NPT 0015/18
MEDICAL GASES TENDER

FINAL RESULT
MANUFACTURER

COUNTRY

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

AHG

Saudi Arabia

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

VENDOR NAME

ITEM SPECIFICATION

SRM CODE

SN

NO QUOTE

Argon Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانة
غيقابل 99.99%نقاوة 3م 6سعة األرجون
 - Meccaلألشتعال ر

4219170400100

1

NO QUOTE

Argon Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانة
غيقابل 99.99%نقاوة 3م 6سعة األرجون
 - Taifلألشتعال ر

4219170400100

2

NO QUOTE

Argon Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانة
غيقابل 99.99%نقاوة 3م 6سعة األرجون
 - Dammamلألشتعال ر

4219170400100

3

Argon Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانة
غيقابل 99.99%نقاوة 3م 6سعة األرجون
 - Jizanلألشتعال ر

4219170400100

4

Argon Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانة
غيقابل 99.99%نقاوة 3م 6سعة األرجون
 - Bishaلألشتعال ر

4219170400100

5

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
 99.99 - Meccaنقاوه 3م 6الهليوم

4219170400200

6

4219170400200

7

4219170400200

8

4219170400200

9

4219170400200

10

4219170400200

11

4219170400200

12

4219170400300

13

4219170400300

14

4219170400300

15

4219170400400

16

4219170400400

17

4219170400400

18

4219170400400

19

4219170400500

20

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT
JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT
ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES
CANCELLED
CANCELLED
CANCELLED
CANCELLED
JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT
CANCELLED

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

1 of 37

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

غاز إسطوانه

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانه
 99.99 - Jeddahنقاوه 3م 6الهليوم
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانه
 99.99 - Hafr Al-Batinنقاوه 3م 6الهليوم
Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانه
 99.99 - Dammamنقاوه 3م 6الهليوم
الهليوم غاز إسطوانه Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
 99.99 - Ararنقاوه 3م6
غاز إسطوانه

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
 99.99 - Jizanنقاوه 3م 6الهليوم

Helium Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
غاز إسطوانه
 99.99 - Najranنقاوه 3م 6الهليوم
غاز اسطوانة Medical Ethylene Gas Cylinder - Weight 15 Kg
ر ن
االيثيلي
ما او تقريبا كجم 15باالسطوانه الغاز وزن كجم 15الغاز وزن الطبن
:التاليه للمواصفات طبقا بالرطل يعادلها
 :c2h4الكيمائن الرمز -
الوزن -
 : 054, 28الجزئن
 51, 861رطل /مكعب قدم  : 8, 13النوعن الحجم -
)"" جرام /ملليلين
) - Meccaف6 (70م 21حرارة درجة عند
غاز اسطوانة Medical Ethylene Gas Cylinder - Weight 15 Kg
ر ن
االيثيلي
ما او تقريبا كجم 15باالسطوانه الغاز وزن كجم 15الغاز وزن الطبن
:التاليه للمواصفات طبقا بالرطل يعادلها
 :c2h4الكيمائن الرمز -
الوزن -
 : 054, 28الجزئن
 51, 861رطل /مكعب قدم  : 8, 13النوعن الحجم -
)"" جرام /ملليلين
) - Jeddahف6 (70م 21حرارة درجة عند
غاز اسطوانة Medical Ethylene Gas Cylinder - Weight 15 Kg
ر ن
االيثيلي
ما او تقريبا كجم 15باالسطوانه الغاز وزن كجم 15الغاز وزن الطبن
:التاليه للمواصفات طبقا بالرطل يعادلها
 :c2h4الكيمائن الرمز -
الوزن -
 : 054, 28الجزئن
 51, 861رطل /مكعب قدم  : 8, 13النوعن الحجم -
)"" جرام /ملليلين
) - Dammamف6 (70م 21حرارة درجة عند
االستيلي غاز اسطوانة Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
ر ن
الغاز وزن
للمواصفات طبقا بالرطل يعادله ما او تقريبا كجم 5باالسطوانة الغاز وزن كجم 5
:التاليه
لالشتعال قابل اللون عديم غاز -
 : c2h2الكيمائن الرمز -
 : 04, 26الجزئن الوزن -
حرارة درجة عند  : 9092, 0النوعن الوزن -
)ف6 (70م21
 .ادئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجت -Mecca
االستيلي غاز اسطوانة Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
ر ن
الغاز وزن
للمواصفات طبقا بالرطل يعادله ما او تقريبا كجم 5باالسطوانة الغاز وزن كجم 5
:التاليه
لالشتعال قابل اللون عديم غاز -
 : c2h2الكيمائن الرمز -
 : 04, 26الجزئن الوزن -
حرارة درجة عند  : 9092, 0النوعن الوزن -
)ف6 (70م21
 .ادئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجت -Jeddah
االستيلي غاز اسطوانة Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
ر ن
الغاز وزن
للمواصفات طبقا بالرطل يعادله ما او تقريبا كجم 5باالسطوانة الغاز وزن كجم 5
:التاليه
لالشتعال قابل اللون عديم غاز -
 : c2h2الكيمائن الرمز -
 : 04, 26الجزئن الوزن -
حرارة درجة عند  : 9092, 0النوعن الوزن -
)ف6 (70م21
 .ادئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجت -Alahsa
االستيلي غاز اسطوانة Acetylene Gas Cylinder - Weight 5 Kg
ر ن
الغاز وزن
للمواصفات طبقا بالرطل يعادله ما او تقريبا كجم 5باالسطوانة الغاز وزن كجم 5
:التاليه
لالشتعال قابل اللون عديم غاز -
 : c2h2الكيمائن الرمز -
 : 04, 26الجزئن الوزن -
حرارة درجة عند  : 9092, 0النوعن الوزن -
)ف6 (70م21
 .ادئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجت -Dammam
الوزن البيوتان غاز اسطوانة Butane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادلها ما او تقريبا رطل  50باالسطوانه الغاز وزن  -رطل 50
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COUNTRY

