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المقـــــدمة

يسر وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي -  أن تقدم دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار 

- اإلصدار األول - للسنة املالية  )2023/2022(  إلى كافة اجلهات العامة لشراء احتياجاتها من خالله حتى 2023/3/31م، 

ويحتوي الدليل على عدد )137( بند ذات مواصفات متميزة روعي فيها اجلودة العالية ، وقد مت ترسية البنود على عدد )12( 

موردين مختصني بأجهزة الطابعات واألحبار.

وعليه يرجى من اجلهات العامة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات الشراء اجلماعي، كما ميكنكم 
mof.gov.kw :اإلطالع على النسخة اإللكترونية من تعليمات الشراء اجلماعي من خالل الرابط التالي

كما تتقدم وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي بتقديرها لكل من ساهم في إعداد وإصدار دليل الشراء 

اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار - اإلصدار األول - للسنة املالية  )2023/2022( من الفنيني والعاملني باجلهات العامة 

والشركات واملؤسسات.

هذا وجميع املختصني بوزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي على استعداد تام للتعاون اجلاد والبناء مع 

كافة اجلهات العامة إليضاح ما يتضمنه هذا الدليل.

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم:   22481980
cp@mof.gov.kw :أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني
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تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل

تعريف الشراء اجلماعي: هو قيام اجلهات العامة بتوفير احتياجاتها من املواد باألمر املباشر عن طريق دليل الشراء اجلماعي مبواصفات موحدة وبأسعار  1 .

املركزي  اجلهاز  بشرط مخاطبة  ذلك  من  بأكثر  الشراء  ويجوز  كويتي(   دينار  ألف  وسبعون  )خمسة  د.ك   75.000 مبلغ  تتجاوز عن  ال  بقيمة  محددة 

للمناقصات العامة و إدارة الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة وأخذ املوافقة منهم.

يهدف الشراء اجلماعي عن طريق األدلة إلى توفير املواد بأقل األسعار وأنسب املواصفات و إلى توحيد األسعار في جميع اجلهات العامة وعلى تقليل  2 .

األعباء اإلدارية واملالية في قطاع املشتريات وإلى سرعة التوريد وتقليل احلاجة إلى تخزين املواد.

على اجلهات العامة إخطار وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي عند تكرار اعتذار أي مورد عن التوريد وذلك التخاذ اإلجراء الالزم  3 .

معه.

يجب على وحدة املخازن فحص ومطابقة املواد املوردة مع الصورة واملواصفات املوضحة في الدليل، وعند وجود أي اختالف دون تقدمي املستندات الدالة  4 .

على موافقة وزارة املالية على أي تغيير )كتاب ملن يهمه األمر( فيجب على وحدة املخازن رفض املواد وإبالغ وحدة املشتريات بذلك، وفي هذه احلالة يجب 

على وحدة املشتريات إشعار وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي بذلك التخاذ اإلجراء الالزم مع املورد.

يجب أن يقوم املوظف املختص باجلهة العامة بالتنسيق مع املوردين للتأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فترة التوريد وذلك قبل إصدار أمر الشراء. 5 .

يدون رقم اتفاقية التوريد اخلاصة بكل مورد بدال من رقم طلب األسعار وذلك في منوذج أمر الشراء حتى يتم متييز أمر الشراء املباشر عن طريق الشراء  6 .

اجلماعي.

( أيام عمل من تاريخ إخطاره قبل اصدار أمر الشراء. على املورد الرد على اجلهة العامة كتابة بشأن قبوله بتوريد املواد خالل )3. 7

ال يجوز للجهة العامة إصدار أمر شراء ملوردي الشراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل أو مواد خاصة ملورد آخر. 8 .

يجب على اجلهة العامة أن تطلب عينات ملطابقتها والتأكد من جودتها على أن تخصم كمية هذه العينات من أوامر الشراء الالحقة أو إرجاعها. 9 .

( عند اصدار أمر الشراء. 10 .GFMIS( يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي املتاح في نظم إدارة مالية احلكومة
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الكفالة والتأمين النهائي
الكفالة: 

جميع األجهزة املدرجة في الدليل مكفولة من قبل املوردين تبدأ من تاريخ التوريد والتركيب والتشغيل واالستالم النهائي للجهة الطالبة، ويلتزم املورد 
خالل هذه الفترة بتبديل قطع الغيار غير االستهالكية بأخرى أصلية وصيانة وإصالح أي عيوب مصنعية تظهر أثناء ا لتشغيل، ويلتزم املوردين بتثبيت أسعار 

القطع االستهالكية طوال مدة الكفالة.

ونظرا لطبيعة حساسية املواد املدرجة في الدليل، لذا توصي مراقبة الشراء اجلماعي جميع اجلهات العامة بضرورة عدم طلب املواد وتخزينها ملدة طويلة 
تتجاوز فترة  )90( يوم.

التأمين النهائي: 

يلتزم املورد بإيداع كفالة بواقع )%10( في صورة خطاب ضمان صادر عن بنك محلي معتمد من قيمة أمر الشراء / العقد لصالح اجلهة العامة وكضمان 
لتوريد وتركيب وتشغيل األجهزة املكتبية، ويفرج عن هذا الضمان بعد انتهاء فترة الكفالة وثالثة أشهر بعدها وال يقدم التأمني النهائي إذا قام املورد بتوريد 
جميع املواد التي متت الترسية عليه لتوريدها وقبلتها اجلهة العامة نهائيًا خالل املهلة احملددة ألداء التأمني النهائي إال إذا طلبت اجلهة العامة تقدميها 

بنسبة )10%(.
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الخصم من المستحقات :

للجهات العامة احلق في خصم قيمة الغرامات أو التعويضات على املورد من التأمني النهائي أو من الدفعات املستحقة للمورد لديها وبنسبة ال تزيد عن  1 .

٪1 من القيمة اإلجمالية ألمر الشراء عن كل يوم تأخير على أن ال يزيد إجمالي قيمة الغرامات عن %10 من القيمة اإلجمالية ألمر الشراء .

ويحق للجهة أن تفرض غرامة تأخير على املورد وإتخاذ اإلجراءات الالزمة ضده في احلاالت التالية :

•عدم اإللتزام بتوريد جميع املواد املطلوبة في أمر الشراء. 	

•عدم إلتزام املورد بتوريد األصناف املطلوبة بالكميات احملددة من قبل اجلهة العامة بالفترة الزمنية احملددة واملتفق عليها بني الطرفني في أمر الشراء/  	

العقد ويجب أال تزيد عن )35( يوم عمل. 

•التأخير في تلبية نداء الصيانة. 	

 وفي حال اخلصم من التأمني فيجب على املورد أن يستكمل التأمني خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك.

مخاطبة وزارة املالية - إدارة نظم الشراء- مراقبة الشراء اجلماعي في احلاالت التي ترى فيها اجلهات العامة املصدرة ألمر الشراء بأنه يستوجب تغرمي  2 .

املورد بخالف غرامة التأخير في التوريد.

