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 مالحظات الكمية المطلوبة ادةـــــالم #

1 

أو عضو هيئة تدريسمكتب موظف اداري   

 المكتب مزود بجانبية. مصنوع من خشب

والرطوبة ملبس قشرة ميالمين مقاومة للخدش والحرق  

 PVC األحرف

سالك.ألالمكتب مزود بفتحة للكوابل وا  

دراج ثالثية متحركة مصنوعة من خشب أالمكتب مزود بوحدة 

. والجارور العلوي مزود بقفل مركزي ملم 18سماكة   

 تقريبا    75*77*160قياس المكتب 

70  

2 

  مكتب عضو هيئة تدريس
الستخدامه في قاعات التدريس. بدون جوارير. يشترط ان 

 يكون المكتب من النوع القوي 

 تقريبا   سم74*70*120قياس 

30  

3 

 طاولة قهوة )طربيزا(
قشرة ميالمين مقاومة للخدش مصنوعة من خشب ملبس 

 والحرارة والرطوبة.

 PVCاألحرف  

 تقريبا   سم 40سم, االرتفاع  50سم،  العرض  50الطول 

70  

4 

 طاولة وسط مع رف سفلي

ملم 18 خشب ال تقل سماكته عن مصنوعة من  

 ملبس قشرة ميالمين مقاومة للخدش والحرارة والرطوبة. 

 PVCاألحرف 

سم 90الطول   

سم 60العرض   

 سم 45االرتفاع 

 القياسات تقريبية

70  

5 

 خزانة لحفظ الملفات

قشرة ميالمين مقاومة للخدش خشب ملبّس مصنوعة من 

من األسفل  مزودة PVC خزانةللوالحرارة والرطوبة. األحرف 

الجزء الجودة.  وفصاالت عاليةمع قفل لألبواب  2بأبواب عددها 

بدون أبواب. وسماكة  رفوفالخزانة مزود بثالثة العلوي من 

 ملم 18 ال تقل عن والرفوفالجوانب والقاعدة واألبواب 

 سم تقريبا. 35*90*190قياس الخزانة حوالي 

 

70  

6 
متحرك )هايدروليك( قصيركرسي مكتب ظهر   

 مزود بعمود غاز إلمكانية التحكم باالرتفاع.
70  



2 
 

الكرسي  األيدي ثابتة. منجد بجلد صناعي لون أسود نخب أول.

مزود بوسيلة )ماكينة( إلرجاع الظهر لمستويات مختلفة. قاعدة 

عجالت.خمسة  مزودة ب  الكرسي كروم معدنية   

7 

 كرسي انتظار ثابت 

القاعدة كروم. الكرسي مزود  أسود.لون نخب أول مقعد جلد 

 50*50قياس القاعدة حوالي  بأيادي خشبية قوية أو بالستيكية.

 سم. 45سم وارتفاع الظهر حوالي 

140  

8 

 عالقة مالبس خشبية رباعية 

بواسطة عالقات من الخلف أو بواسطة  تثبت على الجدار

فس نوع االخشاب المستخدمة مصنوعة من نالعالقة  .البراغي

 لألثاث

70  

9 

لقاعات التدريس مفرد كرسي محاضرات  
 عدة طبقات مصنوعة من الخشب المعاكسالمقعد والظهر 

قشرة لون الزان، الكرسي مزود  ملبّسةملم  9بسماكة ال تقل عن 

ملبسة قشرة بلون ملم  18بسماكة ال تقل عن بركاية للكتابة 

 الهيكل المعدني مصنوع من تيوبات معدنية قطرها ن.الزا

الى سلة  باإلضافةملم  1.2ملم وسماكة ال تقل عن  30حوالي

 معدن الكراسي ب  دهان  .ية سفلية لحفظ الكتب والدفاترمعدن

electrostatic painting    .أرجل الكرسي المعدنية بني

مزودة من األسفل بقطع بالستيكية قوية ومناسبة لتالفي الصوت 

 اثناء تحريك الكراسي وتالفي خدش البالط.
سم ارتفاع المقعد عن  40 وعرضهاسم  40 قياس القاعدة

 .تقريباسم  80سم ارتفاع الظهر  45االرض 

 يشترط أن تكون الكراسي من النوع القوي.