VENDOR NAME

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAQA ALSHMAL PLANT

Saudi Arabia

ITEM SPECIFICATION

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:

SRM CODE
:التاليه للمواصفات

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

CANCELLED

NO QUOTE

CANCELLED

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

CANCELLED

CANCELLED

2 of 37

NAGA

 : c4h10الكيمائن الرمز -
 :الجزئن الوزن -
124, 58 - Mecca
الوزن البيوتان غاز اسطوانة Butane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادلها ما او تقريبا رطل  50باالسطوانه الغاز وزن  -رطل 50
:التاليه للمواصفات
 : c4h10الكيمائن الرمز -
 :الجزئن الوزن -
124, 58 - Jizan
وزن اليوبان غاز اسطوانة Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادله ما او تقريبا رطل  50باالسطوانة الغاز وزن رطل  50الغاز
:التاليه للمواصفات
 :c3h8الكيمائن الرمز -
 : 096,الجزئن الوزن -
44 - Mecca
وزن اليوبان غاز اسطوانة Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادله ما او تقريبا رطل  50باالسطوانة الغاز وزن رطل  50الغاز
:التاليه للمواصفات
 :c3h8الكيمائن الرمز -
 : 096,الجزئن الوزن -
44 - Alahsa
وزن اليوبان غاز اسطوانة Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادله ما او تقريبا رطل  50باالسطوانة الغاز وزن رطل  50الغاز
:التاليه للمواصفات
 :c3h8الكيمائن الرمز -
 : 096,الجزئن الوزن -
44 - Dammam
وزن اليوبان غاز اسطوانة Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادله ما او تقريبا رطل  50باالسطوانة الغاز وزن رطل  50الغاز
:التاليه للمواصفات
 :c3h8الكيمائن الرمز -
 : 096,الجزئن الوزن -
44 - Alqasim
وزن اليوبان غاز اسطوانة Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادله ما او تقريبا رطل  50باالسطوانة الغاز وزن رطل  50الغاز
:التاليه للمواصفات
 :c3h8الكيمائن الرمز -
 : 096,الجزئن الوزن -
44 - Hail
وزن اليوبان غاز اسطوانة Propane Gas Cylinder - Weight 50 Pound
طبقا كجم ب يعادله ما او تقريبا رطل  50باالسطوانة الغاز وزن رطل  50الغاز
:التاليه للمواصفات
 :c3h8الكيمائن الرمز -
 : 096,الجزئن الوزن -
44 - Jizan
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Riyadhالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Meccaالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Jeddahالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Taifالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Alahsaالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Hafr Al-Batinالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Dammamالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Tabukالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *

SN

Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre

4219170400500

21

4219170400600

22

4219170400600

23

4219170400600

24

4219170400600

25

4219170400600

26

4219170400600

27

4219170400700

28

4219170400700

29

4219170400700

30

4219170400700

31

4219170400700

32

4219170400700

33

4219170400700

34

4219170400700

35

4219170400700

36
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وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جالون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Qurayyatالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Ararالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 :النوعن الوزن  : 01, 28 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز -
يتم( * امريكن جالون  :الوحـ ـ ــدة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند 9685, 0
) - Al Juwfالطبية المنشأة داخل التعبئة
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Medinaالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Alqasimالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Hailالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Asirالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Jizanالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
ن
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Najranالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Bishaالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
Medical Nitrogen (liquid) *Fill in the MOH healthcare centre
وجي site
:التاليه للمواصفات طبقا سائل طبن نيي ر ن
و اللون عديم -
الرائحه
 : n2الكيمائن الرمز -
 : 01, 28الجزئن الوزن -
الوزن -
)ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 9685, 0النوعن
جال نون  :الوحـ ـ ــدة -
امريكن
) - Albahahالطبية المنشأة داخل التعبئة يتم( *
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Riyadhنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-نن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Meccaنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-ن

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

Aldakheel Industrial
Gases Plant

Saudi Arabia

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

CANCELLED

CANCELLED

ALDAKHEEL
INDUSTRIAL
GASES PLANT

CANCELLED

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

NO QUOTE

CANCELLED

CANCELLED
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ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

VENDOR NAME

CANCELLED

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

CANCELLED

NO QUOTE
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ITEM SPECIFICATION
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Jeddahنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-ن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Taifنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-ن
وجينالطبننالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Dammamنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-ن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Alqasimنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-ن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننالسعهن6م 3نتقريباناونمانيعادلهان
اسطوانةنغازنالنيي ر
نننننننننن-نn2باالقدامنالمكعبهنطبقانللمواصفاتنالتاليه :نننننننننن-نالرمزنالكيمائننن:ن
اليننالجزئنننن :ن,01ن 28نننننننننن-نالوزننالنوعننن :ن,9685ن 0نعندندرجةنحرارةن
21م6ن(70ف)نننننننننن-نغازنعديمناللوننعديمنالرائحهنونمعبئهنتحتنضغطنعالن.نن
نننننننن-نضغطنالتعبئةنننن:نفنحدودن 141كجم/سم2ن(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)ن
عندندرجةنننننننننننحرارةن21م6ن( 70ف)نننننننننن-ندرجةنالنقاوهننن :نالنتقلنعنن,95ن
نسبةناالكسجي:نالنتزيدنعنن,05ن%.نكحدناقىصننننننننن-ن
%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
Asirنسبةنالرطوبةننن :نالنتزيدنعنن,5ن26نجزءنفنالمليوننكحدناقىصن"ن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000ن نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
نسبةناالكسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Meccaالمليوننكحدناقىصنن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف ).ننننننننن-ندرجةن
نسبةناالكسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Jeddahالمليوننكحدناقىصنن -ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
نسبةناالكسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئنننننننننن-ن
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Alahsaالمليوننكحدناقىصنن -ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
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AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