نداء الصيانة :

يلتزم املوردين بتلبية نداء الصيانة من قبل كل جهة عامة خالل 24 ساعة عمل.
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فهرس المحتويات
العنوان ولالستفسار:

website: www.aims-kw.com - - شارع علي السالم – برج اجلوهرة – الدور 17 – القبلة  
- الرقم املدني للشركة: 3731923  - الرقم اآللي للعنوان :18082446    

– فاكس : 22260817 - هاتف املبيعات : 22260855     

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
مدير املبيعات /صخر القعيسي : 98506212 
مندوب املبيعات / مشعان العلي :55912310

مندوب املبيعات / محمد سونيل شافي : 97942436
sakher@aims-kw.com   – sales@aims-kw.com: البريد االلكتروني

- اتفاقية رقم:  1 ش ج )7 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10703

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

24HP 14A Black Toner39

27HP 963XL Black40

28HP 963XL Color41

29HP 26A Black Toner41

34HP 49A Black Toner44

36HP 53A Black Toner45

39HP 78A Black Toner46

42HP 85A Black Toner48

43HP 90A Black Toner48

44HP 125A Black Toner49

الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

45HP 125A Color Toner49

52HP 201A Black Toner53

53HP 201A Color Toner53

56HP 304A Black Toner55

57HP 304A Color Toner55

58HP 305A Black Toner56

59HP 305A Color Toner56

60HP 410A Black Toner57

61HP 410A Color Toner57

62HP 504A Black Toner58
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تابع فهرس المحتويات

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

63HP 504A Color Toner58

66HP 645A Black Toner60

67HP 645A Color Toner60

74HP 950XL Black Ink64

75HP 951XL Color Ink64

76HP CF360XC Black Toner65

77HP CF360XC Color Toner65

80HP 953XL Black67

81HP 953XL Color67

82HP 973X Black68

83HP 973X Color68

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

84HP 59A Black69

85HP 147A Black69

86HP 106A Black70

89HP 415A Black71

90HP 415A Color72

91HP 207A Black72

92HP 207A Color73

93HP 117A Black73

94HP 117A Color74

123SAMSUNG MLT – D203L88

الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر
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تابع فهرس المحتويات

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

العنوان ولالستفسار:
 - القبلة - قطعة 9 - قسيمة 13 - وحدة 2

-  ص.ب: 1895 - الرمز البريدي: 22067 الساملية 
- تلفون: 22448235-22425811-22470252 فاكس: 22470251-22414996-22425766

- مسئولي املبيعات: محمد عثمان األشعري - نقال:  66130096
     : فادي إحسان إبراهيم - نقال:  66899941

- السجل التجاري: 75240 الرقم اآللي للعنوان: 14827818 - الرقم املدني للشركة: 1639227
  info@almaha.com.kw :البريد اإللكتروني  -

www@almaha.online :املوقع اإللكتروني للشركة -
- رقم االتفاقية اآللي )10704(

- اتفاقية رقم:  2 ش ج )7- 2022 / 2023(

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

20HP 05A Black Toner37

21HP 11A Black Toner37

22HP 12A Black Toner38

25HP 15A Black Toner39

26HP 17A Black Toner40

31HP 35A Black Toner42

32HP 37Y Black Toner43

33HP 42A Black Toner43

35HP 51A Black Toner44

37HP 55A Black Toner45

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

38HP 64A Black Toner46

40HP 80A Black Toner47

46HP 126A Black Toner50

47HP 126A Color Toner50

48HP 128A Black Toner51

49HP 128A Color Toner51

50HP 131A Black Toner52

51HP 131A Color Toner52

54HP 203A Black Toner54

55HP 203A Color Toner54
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تابع فهرس المحتويات

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

64HP 643A Black Toner59

65HP 643A Color Toner59

68HP 647A Black Toner61

69HP 648 Color Toner61

70HP 650A Black Toner62

71HP 650A Color Toner62

72HP 655A Black Toner63

73HP 655A Color Toner63

78HP 970XL Black66

79HP 971XL Color66

87HP 212A Black70

88HP 212A Color71

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 
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تابع فهرس المحتويات
العنوان ولالستفسار:

- الرقم اآللي للعنوان : 12483572 -  الفروانية ، شارع حبيب املناور ، مجمع االحتاد ، مكتب 1 
- الرقم املدني للشركة: 1537826

 أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- حكيم الدين : 97225589  ، توماس فارجيس : 97225519

itsales@bitco.com.kw : البريد االلكتروني - - ارقام الصيانة:24710150 - 97225598  
- اتفاقية رقم:  3 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10705

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

1Laser color printer18

2Compact Desktop Color Laser Printer19

3Compact Desktop Laser Printer Black &White20

95Lexmark 12A7460 Black Toner74

96Lexmark 50F5H00 Black Toner75

103Lexmark T650A11E Black Toner78

107Lexmark 64016SE Black Toner80

110Lexmark CS417 High Yield Black Toner82

111Lexmark CS417 High Yield Color Toner82

112Lexmark MS417 High Yield Black Toner83

113Lexmark MS810DN High Yield Black Toner83

114Lexmark W850H21G High Yield Black Toner84

115Lexmark C746 High Yield Black Toner84

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

116Lexmark C746A High Yield Color Toner85

120LEXMARK 810 Imaging Unit87

Black Toner91 للبند رقم 1291

Color )C/M/Y(92 للبند رقم 1301

Black Toner92 للبند رقم 1312

Color )C/M/Y(93 للبند رقم 1322

Black Toner93 للبند رقم 1333

Black Toner95 للبند رقم 1344

Color )C/M/Y(95  للبند رقم 1354

98قطع استهالكية للبند رقم 1522

98قطع استهالكية للبند رقم 1533

99قطع استهالكية للبند رقم 1544
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تابع فهرس المحتويات

العنوان ولالستفسار:
- القبلة - شارع عبدالله املبارك - برج العربية - الدور األرضي - محل 6 ص.ب : 810 دسمان

- الرمز البريدي 15459 الكويت 

 أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- مبيعات الشراء اجلماعي : 66310887 - مسئول املبيعات : السيد العصفوري: 66310877 

- هاتف املبيعات : 22490020 - هاتف الصيانة : 22440478 - رقم الفاكس : 22490121 
E-mail : info@emitac.com.kw  - www.emitac.com.kw 

- الرقم اآللي للعنوان : 14726822 / الرقم املدني : 2946077 
- اتفاقية رقم:  4 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي:  10706

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

99Lexmark E250A11E Black Toner76

100Lexmark E260A11E Black Toner77

101Lexmark C540A1KG Black Toner77

102Lexmark C540A1Y/C/MG Color Toner78

105Lexmark C930H2KG Black Toner79

106Lexmark C930H2C/M/YG Color Toner80

108Lexmark CS310N High Yield Black Toner81

109Lexmark CS310N High Yield Color Toner81

117Lexmark C736A High Yield Black Toner85

118Lexmark C736A High Yield Color Toner86

119LEXMARK 410 Imaging Unit86

150Lexmark 56F5H00 Black Toner97

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة اميتاك للقرطاسية واالدوات المكتبية

Emitac Stationery & Office Supplies 
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تابع فهرس المحتويات

شركة كويت ديجتال تكنولوجيز

العنوان ولالستفسار:
- الشويخ الصناعية  قطعة )1( - شارع 6 - قسيمة رقم 134 

- صندوق بريد: 17065 اخلالدية 72451 الكويت

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- اسم مسئول املبيعات:  سعود عجني - نقال:94995591 - 97205202 

 - اسم مسئول الصيانة:  حسني فرحات - نقال: 94995571
- املوقع اإللكتروني: www.kdt.com.kw   -  فاكس املبيعات والصيانة: 22210501 

- الرقم اآللي للعنوان:   17170639    -  الرقم املدني:   3365309
- اتفاقية رقم:  5 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي:  10707