بركاية  كرسي 60مطلوب من ضمن هذه الكراسي توريد 

 شمالية للكتابة.

920  

10 

 منصة خطابة للمحاضرات )بوديوم(

.ملم 18 مصنوعة من خشب سماكة ال تقل عن  

 ملبس قشرة ميالمين مقاومة للخدش والحرارة والرطوبة. 

 .سم 115االرتفاع الكلي عن األرض   .PVC األحرف

 المنصة مغلقة بالكامل من الجهة االمامية المقابلة للطلبة.

وارتفاع القاعدة عن سم  50×  75 من االعلى المنصة 

مزودة برف بارتفاع عن  ةتقريبا. المنص سم 105األرض 

اللون مطابق ان يكون  بتقريبا. يجسم  65األرض يقدر ب  

 داخل قاعات التدريس. أللوان مكاتب أعضاء هيئة التدريس

 

20  



3 
 

11 

 أو ما يعادله Greenمراوح جدارية نوع 

 كنترول مزود انش مع ريموت 20فراشات قياس  5 

مع حمالة معدنية  Energizerنوع  4ببطاريات احتياط عدد 

سم  3للتثبيت على الجدار وبراغي مجلفنة ال يقل طولها عن 

 واسافين تثبيت. 

  super quietهادئ  المروحة صوت موتوريشترط أن يكون 

100  

12 

 لوح كتابة لقاعات التدريس يثبت على الجدار

سم السطح سيراميك أبيض. 120*200قياس   

ومحاية لوح  4للكتابة عددها اللوح مزود برف وأقالم ملونة 

 .عبوات لكل لوح 3مع منظف خاص للوح سبريه عدد 

28  

13 

 )ليس مواسير دائرية( .أرجل حديد شكل أوفالكرسي ثابت 

 او ما يعادله( )حراري مدهون اسود نوعية الدهان ممتازة 

 سود من نوعية عالية الجودة.ألون قماش منجد  

سيتم استخدام هذه الكراسي لطاوالت الكمبيوتر في مختبرات 

 الحاسوب. 

50  

15 

 تقريبا )اللون بني( سم76×90×220قياس مكتب مدير 

واحد منها  3دراج عددأتحتوي على جانبية المكتب مزّود ب

 مزود بغال ومفتاح.

 مزودة بأربعة أبواب. طاولة قهوة وخزانةيتبع للمكتب 

 .سم 120حوالي ارتفاع الخزانة 

ملبس بطبقة ميالمين ضد الخدش والحرارة  المستخدمالخشب 

سماكة سطح المكتب  PVCوالرطوبة مع حواف مصنوعة من 

قطع جلدية بطقم المكتب  ) تزويد.تقريبا مم 36العلوية 

 ديكوريه(

4  

16 

 طاولة اجتماعات دائرية 

 سم  75سم وارتفاع حوالي  120قطر حوالي القياس الطاولة: 

 وجك لضبط االرتفاع   متحركةعجالت ب مزودة  كراسي 4مع 

4  

17 

من النخب الممتاز. كرسي مدير متحرك ظهر عالي  

مزود بعمود غاز إلمكانية التحكم باالرتفاع.   

األيدي ثابتة. منجد بجلد صناعي لون أسود نخب أول أو قماش 

على ان يتطابق لون المكتب مع الكرسي. .نخب أول  اسود 

الكرسي مزود بوسيلة )ماكينة( إلرجاع الظهر لمستويات 

  عجالت. 5مختلفة. قاعدة الكرسي كروم معدنية 

4  

18 

  نخب أول جلد اسود طقم كنب

 مكون من القطع التالية:

  2مفردة عدد +1عدد ثالثية  

4  



4 
 

19 
 نخب أولثابت كرسي انتظار 

 قوية خشبية بأرجل  نخب اول مزود  دجلد اسومنجد 
8  

20 

  عالقة مالبس ستاند

مع بيان نوع القاعدة والمادة المصنعة منها هذه العالقة الختيار 

 واألفضل االنسب

4  

21 

 طاوالت اجتماعات

شخصا  مع كراسي اجتماعات من نوعية ممتازة  14تتسع ل 

كرسي لكل طاولة بحيث تكون الكراسي دوارة على  14عددها 

عجالت وجك لضبط االرتفاع ومنجدة بقماش ممتاز أو جلد 

 صناعي نخب أول لون أسود

 يرجى تقديم صور وبدائل الختيار المناسب للجامعة

2  

 

 مالحظات هامة:

 ( 12)بقطع غيار تتضمن عجالت عددها ( 6المذكورة في البند رقم )مطلوب تزويد الكراسي  (1

 ( 6جكات احتياطية لضبط االرتفاع عددها )  (2

 من كل نوع.( 6احتياطية عددها ))يمنية وشمالية(  للكراسي المتحركة يادي جانبيةأ  (3
 شروط العطاء الخاصة

 الضريبة العامة على المبيعات. تقدم األسعار شاملة لكافة الرسوم بما فيها -1
 يتم توصيل األثاث لموقع الجامعة وتركيبه في األماكن المخصصة له. -2
 يشترط أن تكون كافة األسطح والجوانب خالية من الخدوش وأي تلف مهما كان نوعه. -3
يجب أن يتطابق لون المكاتب مع الخزائن والطربيزات ومنصة المحاضرات )بوديوم( بعضها  -4

 مع بعض.
، فكلما كانت الكفالة أطول كلما كان ذلك أفضل ويستثنى من الكفالة اإلتالف ن مدة الكفالةبيا -5

 المتعمد والكسر والحرق.
مطلوب استخدام مواد الصقة من افضل النوعيات لضمان عدم فك االقشطة الجانبية والحواف  -6

 لقطع األثاث. 

يوم من تاريخ التسليم والتركيب داخل  45تلتزم الجامعة بتسديد قيمة األثاث خالل فترة ال تتجاوز  -7

 الجامعة.
يمكن تقديم بدائل لما هو موجود في مواصفات البنود المذكورة على أن يتم بيان تفاصيل  -8

 واضحة. المواصفات الفنية مع إرفاق صور
من أجل اختيار ما يناسب الجامعة منها يجب تقديم األلوان المتوفرة مع ضرورة االلتزام بها تماماً  -9

ث ال يقبل بعد اإلحالة ألوان بديلة ابداً، كما يمكن تقديم لون أساسي لألثاث مع بديل له في حال حي

)من مشتقات اللون البني أو لون الزان  عدم توفره ولكن يجب أن يكون جميع األثاث بلون واحد

 .الطبيعي(
كلما كان ذلك فكلما كان التوريد أسرع بيان مدة التوريد لألثاث المطلوب وااللتزام بذلك  -10

  .أفضل
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مالحظة: يمكن توريد األثاث المطلوب وتركيبه في قاعات التدريس ومكاتب أعضاء الهيئة  -11

األثاث علماً بأن سرعة توريد  وااللتزام به ولكن يجب بيان ذلك بدقة ،التدريسية على مراحل

 .وستكون سبب جيد وأساسي لسبب االحالة اللوازم المحالة ستؤخذ بعين االعتبار عند التقييمو
على  الطالع الجامعةللشركات الخيار بتقديم عينات من أنواع األثاث )عينات مستردة( وذلك  -12

 .لتسهيل االختيارومواصفات دقيقة تفاصيلها واختيار األنسب منها. أو تقديم صور واضحة تماما 

الجامعة ليست يجب ذكر تفاصيل المواصفات الفنية لكل قطعة أثاث مع العلم بأن  -13

 األسعار.ملزمة باإلحالة على أرخص 

 MDFيجب اإلشارة بكل وضوح لنوع الخشب المستخدم في تصنيع األثاث. هل سيتم استخدام ) -14

أو اوكال )خشب مضغوط( أو آلتية ملبس قشرة ميالمين. مع بيان فروقات األسعار بين هذه 

 األنواع الختيار ما يناسب الجامعة ويحقق مصالحا.
 