Aldakheel Industrial
Gases Plant

Saudi Arabia

ALDAKHEEL
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Aldakheel Industrial
Gases Plant

Saudi Arabia

ALDAKHEEL
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

NO QUOTE

NO QUOTE

5 of 37

ITEM SPECIFICATION
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Hafr Al-Batinالمليوننكحدناقىصن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Dammamالمليوننكحدناقىصنن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Al Juwfالمليوننكحدناقىصنن-نن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Medinaالمليوننكحدناقىصن -ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
نسبةناالكسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Hailالمليوننكحدناقىصنن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Asirالمليوننكحدناقىصن-نن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Najranالمليوننكحدناقىصن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Bishaالمليوننكحدناقىصنن-ن
وجينالطبنالسعهن
وجينالطبنالسعهن6م3ننننننننننغازنالنيي ر
اسطوانةنغازنالنيي ر
6م3نتقريباناونمانيعادلهانباالقدانالمكعبهنطبقاننننننننننللمواصفاتنالتاليه:ننننننننن-ن
ننننننننن-نالوزننالجزئننن :ن,01ن 28ننننننننن-نالوزننالنوعننن:نn2الرمزنالكيمائنن:ن
,9685ن0نعندندرجةنحرارةن21م 6ن(70فن)ننننننننن-نغازنعديمناللوننونالرائحهنون
معبئهنتحتنضغطنعالن.ننننننننن-نضغطنالتعبئةنننن :نفنحدودن141كجم/سم2ن
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ITEM SPECIFICATION
(2000نرطلن/بوصهنمربعه)نعندندرجةنحرارةننننننننن 21م6ن(70ف).ننننننننن-ندرجةن
كسجينن :نالنيزيدنعنن
النقاوهننننن :نالنتقلنعنن,999ن%99نكحدنادئننننننننن-ن نسبةناال
ر
5نجزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننننن-نننسبةنالرطوبةننن:نالنتزيدنعنن 5نجزءنفن
Albahahالمليوننكحدناقىصن -نن
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Riyadhغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Meccaغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Jeddahغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Alahsaغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Dammamغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Ararغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Al Juwfغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرا رة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Alqasimغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
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Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE
JACKO GASES
COMPANY
JACKO GASES
COMPANY
JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia
Saudi Arabia
Saudi Arabia