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

4Color compact 4 in 1 laser printer21

7Multifunction Printer24

10Enterprise Multifunction laser printer for 
workgroup

27

121Ricoh TONSPC310BLS Black Toner87

122Ricoh TONSPC310CYM Color Toner88

Color )C/M/Y(95 للبند رقم 1407

Color )C/M/Y(95 للبند رقم 1417

Black Toner96 للبند رقم 14710

Color )C/M/Y(96 للبند رقم 14810
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تابع فهرس المحتويات

شركة النهار الدولية لمكائن التصوير والطباعة

العنوان ولالستفسار:
- الري – شارع الغزالي – قطعة )1( - قسيمة )386( - مقابل سنتر بوينت

- الرقم املدني للشركة: 2442036 - الرقم اآللي للعنوان : 19167804   

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- مدير املشاريع احلكومية: عمار السليمان 60664196

أرقام الصيانة: 
مدير حلول البرامج واألنظمة: 

Gov@alnahar.net : البريد االلكتروني - - املهندس جهاد العشماوي 65907402  
- اتفاقية رقم:  6 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10708

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

5Medium Group Laser Printer )B/W(22

6Enterprise Laser Printer )B/W(23

17Large Scale Conference Room DLP Projector34

124TK -170 BLACK89

125TK -3160 BLACK89
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تابع فهرس المحتويات

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر

العنوان ولالستفسار:
الساملية – شارع سالم املبارك – مجمع الزبن التجاري 

فاكس : 25758741 هاتف : 25758740 – 25712316 – 25712317  
ص ب :3448 الساملية 22035 الكويت 

INFO@VICTORYARCH.COM   :البريد اإللكتروني
الرقم املدني : 1889550   WWW.VICTORYARCH.COM  : املوقع اإللكتروني

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
مدير املبيعات : احمد تيسير66992681 

مسؤول املبيعات : أمين املنسي 97156821 
- اتفاقية رقم:  7 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10709

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

11Receipt Printer28

29ملحقات البند )11(:  ورق رول حراري12

13Label Printer30

31ملحقات البند )13(: ملصق رول حراري14

32ملحقات البند )13(: ملصق رول حراري15
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تابع فهرس المحتويات

الشركة الكويتية الرقمية اللحاسبات

العنوان ولالستفسار:
- شرق – املقوع الشرقي – برج KDCC – خلف برج احلمراء قطعة 8 قسيمة 177

- الرقم اآللي للعنوان :  10071478  - الرقم املدني للشركة: 498681

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- محمد الشرقاوي 96992213 –  زهير 99847462

msharqawy@kdcc.com - helpdesk@kdcc.com- zuhair@kdcc.com : البريد االلكتروني -
- هاتف املبيعات والصيانة: 1820004 - أرقام الصيانة: 22226760-22226770

- مبيعات مباشر:  22226707-22226728
- اتفاقية رقم:  8 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10710

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

8Mono Multifunction laser printer for workgroups25

9Production )B/W( laser printer26

19A4 Flatbed Heavy Duty Color Scanner with ADF36
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شركة الغانم الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

العنوان ولالستفسار:
- منطقة الشرق - قطعة 8 برج احلمرا - دور 71        - عنوان مركز الصيانة: الري ، قسيمة رقم 1185 - 1189

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- مدير كبار العمالء: محمود القاضي 66592788 - 24963972 
-مدير كبار العمالء: محمد الدسوقي 66246444 - 24964551

- هاتف املبيعات 1881111 - هاتف الصيانة 1830012
-فاكس الشركة 24831694 - الرقم االلي للشركة: 2769481 الرقم االلي للعنوان: 17955233  

malkady@alghanim.com , meldesouky@alghanim.com : البريد االليكتروني
 www.xeroxalamana.com : املوقع االليكتروني

- اتفاقية رقم:  9 ش ج )7 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10711

العنوان ولالستفسار:
الشرق - شارع السور - صندوق بريد: 177 الصفاة 13002 الكويت

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- كبير املدراء:   قاسم جوني -  نقال:  99448871  - فاكس املبيعات والصيانة:  22479282

- إدارة املبيعات:  22061600      - داخلي مبيعات: 8114/8143
- هاتف الصيانة:  22432402 - 22430850  - فاكس الصيانة:  22479282

kassem.jouny@almullagroup.com  :البريد اإللكتروني -
www.almullagroup.com :املوقع اإللكتروني -

- الرقم اآللي للعنوان:  18899739 الرقم املدني: 3420940
- اتفاقية رقم:  10 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10712

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

126Xerox 106r03621 Black Toner90
127Xerox imaging Drum for Xerox phaser 333090

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

18Compact Sheet Feed Color Scanner35

تابع فهرس المحتويات
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شركة جلوبال اكسل للتجارة العامة والمقاوالت

شركة ناصر محمد الساير لالتصاالت ذ.م.م )كانون(

العنوان ولالستفسار:
الفروانية – مجمع احلمراء مول – الدور التاسع – مكتب 909

صندوق بريد : 2826 – الصفاة – الرمز البريدي: 13029
هاتف: 24725670 )مبيعات - صيانة(
فاكس: 24725671 )مبيعات - صيانة(

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
مدير املبيعات: علي شعيتاني – نقال: 66680177  - مدير الصيانة: خالد الفيحان – نقال: 55555640

البريد االلكتروني للشركة/ الصيانة
info@gec-kw.com  / ali@gec-kw.com / khld@gec-kw.com /Website: www.gec-kw.com

الرقم اآللي للعنوان: 17473285 / الرقم املدني: 2781727
- اتفاقية رقم:  11 ش ج )7 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10713

العنوان ولالستفسار:
-  الري - شارع 7 - مبنى شركة ناصر محمد الساير لالتصاالت ذ.م.م )كانون(

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- مستشار مشرف مبيعات: شادي صعب 99893092 - هاتف:) 22026310( داخلي 131 - فاكس: 24747937

- مدير املبيعات: انطوان سمعان 99702421 - هاتف:)22026310( داخلي 122
s.saab@naseralsayrgroup.com - antoines@naseralsayergroup.com:  البريد اإللكتروني -        

www.alsayershop.com:  املوقع اإللكتروني- 
أرقام الصيانة: 97214139 - هاتف: 22026310 داخلي 223 - فاكس 247479370

- اتفاقية رقم:  12 ش ج )7 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي: 10714

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

16Laser/LED Hybrid projector33

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

128Canon Black toner 057H91

تابع فهرس المحتويات
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: KW-0002386-7021رقـــم المـــادة 

: Laser color printerمسمى البنـد 

:  Lexmark CS331DW Colorالمــــــــوديـــــل 
Laser Printer

: 34.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA/ EUROPE/ SINGAPOREبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

1

Print Speed: Up to 24 ppm
Print Resolution: 2400 x 600 dpi
Memory: 512 MB Duplex (2- Sided Printing)

Processor Speed: 1.0 GHz 
Monthly Duty Cycle: 50,000
Paper :  250-Sheet Input , 100 Sheet Output Bin, 
Media Sizes Supported: A6, Oficio, 7 34/ Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, 

A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, 

Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Standard Ports: 802.11b/g/n Wireless, USB 2.0 Specification Hi-Speed 
Certified (Type B), Ethernet 101000/100/ Base TX (RJ-45)

Supported OS: All Windows, Mac
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: KW-0002387-7021رقـــم المـــادة 

:  Compact Desktop Colorمسمى البنـد 
Laser Printer

:  Lexmark CS521DN Colorالمــــــــوديـــــل 
Laser Printer

: 46.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA / SINGAPOREبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

