٤ كرسي ثابت  العدد ٢٧٠
 ٢٥ كرسي معمل  العدد ١٤٧٥
 ٢٦  بيضاء جدارية سبورات العدد ١٥٤
قزاز ةدوالب خشب واجه العدد ٢٤٢  ٢٧ 
شاهي  ةطاول العدد ٩٩  ٢٨ 
 ٢٩ خزنات حديد  العدد ١٩
كفرات بدوالب صغير حديد  العدد ٣١  ٣٠ 
درج  ٤ون لدوالب شا العدد ٤٠  ٣١ 
 ٣٢ بارتشن  العدد ٧٣
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بذراع  ةكبير ةخرام العدد ٥  ٣٣ 
بذراع ةكبير ةدباس العدد ١٦  ٣٤ 
 ٣٥  ةكهربائي ةدباس العدد ١٢
بطاقات  تغليفجهاز  العدد ٣  ٣٦ 

روبروجكت العدد ١٠  ٣٧ 
حديد  ةشنط العدد ١  ٣٨ 
ليآيح حجهاز تص العدد ١  ٣٩ 

تلفزيون جهاز  العدد ٢٧  ٤٠ 
 ٤١ كرسي طالب بذراع العدد ٤٢٢

 ٤٢ مقص بذراع العدد ٣
 ٤٣ كرسي ثالثي حديد بدون ظهر  العدد ٧

 ٤٤ كرسي ثالثي حديد  بظهر  العدد ٤٥٨
طرد غازات ةكبين العدد ٢٠  ٤٥ 

٦٥٤  ٤٦ دوالب جداري معلق خاص بالمعمل  العدد 
٩٢٦ رضي أبنش خاص بالمعمل  العدد   ٤٧ 

اجتماع ةطاول العدد ٢  ٤٨ 
هوكي  ةطاول العدد ٤  ٤٩ 
تنس  ةطاول العدد ٦  ٥٠ 
ةابسن نقطي ةطابع العدد ٣  ٥١ 

 

التواصلو  لتنسيقل  
 محمد أحمد آل عبود
٠٥٦٠٣٥٧٥٥٥ 

 

 

 

 

 

  