JACKO GASES
COMPANY
JACKO GASES
COMPANY
JACKO GASES
COMPANY

NO QUOTE

CANCELLED

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia

JACKO GASES
COMPANY
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ITEM SPECIFICATION
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Hailغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Jizanغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 0.55 m3 ( for
)infant Incubators
الكربون اكسيد ثائن اسطوانة
جرام بالكيلو يعادلها ما او تقريبا 3م 55, 0السعه 3م 55 0االطفال لحضنات
غي الرائحه و اللون عديم : -التاليه للمواصفات طبقا
مسال و لالشتعال قابل ر ن
  : 01, 44النوعن الحجم  : co 2 -الكيمائن الرمز  . -عالن بضغطال  :النقاوه درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  -ادئن كحد  5, 99%عن تقل
 ). - Albahahغاز لين /ملليجرام  (044, 0اقىص
Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا سائل الطبن النييوز اكسيد centre site
و الشوائب من خالن  -السيوله درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون
الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز  -االمونيا و الماء و النايييك اكسيد اهمها
 ) ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  : 536, 1النوعن الوزن : 013, 44 -يتم( * امريكن جالون  :الوحدة  -ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
) - Riyadhالطبية المنشأة داخل التعبئة
Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا سائل الطبن النييوز اكسيد centre site
و الشوائب من خالن  -السيوله درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون
الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز  -االمونيا و الماء و النايييك اكسيد اهمها
 ) ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  : 536, 1النوعن الوزن : 013, 44 -يتم( * امريكن جالون  :الوحدة  -ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
) - Meccaالطبية المنشأة داخل التعبئة
Medical Nitrous Oxide (liquid ) *Fill in the MOH healthcare
عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا سائل الطبن النييوز اكسيد centre site
و الشوائب من خالن  -السيوله درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون
الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز  -االمونيا و الماء و النايييك اكسيد اهمها
 ) ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  : 536, 1النوعن الوزن : 013, 44 -يتم( * امريكن جالون  :الوحدة  -ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
) - Al Juwfالطبية المنشأة داخل التعبئة
إسطوانةغاز Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
ر ن
هيدرجي
99.99% - Meccaنقاوة 3م 6سعة
إسطوانةغاز Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
ر ن
هيدرجي
99.99% - Taifنقاوة 3م 6سعة
إسطوانةغاز Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
ر ن
هيدرجي
99.99% - Dammamنقاوة 3م 6سعة
إسطوانةغاز Hydrogen Gas Cylinder (99.99%) - Capacity 6 m3
ر ن
هيدرجي
99.99% - Al Juwfنقاوة 3م 6سعة
أكسيد ثائن Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
اللون عديم: -التاليه للمواصفات طبقا  /كجم  25السعة السائل الطبن الكربون
غي الرائحة و
  :co 2.الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال قابل ر نعند  :519, 1النوعن الوزن) -رطل /قدم  (8,8كجم /م :55, 3النوعن الحجم
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة) -ف 21, - (70-حرارة درجة
 ). - Meccaغاز لين/ملليجرام  (044, 0أقىص
أكسيد ثائن Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
اللون عديم: -التاليه للمواصفات طبقا  /كجم  25السعة السائل الطبن الكربون
غي الرائحة و
  :co 2.الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال قابل ر نعند  :519, 1النوعن الوزن) -رطل /قدم  (8,8كجم /م :55, 3النوعن الحجم
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة) -ف 21, - (70-حرارة درجة
 ). - Al Juwfغاز لين/ملليجرام  (044, 0أقىص
أكسيد ثائن Medical Carbon Dioxide (liquid) - Capacity 25Kg
اللون عديم: -التاليه للمواصفات طبقا  /كجم  25السعة السائل الطبن الكربون
غي الرائحة و
  :co 2.الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال قابل ر نعند  :519, 1النوعن الوزن) -رطل /قدم  (8,8كجم /م :55, 3النوعن الحجم
كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة) -ف 21, - (70-حرارة درجة
 ). - Bishaغاز لين/ملليجرام  (044, 0أقىص
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
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ITEM SPECIFICATION
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةRiyadh
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةMecca
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةJeddah
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةTaif
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةAlahsa
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةHafr Al-Batin
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةDammam
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةTabuk
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
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ITEM SPECIFICATION
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةQurayyat
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةArar
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه ب وصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةAl Juwf
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةMedina
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةAlqasim
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةHail
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةAsir
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةJizan
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ITEM SPECIFICATION
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةNajran
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةBisha
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 2.5Kg
ما او تقريبا كجم 5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم 5, 2الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرائحه و اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق بالرطل يعادلها
قابل ر ن
 :01, 44النوعن الحجم  :co2 -الكيمائن الرمز  -عالن بضغط مسال و لالشتعال
التعبئة ضغط ) -ف 6 (70م 21حرارة درجة عند  :519, 1النوعن الوزن -
ذلك و ) مربعه بوصة /رطل 2 (830سم /كجم 58التقرئن البخاري الضغط عند:
 أدئن كحد  99,5%عن التقل  :النقاوة درجة ) -ف6 (70م 21حرارة درجة عند )غاز لين  /ملليجرام ( 044, 0أقىص كحد بالمليون جزء  57عن اليزيد :الرطوبةAlbahah
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Riyadhغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Meccaغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Jeddahغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Taifغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Alahsaغاز لين /ام ملليين 0
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ITEM SPECIFICATION
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Hafr Al-Batinغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Dammamغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Tabukغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Qurayyatغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Ararغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Al Juwfغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Medinaغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Alqasimغاز لين /ام ملليين 0
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ITEM SPECIFICATION
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Hailغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Asirغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Jizanغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Najranغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Bishaغاز لين /ام ملليين 0
اسطوانة Medical Carbon Dioxide Gas Cylinder - Capacity 25 Kg
ما او تقريبا كجم 25االسطوانه الغاز وزن كجم 25الطبن الكربون اكسيد ثائن غاز
غي الرئحه و اللون عديم غاز : -التاليه للموصفات طبقا بالرطل يعادلها
قابل ر ن
النوعن الحجم  : co2. -الكيمائن الرمز . -عالن بضغط مسال و لالشتعال
ضغط ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 519, 1النوعن الوزن :01, 44 . -
بوصة /رطل  2 (830سم/كجم  58التقريبن البخاري الضغط عند :التعبئة
 5,عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ذلك او مربعه
 (044,اقىص كحد المليون فن جزء  57عن تزيد ال  :الرطوبة  . -ادئن كحد 99%
 ). - Albahahغاز لين /ام ملليين 0
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Riyadhاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Meccaاالمونيا و
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ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Jeddahاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Taifاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Alahsaاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Hafr Al-Batinاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Dammamاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . - Qurayyatاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Ararاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Al Juwfاالمونيا و
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ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Madinaاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Alqasimاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Hailاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Asirاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Jizanاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Najranاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Bishaاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Albahahاالمونيا و
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SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 2.5 Kg
بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم  5, 2باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 2النييوز
ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبق
االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيولة درجة
 (70م 21حرارة درجة عند )"" مربعة بوصة /رطل  2 (750سم/كجم 50عن
 :النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن الرمز ) -ف
كحد  99%عن التقل  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند 536, 1
الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خاليه االسطوانات تكون بحيث ادئن
 . -Qunfudhahاالمونيا و
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Riyadh
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Mecca
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Jeddah
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Taif
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Alahsa
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Hafr Al-Batin
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Dammam
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ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Qurayyat
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Arar
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Al Juwf
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
السطوانات تكون
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية ا ن
-Alqasim
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Hail
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Asir
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Jizan
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Bisha
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ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 12.5 Kg
بالرطل يعادلها ما او كجم  5, 12باالسطوانة الغاز وزن كجم  5, 12النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق اللون عديم غاز : -التاليه للمواصفات طبقا
عن االسطوانة داخل الضغط تقل ال بحيث اسطوانات داخل معبا السيولة
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند )مربعة بوصة  /رطل 2 (750سم /كجم50عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n2 -الكيمائن الرمز
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوة درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Qunfudhah
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Riyadh
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Mecca
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Jeddah
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Taif
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Alahsa
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Hafr Al-Batin
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Dammam
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ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Tabuk
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Qurayyat
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Arar
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Al Juwf
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Medina
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Alqasim
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Hail
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Asir
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ITEM SPECIFICATION
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Jizan
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Najran
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Bisha
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Albahah
اكسيد غاز اسطوانة Nitrous Oxide Gas Clyinder - Capacity 25 Kg
طبقا بالرطل يعادلها ما أو تقريبا كجم 25باالسطوانة الغاز وزن كجم 25النييوز
درجة ال مضغوط و مؤكسد المذاق حلو اللون عديم غاز  -التاليه للمواصفات
 50عن االسطوانة داخل الضغط يقل ال بحيث اسطوانات داخل معبه السيوله
الرمز ) -ف  (70م 21حرارة درة عند ) مربعه بوصه /رطل 2 (750سم /كجم
عند  : 536, 1النوعن الوزن  : 013, 44 -الجزئن الوزن  : n20 -الكيمائن
بحيث ادئن كحد  99%عن تقل ال  :النقاوه درجة ) -ف  (70م 21حرارة درجة
.االمونيا و الماء و النايييك اكسيد أهمها و الشوائب من خالية االسطوانات تكون
-Qunfudhah
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Riyadhأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Meccaأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Alahsaأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
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NAGA
ALSHEMAL

غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Dammamأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Qurayyatأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Al Juwfأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 8 m3
ر ن
اكسجي
 : 32الجزئن الوزن  : 5 -الرمزالكيميائن  -تقريبا 3م 8سعة طبن
ضغط ) -ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل  2 (2000سم/كجم 141حدود فن  :التعبئة
الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز ) -ف  (70م 21حرارة
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة  . -لالحياق القابلة المواد أو الشحوم أو
 . -Bishaأقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال  :الرطوبة  . -أدئن كحد
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
ثائن  10%مخلوط طبن غاز اسطوانة )Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3
اكسجي  + 19.5%اكسيدالكربون
ر ن
3) -Riyadhم 6السعة ( نيت +
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
ثائن  10%مخلوط طبن غاز اسطوانة )Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3
اكسجي  + 19.5%اكسيدالكربون
ر ن
3) -Meccaم 6السعة ( نيت +
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
ثائن  10%مخلوط طبن غاز اسطوانة )Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3
اكسجي  + 19.5%اكسيدالكربون
ر ن
3) -Dammamم 6السعة ( نيت +
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
ثائن  10%مخلوط طبن غاز اسطوانة )Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3
اكسجي  + 19.5%اكسيدالكربون
ر ن
3) -Al Juwfم 6السعة ( نيت +
Mixed Medical Gas Cylinder - 10 % Carbon Dioxide+19.5%
ثائن  10%مخلوط طبن غاز اسطوانة )Oxygen+Nitro ( Capacity 6 m3
اكسجي  + 19.5%اكسيدالكربون
ر ن
3) -Bishaم 6السعة ( نيت +
مخلوط طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m
المكعبه باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا
  .الني ر نMecca
مخلوط طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m
المكعبه باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا
  .الني ر نDammam
مخلوط طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m
المكعبه باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا
 . -Alالني ر ن
Juwf
مخلوط طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m
المكعبه باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا
  .الني ر نBisha
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز 3م 6السعه مخلوط
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
الني ر ن
-Mecca
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز 3م 6السعه مخلوط
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
الني ر ن
-Dammam
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز 3م 6السعه مخلوط
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وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
الني ر ن
-Al Juwf
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
باالقدام يعادلها ما او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز 3م 6السعه مخلوط
وجي غاز  95%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
الني ر ن
-Bisha
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air( Capacity
 3م 6السعة  /هواء+الكربون اكسيد ثائن 5%مخلوط طبن غاز اسطوانة 6m3) :Mecca
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air( Capacity
 3م 6السعة  /هواء+الكربون اكسيد ثائن 5%مخلوط طبن غاز اسطوانة 6m3) :Dammam

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT
NO QUOTE

NO QUOTE
NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL
NO QUOTE
JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT
NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE

NO QUOTE
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Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air( Capacity
 3م 6السعة  /هواء+الكربون اكسيد ثائن 5%مخلوط طبن غاز اسطوانة 6m3) :Al Juwf
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air( Capacity
 3م 6السعة  /هواء+الكربون اكسيد ثائن 5%مخلوط طبن غاز اسطوانة 6m3) :Najran
Mixed Medical Gas Cylinder - 5% Carbon Dioxide+Air( Capacity
 3م 6السعة  /هواء+الكربون اكسيد ثائن 5%مخلوط طبن غاز اسطوانة 6m3) :Bisha
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
باالقدام يعادلها ما او تقربا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه مخلوط
هواء  5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5, 2%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
 -Meccaجاف
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
باالقدام يعادلها ما او تقربا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه مخلوط
هواء  5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5, 2%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
 -Dammamجاف
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
باالقدام يعادلها ما او تقربا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه مخلوط
هواء  5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5, 2%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
 -Al Juwfجاف
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 1 m3
باالقدام يعادلها ما او تقربا 3م 1السعه مخلوط طبن غاز 3م 1السعه مخلوط
هواء  5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز : 5, 2%التاليه للمكونات طبقا المكعبه
 -Bishaجاف
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
3م 6السعه مخلوط
باالقدام مايعادلها او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز
:التاليه للمكونات طبقا المكعبه
هواء 5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز 5, 2%
 -Meccaجا
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
3م 6السعه مخلوط
باالقدام مايعادلها او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز
:التاليه للمكونات طبقا المكعبه
هواء 5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز 5, 2%
 -Dammamجا
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
3م 6السعه مخلوط
باالقدام مايعادلها او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز
:التاليه للمكونات طبقا المكعبه
هواء 5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز 5, 2%
 -Al Juwfجا
طبن غاز اسطوانة Mixed Medical Gas Cylinder - Capacity 6 m3
3م 6السعه مخلوط
باالقدام مايعادلها او تقريبا 3م 6السعه مخلوط طبن غاز
:التاليه للمكونات طبقا المكعبه
هواء 5, 97%الكربون اكسيد ثائن غاز 5, 2%
 -Bishaجا
الغاز وزن Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
غاز  :التاليــه للمكونات طبقا كجم ب أومايعادلها تقريبا رطل  50باالسطوانه
الهيدروجي غاز  10% ,الكربون أكسيد ثائن
ر ن
وجي غاز 4%) ,ـ3% (2
النيي ر ن
) 0 -Meccaالجزءالمكمل(
الغاز وزن Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
غاز  :التاليــه للمكونات طبقا كجم ب أومايعادلها تقريبا رطل  50باالسطوانه
الهيدروجي غاز  10% ,الكربون أكسيد ثائن
ر ن
وجي غاز 4%) ,ـ3% (2
النيي ر ن
) 0 -Dammamالجزءالمكمل(
الغاز وزن Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
غاز  :التاليــه للمكونات طبقا كجم ب أومايعادلها تقريبا رطل  50باالسطوانه
الهيدروجي غاز  10% ,الكربون أكسيد ثائن
ر ن
وجي غاز 4%) ,ـ3% (2
النيي ر ن
) 0 -Al Juwfالجزءالمكمل(
الغاز وزن Mixed Medical Gas Cylinder - weight 50 Pound
غاز  :التاليــه للمكونات طبقا كجم ب أومايعادلها تقريبا رطل  50باالسطوانه
الهيدروجي غاز  10% ,الكربون أكسيد ثائن
ر ن
وجي غاز 4%) ,ـ3% (2
النيي ر ن
) 0 -Bishaالجزءالمكمل(
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
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ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Riyadhنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Meccaنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Dammamنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Tabukنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Ararنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Al Juwfنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Medinaنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Alqasimنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Hailنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Jizanنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% -Bishaنسبهn20
كجم 5, 2الوزن انتونوكس اسطوانة Entonox Cylinder Size: 2.5KG
ما او كجم 5, 2جوال التقريبن للغاز الصافن الوزن  entonoxانتونوكس اسطوانة
االكسجي من خليط وهو بالرطل يعادلها
ر ن
النييوز اكسيد  50%بنسبة o2
 50% - Albahahنسبهn20
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/نسم 2ن
2000(Riyadhنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
االكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ننسبةن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Meccaنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءن فنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Jeddahنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Taifنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).نن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن

CANCELLED

CANCELLED

NO QUOTE

JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia

JACKO GASES
COMPANY

JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia

JACKO GASES
COMPANY

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Linde-sigas

Saudi Arabia

CANCELLED

NO QUOTE

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

CANCELLED
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NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT
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2000(Alahsaنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

NO QUOTE

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

NO QUOTE
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اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
Alن2000(Hafrنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-نBatin
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Dammamنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ننسبةناالكسج رين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Tabukنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Ararنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهنانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Al Juwfنرطلن/بوصهنم نربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Medinaنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Alqasimنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Hailنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Asirنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Jizanنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Najranنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Bishaنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباال قدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
2000(Albahahنرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
اسطوانةنهواءنطبنالسعهن6م 3ننننننننالسعهن6م3ناونمانيعادلهانباالقدامنالمكعبهن
نسبةناالكسجين :ناليقلنمنن ,5ن+21اون-ن%2نكحدن
طبقانللمواصفاتنالتاليه :ننننننن-ن
ر
وجين :نالجزءنالمكملننننننن-ننسبةناولناكسيدنالكربونن:ن 10ن
ادئننننننن-ننسبةنالني ر
جزءنفنالمليوننكحدناقىصننننننن-نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141كجمن/سم 2ن
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NPT 0015/18
MEDICAL GASES TENDER

FINAL RESULT
MANUFACTURER

COUNTRY

VENDOR NAME

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

OTHERS

Saudi Arabia

ALBAZEI GAS
FACTORY

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Aldakheel Industrial
Gases Plant

Saudi Arabia

ALDAKHEEL
INDUSTRIAL
GASES PLANT

CANCELLED
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ITEM SPECIFICATION
(2000نرطلن/بوصهنمربعهن)نعندندرجةنننننننحرارةن21م6ن(70ف).ن-ن
Qunfudhah
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Riyadhالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Meccaالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Jeddahالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Taifالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Alahsaالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Hafr Al-Batinالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Dammamالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Tabukالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموا ندنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Qurayyatالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Ararالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Al Juwfالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Medinaالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Alqasimالوحدة:نجالونن-ن
اكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهنخالن
اكسجينطبنسائلنن
ر
ر
أونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه:ننن-نالرمزن
ن
مننالزيوتنأونالشحومننن
الكيمائنننن:ن.02ننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32نن-ندرجةنالنقاوهنالنتقلنعنن,5ن%99ن
Hailكحدنأدئننن-نالرطوبة :نالنتزيدنعنن5نملليلينكحدنأقىصنن-نالوحدة:نجالونن-نن