2

Print Speed: Up to 33 ppm
Print Resolution: 1200x1200 dpi
Memory: 1 GB Duplex (2- Sided Printing)

Processor Speed: 1.0 GHz 
Monthly Duty Cycle: Up to 85000 Page
Paper: 250-Sheet Input,  125-Sheet Output Bin, Single-Sheet Manual Feed
Media Sizes Supported: 10 Envelope, 7 34/ Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, 

DL Envelope, Hagaki Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Standard Ports: USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), 

Gigabit Ethernet (101000/100/), 

Front USB 2.0 Specification Hi-Speed
Certified port (Type A)

Supported OS: All Windows, Mac
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: KW-0002388-7021رقـــم المـــادة 

:  Compact Desktop Laserمسمى البنـد 
Printer Black &White

:  Lexmark MS331DNالمــــــــوديـــــل 
Black Laser Printer

: 32.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA/TAIWANبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

3

Print Speed: Up to 38 ppm
Print Resolution: 2400 x 600 dpi
Memory: 256 MB Duplex (2- Sided Printing)

Processor Speed: Dual Core 1.0 GHz 
Monthly Duty Cycle: Up to 50000 Page
Paper :  100-Sheet Multipurpose Feeder, 

250-Sheet Input 
150-Sheet Output Bin.

Media Sizes Supported: A6, Oficio, 7 34/ Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, 

A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, 

Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Media Sizes Supported: A6, Oficio, 7 34/ Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, 

A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, 

Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Standard Ports: USB Compatible with USB 2.0 Specification (Type B), 

Fast Ethernet
Supported OS: All Windows, Mac
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: KW-0002366-7021رقـــم المـــادة 

:  Color compact 4 in 1 laserمسمى البنـد 
printer

: Lexmark CX522 ADEالمــــــــوديـــــل 

: 93.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

4

�سرعة الت�سوير: اأ�سود 33 ن�سخة يف الدقيقة / ملون 33 ن�سخة يف الدقيقة

�سرعة الطباعة اأ�سود: 33 �سفحة يف الدقيقة / ملون: 33 �سفحة يف 

الدقيقة

�سرعة املا�سح ال�سوئي للوجهه الواحد A4 / Ltr ت�سل اأ�سود: 47/50 يف 

الدقيقة / ملون: 30/32 يف الدقيقة

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps :سرعة املودم�

 DADF / ADF ما�سح �سوئي م�سطح مع :ADF نوع املا�سح ال�سوئي / م�سح

(عك�س الوجهني)

 Lexmark e-Task 4.3 سا�سة تفاعلية ملونة تعمل باللم�س تكنولوجبا�

بحجم 10.9 �سم

دقة الطباعة: اأ�سود / األوان: 1200 × 1200 نقطة لكل بو�سة - جودة األوان 

× 600 نقطة لكل بو�سة)   2400) 4800
الذاكرة: القيا�سية: 2048 ميجا بايت

عدد ال�سفحات املو�سى به �سهرًيا: 1500 - 8500 �سفحة

احلد الأق�سى لدورة العمل ال�سهرية ي�سل اإىل: 85000 �سفحة يف ال�سهر

عدد 1 كا�سيت للورق �سعة 250 ورقة

طباعة على الوجهني

اأنواع الو�سائط املدعومة: خمزون البطاقات واملل�سقات الورقية والورق 

العادي ومل�سقات الفينيل 

 A4 , , اأحجام الو�سائط املدعومة: 10 مغلفات , 7 4/3 مغلفات , 9 مغلفات

 A5 ,B5 Envelope ,C5 Envelope , DL Envelope , Hagaki Card ,
Executive , Folio , JIS-B5 , Legal , Letter , Universal , Oficio, A6

املنافذ: USB 2.0 , USB 2.0 اأمامية , �سبكة جيجابت اإيرثنت 

(1000/100/10)

 Microsoft Windows Server - Windows :اأنظمة الت�سغيل املدعومة

 Server - Novell NetWare - Linux Enterprise - Sun Solaris - IBM
AIX
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: KW-0002406-7021رقـــم المـــادة 

: مسمى البنـد 
طابعة كمبيوتر

Medium Group Laser Printer 
(B/W)

: Kyocera-P3145DNالمــــــــوديـــــل 

: 69.900  د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابان - فيتنام - الصنيبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

5

 A4 سرعة الطباعة 45  ورقة بالدقيقة�

الطاقة النتاجية 150000 ورقة �سهريا

A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Custom الورق امل�ستخدم جميع اأحجام الورق

عدد 1 كا�سيت للورق �سعة 500 ورقة  قابلة للزيادة.

تلقيم يدوي �سعة 100  ورقة .

امكانية الطباعة علي الوجهني .

, Main Frame Arabic Font Support  لغة الطباعة ال�سا�سية

PCL6 ( PCL5C/PCL-XL )Adobe Postscript Level 3/ KPDL3
نظام الت�سغيل جميع اجهزة الوندوز واجهزة البل / متوافقة مع اخلط العربي املعتمد لدي 

اجلهات احلكومية ( اأمكانية تعديل حجم اخلط العربي ح�سب احلاجة )

Windows 2000, XP , Vista , Windows 7 ( All 32 bit / 64 bit ) Mac  IBM AIX 
5.2,5.3,6.1,AS400 Windows 8 , Widows 10 / Unix ,   Linux , Oracle , etc.

الطابعة جمهزة للطباعة باللغتني (العربية والإجنليزية) من كافة الأنظمة املوجودة بدولة الكويت 

 IBM AS/400, Oracle Solaris, Unix CUPS, Virtual Desktop Infrastructure (VDI),

Unix, Linux all variants, all versions of IBM's Z/OS, All MAC OS X versions

 ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz املعالج

Hi-Speed USB 2.0/USB Host متاح عدة طرق لربط الطابعة بالجهزة منها

.LCD تكنولوجيا ليزر مع �سا�سة

  MB 512  الذاكرة

 DPI  1200 × 1200 نقاوة وو�سوح الطباعة

زمن الت�سخني اأقل من16  ثانية 

زمن طباعة اول ورقة اأقل من 5.3 ثانية 

Base / R-45 1000/100/10 بال�سرعات التالية  Network سبك الآلة علي �سبكة�

حرب يعمل حتي 12500 ورقة (حرب الت�سغيل 6000 ورقة)

بلد املن�ساأ :  اليابان/فيتنام/ال�سني

وموا�سفات اخري عديدة ح�سب الكتالوج املرفق .
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: KW-0001713-7021رقـــم المـــادة 

: مسمى البنـد 
طابعة كمبيوتر

Enterprise Laser Printer 
(B/W)

: Kyocera-P3260DNالمــــــــوديـــــل 

: 139.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابان - فيتنام - الصنيبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

6

 A4 سرعة الطباعة 60  ورقة بالدقيقة�

الطاقة النتاجية 300000 ورقة �سهريا

A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Custom الورق امل�ستخدم جميع اأحجام الورق

عدد 2 كا�سيت للورق �سعة 500 ورقة ( �سعة اأجمالية 1000 ورقة ) قابلة للزيادة.

تلقيم يدوي �سعة 100  ورقة 

امكانية الطباعة علي الوجهني .

ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz  + ARM Cortex-M3 100MHz املعالج

, Main Frame Arabic Font Support  لغة الطباعة ال�سا�سية

PCL6 ( PCL5C/PCL-XL )Adobe Postscript Level 3/ KPDL3

نظام الت�سغيل جميع اجهزة الوندوز واجهزة البل / متوافقة مع اخلط العربي املعتمد لدي 

اجلهات احلكومية ( اأمكانية تعديل حجم اخلط العربي ح�سب احلاجة )

 Windows 2000, XP , Vista , Windows 7 ( All 32 bit / 64 bit ) Mac    IBM AIX
.5.2,5.3,6.1,AS400 Windows 8 , Widows 10 / Unix ,   Linux , Oracle , etc

الطابعة جمهزة للطباعة باللغتني (العربية والإجنليزية) من كافة الأنظمة املوجودة بدولة 

الكويت

 IBM AS/400, Oracle Solaris, Unix CUPS, Virtual Desktop Infrastructure (VDI),

Unix, Linux all variants, all versions of BM>s Z/OS, All MAC OS X versions
قطعة الربط USB 2.0  �سرعة عالية 

LCD تكنولوجيا ليزر مع �سا�سة

MB 2.560 قابلة للزيادة عند احلاجة حتي  MB  512  الذاكرة

 DPI  1200 × 1200 نقاوة وو�سوح الطباعة

زمن الت�سخني اأقل من 25 ثانية 

زمن طباعة اول ورقة اأقل من 4.5 ثانية 

Base / R-45 1000/100/10 بال�سرعات التالية  Network سبك الآلة علي �سبكة�

حرب يعمل حتي 12500 ورقة (حرب الت�سغيل 11000 ورقة)

بلد املن�ساأ : اليابان/فيتنام/ال�سني

وموا�سفات اخرى عديدة ح�سب الكتالوج املرفق .
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: KW-0002367-7021رقـــم المـــادة 

: Multifunction Printerمسمى البنـد 

: Lexmark CX 860 deالمــــــــوديـــــل 

: 950.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: الصني بلــــد المنشـــأ 

رقم البند

7

�سرعة الت�سوير: اأ�سود 57 ن�سخة يف الدقيقة / ملون 57 ن�سخة يف الدقيقة

�سرعة الطباعة اأ�سود: 57 �سفحة يف الدقيقة / ملون: 57 �سفحة يف الدقيقة

�سرعة املا�سح ال�سوئي للوجهه الواحد A4 / Ltr ت�سل اأ�سود: 57/60 يف 

الدقيقة / ملون: 57/60 يف الدقيقة

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps :سرعة املودم�

 DADF / ADF ما�سح �سوئي م�سطح مع :ADF نوع املا�سح ال�سوئي / م�سح

(مترير فردي مزدوج)

�سا�سة تفاعلية ملونة تعمل باللم�س تكنولوجبا Lexmark e-Task بحجم 25 �سم

دقة الطباعة: اأ�سود / األوان: 1200 × 1200 نقطة لكل بو�سة - جودة األوان 

× 600 نقطة لكل بو�سة)   2400) 4800
الذاكرة: القيا�سية: 2048 ميجا بايت

عدد ال�سفحات املو�سى به �سهرًيا: 5000 - 50000 �سفحة

احلد الأق�سى لدورة العمل ال�سهرية ي�سل اإىل: 350000 �سفحة يف ال�سهر

عدد 1 كا�سيت للورق �سعة 550 ورقة

تلقيم يدوي �سعة 100 ورقة

طباعة على الوجهني

اأنواع الو�سائط املدعومة: خمزون البطاقات , مل�سقات الويب املزدوجة , 

الأظرف , املل�سقات , الورق العادي , مل�سقات البولي�سرت , مل�سقات الفينيل, 

ورق ال�سعارات

 A4 , , اأحجام الو�سائط املدعومة: 10 مغلفات , 7 4/3 مغلف , 9 مغلفات

 A5 , B5 Envelope , C4 Envelope , C5 Envelope , DL Envelope
   , Index Card , Executive , Folio , JIS-B5 , Legal , Letter

Universal , Oficio , A6
 USB 2.0 1000/100) , موا�سفات/Gigabit Ethernet (10 :املنافذ

اأماميان , منفذ خلفيان USB 2.0, فتحة بطاقة داخلية واحدة

 Microsoft Windows Server - Windows Server :اأنظمة الت�سغيل املدعومة

- Novell NetWare - Linux Enterprise - Sun Solaris - IBM AIX
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: KW-0002363-7021رقـــم المـــادة 

:  Mono Multifunction laserمسمى البنـد 
printer for workgroups

:   HP LaserJet Pro M428dwالمــــــــوديـــــل 

: 78.860  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

8

Functions Print, Copy, Scan, Email
Print Speed 40 ppm Black high speed 
Duty Cycle 80,000 pages per month 
Duplex Standard 
Print Resolution 1200 x 1200 dpi
Memory 512 MB 
Processor 1200 MHz
Paper Capacity 250 sheet cassette / 100 sheets bypass / ADF 50 sheets 
Connectivity 2 USB 2.0 / Network 101000/100/ / Wi-Fi 
Supported OS All windows, MAC
Printer language standard PCL5c, PCL6 & Postscript
Scanner Type Flatbed /ADF  
Scan Resolution Optical up to 1200x1200 dpi 

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002364-7021رقـــم المـــادة 

:  Production (B/W) laserمسمى البنـد 
printer

:  HP LaserJet M612dnالمــــــــوديـــــل 

: 145.920  د.كسعـــــر البنــــد 

: الصني  بلــــد المنشـــأ 

رقم البند

9

Print Speed 71 ppm 
Duty Cycle 300,000 pages per month 
Print Resolution 1200 x 1200 dpi
Control panel 10.9 cm (4.3 in) Color Touchscreen
Memory 512 MB
Processor 1200 MHz
Paper Capacity 550 sheet cassette / 100 sheets bypass 
Connectivity 2 x USB 2.0 / Network 101000/100/ 

Supported OS All windows, MAC
Printer language standard PCL5c, PCL6 & Postscript
Duplex Standard 

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002368-7021رقـــم المـــادة 

:  Enterprise Multifunctionمسمى البنـد 
laser printer for workgroup

: Lexmark CX 735adseالمــــــــوديـــــل 

: 248.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

10

�سرعة الت�سوير: اأ�سود 50 ن�سخة يف الدقيقة / ملون 50 ن�سخة يف الدقيقة

�سرعة الطباعة اأ�سود: 50 �سفحة يف الدقيقة / ملون: 50 �سفحة يف 

الدقيقة

�سرعة املا�سح ال�سوئي للوجهه الواحد A4 / Ltr ت�سل اأ�سود: 49/52 يف 

الدقيقة / ملون: 49/52 يف الدقيقة

 ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps :سرعة املودم�

 DADF / ADF ما�سح �سوئي م�سطح مع :ADF نوع املا�سح ال�سوئي / م�سح

(مترير فردي مزدوج)

�سا�سة تفاعلية ملونة تعمل باللم�س تكنولوجبا Lexmark e-Task بحجم 

25 �سم
دقة الطباعة: اأ�سود / األوان: 1200 × 1200 نقطة لكل بو�سة - جودة األوان 

× 600 نقطة لكل بو�سة)   2400) 4800
الذاكرة: القيا�سية: 2048 ميجا بايت

عدد ال�سفحات املو�سى به �سهرًيا: 2000 - 20000 �سفحة

احلد الأق�سى لدورة العمل ال�سهرية ي�سل اإىل: 150000 �سفحة يف ال�سهر

عدد 1 كا�سيت للورق �سعة 550 ورقة

تلقيم يدوي �سعة 100 ورقة

طباعة على الوجهني

اأنواع الو�سائط املدعومة: مل�سقات الفينيل وورق ال�سعارات واملل�سقات 

الورقية وخمزون البطاقات والورق العادي والأظرف

 Envelope, 9 Envelope, 4/A6, Oficio, 7 3 :اأحجام الو�سائط املدعومة

 JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5
 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10

Envelope
 USB 2.0 1000/100) , موا�سفات/Gigabit Ethernet (10 :املنافذ

اأمامية, منفذ خلفي USB 2.0, فتحة بطاقة داخلية واحدة

 Microsoft Windows Server - Windows Server :اأنظمة الت�سغيل املدعومة

- Novell NetWare - Linux Enterprise - Sun Solaris - IBM AIX



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

28

: KW-0001714-7021رقـــم المـــادة 

: Receipt Printerمسمى البنـد 

: Epson TN-20 IIIالمــــــــوديـــــل 

: 40.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

11

Standard features Thermal line printing
Communication and 
Interface Capabilities Interfaces RS-232, USB 2.0 Type B, Drawer kick-out

Resolution 203 DPI
Print Speed Max. 250 mm/sec (9.84»

/sec)

OS Can support Windows 7 /8 / 10 – 32 &  64Bit
Media Types Thermal paper
Integrated Cutter Partial CUT 
Additional Languages Able to print Arabic Characters.

Warranty 3 years

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر
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: KW-0001716-7021رقـــم المـــادة 

: Label Printerمسمى البنـد 

: Zebra ZD 220المــــــــوديـــــل 

: 62.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: USAبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

12

Standard Features Thermal Transfer & Direct Thermal print method
Core Programming Languages ZPL and EPL programming languages
Communication and Interface 
Capabilities USB connectivity 

Resolution 203 dpi/8 dots per mm
Print Width 4.09 in./104 mm
Print Speed 4 in./102 mm per second
OS Link-OS Basic printer operating system

Media Types Roll-fed or fan-fold, die cut or continuous with or without black 
mark, tag stock, continuous receipt paper, and wristbands

Rolls 	•Label•roll•size•5cmX2.5•cm•
	•1•roll•with•each•printer

Warranty 3 years

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر
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: KW-0001717-7530رقـــم المـــادة 

:  ملحقات البند (13): ملصق رولمسمى البنـد 
حراري

: Thermal Label Rollالمــــــــوديـــــل 

: 1.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Kuwaitبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

13

القياس = 7.5 سم * 5 سم
الطول = 800 ملصق

املسافة بني امللصق واآلخر 4 مم

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر
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: KW-0002412-7530رقـــم المـــادة 

:  ملحقات البند (13): ملصق رولمسمى البنـد 
حراري

: Thermal Label Rollالمــــــــوديـــــل 

: 0.650  د.كسعـــــر البنــــد 

: Kuwaitبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

14

القياس = 2.5 سم * 5 سم
الطول = 1000 ملصق

املسافة بني امللصق واآلخر 4 مم

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر
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: KW-0001715-7021رقـــم المـــادة 

: ملحقات البند (11): ورق رول حراريمسمى البنـد 

: Thermal Paper Rollالمــــــــوديـــــل 

: 0.350  د.كسعـــــر البنــــد 

: Kuwaitبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

15

القياس = 80 * 80
الطول = 50 متر

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر
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: KW-0002405-6730رقـــم المـــادة 

:  Laser/LED Hybridمسمى البنـد 
projector

: Optoma ZW 350المــــــــوديـــــل 

: 358.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

16

3500 لومينزقوة الإ�ساءة 
معدل التباين 

ال�سوئي
300,000:1

30,000 �ساعةعمر ال�ساءة
db�سوت املروحة  32-30
1.073 بليونعدد الألوان 
WXGA- 800 1280 xدقة الو�سوح
�سكل العر�س 

الرئي�سي
4:3 - 16:10 - 16:9 

4 كجم الوزن

املداخل

Inputs:2xHDMI, 1xVGA, 1x Audio.

Outputs:1xAudio 3.5m, 1XUSB A Power.

Control: 1XRS232, 1X RG45 ,1XMicro USB service
اجلهاز يتضمن حقيبة ورميوت كنترول.احلقيبة

3 سنوات من املصنع علما« ان اجلهاز ال يحتاج الى ملبة.الكفالة

اجلهاز يعمل بنظام الليزر أحدث تكنولوجيا ال يحتاج الى ملبة.
اجلهاز ميتلك خاصية العرض السلكيا« Wireless   ميكن املستخدم العرض من خالل الكمبيوتر  او 
الالبتوب او األجهزة الذكية )هواتف ذكية -كمبيوترات لوحية( وبغض النظر عن نوعها مباشرة وبدون 

استخدام الكابالت.
سماعات داخلية بقوة 15 واط.

تكاليف مستلزمات تثبيت الجهاز في السقف
CEILING

Mount
HDMI
Cable

VGA
Cable

Audio
Cable

Electricity
Cable

10 KD 1.800 KD
1

متر 1.800 KD
1

متر 0.700 KD
1

متر 0.700 KD
1

متر

7045-KW-0000547 7045-KW-0000546 7045-KW-0000545 7045-KW-0000544 7045-KW-0000543

أجـــور التركـــيب

احلاالت اخلاصة: ارتفاع السقف أعلى
3.5 متر ويحتاج إلى معدات خاصة

احلاالت العادية: ارتفاع السقف
3.5 متر وال يحتاج إلى معدات خاصة

48 KD 30 KD

3235-KW-0000526 3235-KW-0000525

شركة جلوبال اكسل للتجارة العامة والمقاوالت
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رقم البند

17

: KW-0002407-6730رقـــم المـــادة 

:  Large Scale Conferenceمسمى البنـد 
Room DLP Projector

: Vivitek – DW855المــــــــوديـــــل 

: 279.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: اأمريكا/تايوان/ال�سنيبلــــد المنشـــأ 

Single chip DLP جهاز عر�س �سوئي يعمل بتكنولوجيا

.   Lumens 5500 قوة ال�ساءة

310W/250W قدرة اللمبة

WUXGA (1920x1200)@60Hz و ت�سل حتى (WXGA (1280 x 800 درجة و�سوح ال�سورة

(Hours (Normal/ Eco./Dynamic Eco 5,000/4,000/3,000)  عمر اللمبة ي�سل اإيل 5000 �ساعة

ن�سبة الو�سوح 15000:1

.Supports resolutions up to UXGA at 16.7 million colors to deliver crisp, clear images

نظام العر�س: 16:9 , 16:10 , 4:3 

38db / 34db. هادئ جدا اأثناء العر�س

خفيف الوزن 3.2 كجم

م�سافة العر�س من 1.200 مرت اىل 10 مرت

حجم ال�سورة من 25.3 ” اأن�س اىل 317.99 ” اأن�س.

العر�س من المام او اخللف او عن طريق التعليق بال�سقف

حتكم عن طريق الرميوت كنرتول .

 VGA-In, HDMI Number of Ports (x2 (with MHL x1)), S-Video,  : منافذ الدخال

Composite Video, Audio-In (RCA), lx DVI-1 Input (Converter), Audio-In (Mini-

Jack), RS-232, USB A, USBminiB, Microphone (Mini-Jack), RJ45
VGA-Out, Audio-Out :منافذ الإخراج

يحتوي الربوجكرت على �سماعة داخلية بقدرة W10 , كما ميكن الربط على �سماعات خارجية . 

كفالة 2 �سنوات (ماعدا امل�ستهلكات اللمبة)

بلد املن�ساأ :  اأمريكا/تايوان/ال�سني

وموا�سفات اخرى عديدة ح�سب الكتالوج املرفق .