NUPCO TENDER:
TENDER NAME:
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NPT 0015/18
MEDICAL GASES TENDER

FINAL RESULT
MANUFACTURER

COUNTRY

VENDOR NAME

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Linde-sigas

Saudi Arabia

SAUDI
INDUSTRIAL
GAS COMPANY

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED
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ITEM SPECIFICATION
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Asirالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Jizanالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Najranالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Bishaالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Albahahالوحدة:نجالونن-ن
نسائلننننننناكسجينطبنسائلنعديمناللوننونالرائحهنعالناالكسدهن
اكسجينطب
ر
ر
خالنمننالزيوتنأونالشحومنننننننأونالموادنالقابلةنللحياقنطبقانللمواصفاتنالتاليه :ن
نننننن-نالرمزنالكيمائنننن:ن.02ننننننن-نالوزننالجزئننننن :ن.32ننننننن-ندرجةنالنقاوهنالن
تقلنعنن,5ن%99نكحدنأدئننننننن-نالرطوبة:نالنتزيدنعنن 5نملليلينكحدنأقىصننننننن-ن
Qunfudhahالوحدة:نجالونن -ن
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Riyadh
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Mecca
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Jeddah
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Alahsa
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Dammam
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
-
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AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia

JACKO GASES
COMPANY

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

VENDOR NAME

ITEM SPECIFICATION

PLANT FOR
& MEDICAL

)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Al Juwf
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Asir
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Bisha
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Albahah
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity approx 10 m3
تقريبا 3م 10سعة طبن
 :5الكيميائن الرمز -
 : 32الجزئن الوزن -
)ف  (70مئوية درجة  21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن
ضغط -
\درجة عند )مربعة بوصة /رطل  2( 2000سم  /كجم  141حدود فن  :التعبئ ــة
) ف  (70م 21حرارة
من خالن االكسدة عالن الرائحة و اللون عديم غاز -
أو الشحوم أو الزيوت
 .لالحياق القابلة المواد
تقل ال  :النقاوة درجة -
الرطوبة  . -أدئن كحد  5, 99%عن
  .أقىص كحد ملليين  5عن تزيد ال :Qunfudhah
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Riyadhأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Meccaأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Jeddahأقىص كحد ملليلين
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Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
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NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

VENDOR NAME
NO QUOTE

CANCELLED

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

CANCELLED

CANCELLED
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ITEM SPECIFICATION
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Taifأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Alahsaأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Hafr Al-Batinأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 -Dammamأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Tabukأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Qurayyatأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Ararأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
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ITEM SPECIFICATION
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Al Juwfأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Medinaأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Alqasimأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Hailأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Asirأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Jizanأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Najranأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
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 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Bishaأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
الوزن -
 :32الجزئن ن
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Albahahأقىص كحد ملليلين
Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.75 m3 (for infant
اكسجي غاز اسطوانة )Incubators
ر ن
3م 75, 0سعه االطفال لحضانات طبن
:التاليه للموصفات طبقا جرام باكليلو يعادلها ما أو تقريبا 3م 75, 0السعة
 :02الكيمائن الرمز
 :32الجزئن الوزن -
عند  : 105, 1النوعن الوزن -
من خالن االكسده عالن الرئحه و اللون عديم غاز )ف  (70م 21حرارة درجة
3 /م : 75, 0النوعن الحجم  . -لالحياق القابله المواد أو الشحوم أو الزيوت
 134حدود فن  :التعبئة ضغط  . -رطل 3 /قدم  1, 12يعادلها ما أو كجم
 )ف  (70م 21حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم  /كجمالرطوبة  -أدئن كد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة
 5عن تزيد ال :
 - Qunfudhahأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Riyadhأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Meccaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Jeddahأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Taifأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Alahsaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
3م 7, 0السعة : -التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا
الجزئن الوزن  :02 -الكيمائن الرمز -
:32
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
ضغط -
حرارة درجة عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة
 ).ف  (70م21
أو الزيوت من خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد
 .أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة - . - Hafr Al- Batinأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة
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NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

VENDOR NAME

CANCELLED

CANCELLED

NO QUOTE

CANCELLED
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JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

ITEM SPECIFICATION
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
اكسجين
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
ر
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Dammamأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Qurayyatأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Ararأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Al Juwfأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Medinaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Alqasimأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Hailأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Asirأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Jizanأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
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Saudi Arabia
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JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia

JACKO GASES
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Saudi Arabia
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ALASSAF

Saudi Arabia
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ITEM SPECIFICATION
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
اكسجين
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
ر
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Najranأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Albahahأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 0.7m3
ر ن
اكسجي
:التاليه للمواصفات طبقا ذلك و 3م 7, 0سعة طبن
 7,السعة -
المكعبه باالقدام يعادلها ما أو تقريبا 3م0
 :02الكيمائن الرمز -
الوزن -
 :32الجزئن
)ف  (70م 21حرارة درجة عند  : 105, 1النوعن الوزن -
عند مربعه بوصه  /رطل  2 (1900سم /كجم  134حدود فن  :التعبئة ضغط
 ).ف  (70م 21حرارة درجة
خالن االكسده عالن الرائحه و اللون عديم غاز -
 .لالحياق القابلة المواد أو الزيوت من
 5, 99%عن تقل ال  :النقاوة درجة -
 . - Qunfudhahأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Riyadhأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Meccaأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Jeddahأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Taifأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Alahsaأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Hafr Al-Batinأقىص كحد ملليلين
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FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