تكاليف مستلزمات تثبيت الجهاز في السقف
CEILING

Mount
HDMI
Cable

VGA
Cable

Audio
Cable

Electricity
Cable

10 KD 1.500 KD
1

متر 1.500 KD
1

متر 1 KD
1

متر 0.500 KD
1

متر

7045-KW-0000524 7045-KW-0000523 7045-KW-0000522 7045-KW-0000521 7045-KW-0000520

أجـــور التركـــيب

احلاالت اخلاصة: ارتفاع السقف أعلى
3.5 متر ويحتاج إلى معدات خاصة

احلاالت العادية: ارتفاع السقف
3.5 متر وال يحتاج إلى معدات خاصة

45 KD 30 KD

3235-KW-0000526 3235-KW-0000525
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: KW-0002377-7021رقـــم المـــادة 

:  Compact Sheet Feedمسمى البنـد 
Color Scanner

:  Avision AD345G Sheetfedالمــــــــوديـــــل 
Scanner 

: 78.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Taiwan - China  بلــــد المنشـــأ 

رقم البند

18

Model Avision AD345G
Scan Technology CIS
Hardware Scan Resolution 600 DPI x 600 DPI

Scanning Method 2 x CIS

Scanning Speed 60 PPM Simplex 120 IPM Duplex
Media Types Letters, Legal A4, A5, A7, A8, Business Cards
Feeding Sheets Capacity ADF 100 
Daily Volume 10,000 Sheets / Day
Standard Connectivity USB 3.2
Scanning Duplex (Both sides)

Double Feed Detection Ultrasonic Technology
Driver Support ISIS / Twain
OS Compatibility All Windows 
Warranty 3 Years
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: KW-0002365-7021رقـــم المـــادة 

:  A4 Flatbed Heavy Duty Colorمسمى البنـد 
Scanner with ADF

:  Fujitsu Image Scanner fi-8290المــــــــوديـــــل 

: 270.099  د.كسعـــــر البنــــد 

: اندونيسيا بلــــد المنشـــأ 

رقم البند

19

Scan Technology ADF : 2 x CIS 
Flatbed : 1 X CCD

Hardware Scan Resolution 600 dpi / (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver)

Scanning Method CIS & CCD

Scanning Speed At 200dpi (Simplex) Simplex: 90 ppm (200300/ dpi)

Duplex: 180 ipm (200300/ dpi)

Media Types A4 Size
Feeding Sheets Capacity 100 sheets
Daily Volume 13,000 sheets
Standard Connectivity USB 3.2 / USB 2.0 / Network 101000/100/

Duplex Scanning Standard 
Double Feed Detection Ultrasonic Technology
Driver Support TWAIN / ISIS / WIA
OS compatibility All Windows

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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رقم البند

20

رقم البند

21

: KW-0000280-7510رقـــم المـــادة 

: HP 11A Black Toner Q6511Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 48.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 6,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000903-7510رقـــم المـــادة 

:  HP 05A Black Tonerمسمى البنـد 
CE505AC

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 19.000  د.كسعـــــر البنــــد 

:  اليابانبلــــد المنشـــأ 
: 2,300عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 
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رقم البند

22

: KW-0000907-7510رقـــم المـــادة 

: HP 12A Black Toner Q2612ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 18.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: الصني/ فرنسابلــــد المنشـــأ 

: 2,800عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

بند ملغي
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39

رقم البند

24

رقم البند

25

: KW-0000908-7510رقـــم المـــادة 

: HP 15A Black Toner C7115Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 40.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: الصني/ فرنسابلــــد المنشـــأ 

: 2,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0000908-7510رقـــم المـــادة 

: HP 14A Black Toner CF214XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 53.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 17,500عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

40

رقم البند

26

رقم البند

27

: KW-0002340-7510رقـــم المـــادة 

: HP 963XL Blackمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 10.350  د.كسعـــــر البنــــد 

: ماليزيابلــــد المنشـــأ 

: 2,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001761-7510رقـــم المـــادة 

: HP 17A Black Toner CF217ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 15.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 1,600عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

41

رقم البند

28

رقم البند

29

: KW-0001764-7510رقـــم المـــادة 

: HP 26A Black Toner CF226XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 41.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 9,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002341-7510رقـــم المـــادة 

: HP 963XL color Ink (C.M.Y) Inkمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 7.150  د.كسعـــــر البنــــد 

: ماليزيابلــــد المنشـــأ 

: KW-00023427510-KW-0002343-1,6007510عـــدد النســـــخ 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

42

رقم البند

31

: KW-0000289-7510رقـــم المـــادة 

: HP 35A Black Toner CB435Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 18.500   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 1,500عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

بند ملغي



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

43

رقم البند

32

رقم البند

33

: KW-0000910-7510رقـــم المـــادة 

: HP 42A Black Toner Q5942YCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 82.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: الصنيبلــــد المنشـــأ 

: 23,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001767-7510 0000رقـــم المـــادة 

: HP 37Y Black Toner CF237YCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 80.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 41,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

44

رقم البند

34

رقم البند

35

: KW-0000912-7510رقـــم المـــادة 

: HP51A Black Toner Q7551XCمسمى البنـد 

:  HPالمــــــــوديـــــل 

: 65.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 13,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000911-7510رقـــم المـــادة 

: HP 49A Black Toner Q5949XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 44.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 6,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

45

رقم البند

36

رقم البند

37

: KW-0000914-7510رقـــم المـــادة 

: HP 55A Black Toner CE255XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 61.500   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 12,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0000913-7510رقـــم المـــادة 

: HP 53A Black Toner Q7553XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 44.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 7,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

46

رقم البند

38

رقم البند

39

: KW-0000916-7510رقـــم المـــادة 

: HP 78A Black Toner CE278ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 24.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 2,100عـــدد النســـــخ 

: KW-0000915-7510رقـــم المـــادة 

: HP 64 A Black Toner CC364XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 72.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 24,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

47

رقم البند

40

: KW-0000917-7510رقـــم المـــادة 

: HP 80A Black Toner CF280XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 38.500   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 6,900عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

بند ملغي



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

48

رقم البند

42

رقم البند

43

: KW-0000922-7510رقـــم المـــادة 

: HP 90A Black Toner CE390XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 65.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 24,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000918-7510رقـــم المـــادة 

: HP 85A Black Toner CE285ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 17.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,600عـــدد النســـــخ 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

49

رقم البند

44

رقم البند

45

: KW-0000926-7510رقـــم المـــادة 

: HP 125A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP Color Toner CB54 (1,3,2)المــــــــوديـــــل 
A(C.M.Y)

: 20.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,400عـــدد النســـــخ 

: KW-0000306-7510رقـــم المـــادة 

: HP 125A Black Toner CB54OAمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 21.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 
: 2,200عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009277510-KW-0000928



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

50

رقم البند

46

رقم البند

47

: KW-0000387-7510رقـــم المـــادة 

:  HP 126 A Color Tonerمسمى البنـد 
CE31(12/3/)A(C/M/Y)

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 15.250   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 1,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000386-7510رقـــم المـــادة 

: HP 126 A Black Toner CE310Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 14.250   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 1,200عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00012797510-KW-0001278



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

51

رقم البند

48

رقم البند

49

: KW-0000929-7510رقـــم المـــادة 

:  HP128 A Color Tonerمسمى البنـد 
CE32(12/3/)A(C/M/Y)

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 18.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 1,300عـــدد النســـــخ 