AHG

Saudi Arabia

VENDOR NAME

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED
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ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

ITEM SPECIFICATION
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
اكسجين
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
ر
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Dammamأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Tabukأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Qurayyatأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Ararأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Al Juwfأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. -Medinaأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Alqasimأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Hailأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Asirأقىص كحد ملليلين
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COUNTRY

VENDOR NAME

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

JACKO GASES
COMPANY

Saudi Arabia

JACKO GASES
COMPANY

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

ALASSAF

Saudi Arabia

ABDULLAH
ASSAF AL
GHONIM
INDUSTRIAL

NO QUOTE
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ITEM SPECIFICATION
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
اكسجين
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
ر
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Jizanأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Najranأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Bishaأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Albahahأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 1.5 m3
ر ن
اكسجي
للمواصفات طبقا وذلك المكعبه باالقدام يعادلها ما أو 3م 5, 1سعة طبن
 : 105, 1النوعن الوزن  : 32. -الجرئن الوزن  02. -الكيمائن الرمز  : -التاليه
2سم /كجم 134حدود فن  :التعبئة ضغط )ف - (70م 21حرارة درجة عند
اللون عديم غاز  ) -ف  (70م 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة  /رطل (1900
أو الشحوم أو الزيوت من خالن االكسدة عالن الرائحة و
لالح ياق القابله المواد
 5عن تزيد ال  :الرطوبة . -أدئن كحد  5, 99%عن تقل ال  :النقاوه درجة . -
. - Qunfudhahأقىص كحد ملليلين
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Riyadhأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Meccaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Jeddahأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Taifأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
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NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

OTHERS

Saudi Arabia

ALBAZEI GAS
FACTORY

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

NAQA ALSHMAL PLANT
FOR GASES

Saudi Arabia

NAGA
ALSHEMAL
PLANT FOR
& MEDICAL

VENDOR NAME
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CANCELLED
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ITEM SPECIFICATION
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
اكسجين
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
ر
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Alahsaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Qurayyatأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Dammamأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 : 1.105النوعــي الورن  : 20 -الكيمائن الرمز  : -التاليه المواصفات حسب
ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند
كجم  141حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم/
القابلة المواد أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز
عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه  0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة  -لالحياق
 0 - Tabukأقىص كحد ملليلين 5
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Hafr Al-Batinأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه0
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Ararأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Al Juwfأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Medinaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Alqasimأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
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ITEM SPECIFICATION
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
اكسجين
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
ر
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Hailأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Asirأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Jizanأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Najranأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Bishaأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Albahahأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
غاز اسطوانة Medical Oxygen Gas Cylinder - Capacity 3.5 m3
ر ن
اكسجي
 0المكعبه باالقدام أومايعادلها تقريبا 3م  3.5السعة 3م  3.5سعة طبن
 :التاليه المواصفات حسب
 : 20الكيمائن الرمز -
 :النوعــي الورن -
 ْ ) 0ف (70من 21حرارة درجة عند 1.105
حدود فن  :التعبئ ــه ضغط -
) ْف (70من 21حرارة درجة عند ) مربعة بوصة /رطل 2 (2000سم /كجم 141
0
أو والشحوم الزيوت من خالن االكسدة عالن والرائحة اللون عديم غاز -
لالحياق القابلة المواد
 0أدئن كحد  99.5%عن تقل ال  :النقــاوه درجة -
 0 - Qunfudhahأقىص كحد ملليلين  5عن تزيد ال  :الرطوبـ ـ ــه -
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Riyadhنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
ن
.Meccaنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
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ITEM SPECIFICATION
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Jeddahنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Taifنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Alhassaنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Hafr Al-Batinنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Dammamنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Tabukنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Qurayyatنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Ararنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Al Juwfنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Medinaنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Alqasimنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Hailنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
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NPT 0015/18
MEDICAL GASES TENDER

FINAL RESULT
MANUFACTURER

COUNTRY

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

AHG

Saudi Arabia

ABDULLAH
HASHIM
INDUSTRIAL
GASES

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

Jazan Industrial Gases
Plant

Saudi Arabia

JAZAN
INDUSTRIAL
GASES PLANT

VENDOR NAME

CANCELLED
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ITEM SPECIFICATION
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Asirنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Jizanنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Najranنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Bishaنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
نالرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Albahahنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
اسطوانةنغازناكسجينطبنسعةن 6من3نتقريبان
الرمزنالكيميائن:ن2نالوزننالجزئءن :نO
ن ن
ر
32نالوزننالنوعن :ن1.105نعندندرجةنحرارةن21ندرجةنمئويةن(ن 70نف)ن 2000ن
رطل/بوصةنمربعة)نعندندرجةن)نضغطنالتعبئةن:نفنحدودن141نكجم/سمن2ن حرارةن
21ندرجةنمئويةن(ن70ن فن)نغازنعديمناللوننوالرائحةنعالناالكسدةنخالنمننالزيوتن
اونالشحومناونالموادنالقابلةنلالحياقن.ندرجةنالنقاوةن :نالتقلنعنن99.5ن %نكحدنادئن
.Qunfudhahنالرطوبةن:نالتزيدنعنن 5نملليينكحدناقىصن.ن-ن
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