: KW-0000388-7510رقـــم المـــادة 

: HP128 A Black Toner CE320Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 19.250   د.كسعـــــر البنــــد 

: اليابانبلــــد المنشـــأ 

: 2,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00009317510-KW-0000930



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

52

رقم البند

50

رقم البند

51

: KW-0000934-7510رقـــم المـــادة 

:  HP131 A Color Tonerمسمى البنـد 
CF21(12/3/)A(C/M/Y

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 23.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,800عـــدد النســـــخ 

: KW-0000390-7510رقـــم المـــادة 

: HP 131A Black Tonerمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 18.500   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,600عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00009327510-KW-0000933



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

53

رقم البند

52

رقم البند

53

: KW-0001815-7510رقـــم المـــادة 

: HP 201A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP CF401A (2.3) (C.M.Y)المــــــــوديـــــل 

: 20.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,400عـــدد النســـــخ 

: KW-0001813-7510رقـــم المـــادة 

: HP 201A Black Toner CF400Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 18.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,500عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00018167510-KW-0001814



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

54

رقم البند

54

رقم البند

55

: KW-0001819-7510رقـــم المـــادة 

:  HP203 A Color Tonerمسمى البنـد 
CF541(12/3/)A(C/M/Y)

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 19.500   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,300عـــدد النســـــخ 

: KW-0001817-7510رقـــم المـــادة 

: HP 203 A Black Toner CF540Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 16.750   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,400عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00018187510-KW-0001820



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

55

رقم البند

56

رقم البند

57

: KW-0000936-7510رقـــم المـــادة 

: HP 304A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP CC53 (1.3.2) AC (C.M.Y)المــــــــوديـــــل 

: 27.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 2,800عـــدد النســـــخ 

: KW-0000935-7510رقـــم المـــادة 

: HP 304A Black Toner CC530ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 25.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 3,500عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009377510-KW-0000938



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

56

رقم البند

58

رقم البند

59

: KW-0000940-7510رقـــم المـــادة 

: HP 305A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP CE41 (1.3.2) AC (C.Y.M)المــــــــوديـــــل 

: 24.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 2,600عـــدد النســـــخ 

: KW-0000939-7510رقـــم المـــادة 

: HP 305A Black Toner CE410XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 25.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 4,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009417510-KW-0000942



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

57

رقم البند

60

رقم البند

61

: KW-0001831-7510رقـــم المـــادة 

: HP 410A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP CF411 (2.3) XC (C.M.Y)المــــــــوديـــــل 

: 44.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001829-7510رقـــم المـــادة 

: HP 410A Black Toner CF410XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 34.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 6,500عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00018327510-KW-0001830



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

58

رقم البند

62

رقم البند

63

: KW-0000945-7510رقـــم المـــادة 

: HP 504A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP CE25 (1.3.2) YC (C.Y.M)المــــــــوديـــــل 

: 60.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 7,900عـــدد النســـــخ 

: KW-0000943-7510رقـــم المـــادة 

: HP 504A Black Toner CE250YCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 50.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 12,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-0000946 7510-KW-0000944



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

59

رقم البند

64

رقم البند

65

: KW-0000949-7510رقـــم المـــادة 

: HP 643A Color Toner Q5951مسمى البنـد 
 (1/ 3/ 2) AC

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 63.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 10,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000947-7510رقـــم المـــادة 

: HP 643A Black Toner Q5950ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 50.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 11,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00018327510-KW-0001830



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

60

رقم البند

66

رقم البند

67

: KW-0000952-7510رقـــم المـــادة 

: HP 645A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP C973 (1.3.2) AC (C.Y.M)المــــــــوديـــــل 

: 82.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 12,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000951-7510رقـــم المـــادة 

: HP 645A Black Toner C9730ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 60.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 13,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009537510-KW-0000954



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

61

رقم البند

68

رقم البند

69

: KW-0000956-7510رقـــم المـــادة 

:  HP 648 A Color Toner CE26مسمى البنـد 
(12/3/)AC(C/M/Y)

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 68.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 11,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000955-7510رقـــم المـــادة 

: HP 647 A Black Toner CE260XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 59.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 17,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00009587510-KW-0000957



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

62

رقم البند

70

رقم البند

71

: KW-0001850-7510رقـــم المـــادة 

:  HP 650 A Color Toner CE27ACمسمى البنـد 
(12/3/)AC(C/M/Y)

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 88.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 15,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001849-7510رقـــم المـــادة 

: HP 650 A Black Toner CE270ACمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 59.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 13,500عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00018507510-KW-0001852



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

63

رقم البند

72

رقم البند

73

: KW-0001856-7510رقـــم المـــادة 

:  HP 655 A Color Toner CF450Aمسمى البنـد 
(12/3/)A (C/M/Y)

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 69.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 10,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0001853-7510رقـــم المـــادة 

: HP 655 A Black Toner CF450Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 56.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 12,500عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00018557510-KW-0001854



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

64

رقم البند

74

رقم البند

75

: KW-0000962-7510رقـــم المـــادة 

: HP 951XL Color Inkمسمى البنـد 

: HP CNO4 (6A/7A/8A)E (C.M.Y)المــــــــوديـــــل 

: 8.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Singaporeبلــــد المنشـــأ 

: 1,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0000396-7510رقـــم المـــادة 

: HP 950XL Black Ink CNO45AEمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 11.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Malysiaبلــــد المنشـــأ 

: 2,300عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009637510-KW-0000964



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

65

رقم البند

76

رقم البند

77

: KW-0000966-7510رقـــم المـــادة 

:   HP CF360XC Color Toner HPمسمى البنـد 
508XC

:  HP Color Toner CF361 /2 /3 XCالمــــــــوديـــــل 
(C.Y.M)

: 65.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 9,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0000965-7510رقـــم المـــادة 

:   HP CF360XC Black Toner HPمسمى البنـد 
508XC CF360XC

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 47.150  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 12,500عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009677510-KW-0000968



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

66

رقم البند

78

رقم البند

79

: KW-0002379-7510رقـــم المـــادة 

: HP Color 971xlمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 26.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 6,600عـــدد النســـــخ 

: KW-0002378-7510رقـــم المـــادة 

:  HP  Black 970XLمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 26.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 9,200عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00023807510-KW-0002381



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

67

رقم البند

80

رقم البند

81

: KW-0002345-7510رقـــم المـــادة 

: HP 953XL Colorمسمى البنـد 

: HP 953XL Color (C.Y.M)  Inkالمــــــــوديـــــل 

: 8.450  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 1,600عـــدد النســـــخ 

: KW-0002344-7510رقـــم المـــادة 

: HP 953XL Black Inkمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 11.850  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 2,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00023467510-KW-0002347



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

68

رقم البند

82

رقم البند

83

: KW-0001002-7510رقـــم المـــادة 

: HP 973X Colorمسمى البنـد 

: HP 973X Color (C.M.Y) Inkالمــــــــوديـــــل 

: 29.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Singaporeبلــــد المنشـــأ 

: 7,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001001-7510رقـــم المـــادة 

: HP 973X Black Inkمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 30.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Singaporeبلــــد المنشـــأ 

: 10,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00010037510-KW-0001004



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

69

رقم البند

84

رقم البند

85

: KW-0002349-7510رقـــم المـــادة 

: HP 147A Black W1470Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 46.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 10,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0002348-7510رقـــم المـــادة 

: HP 59A Black CF259XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 54.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 10,000عـــدد النســـــخ 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

70

رقم البند

86

رقم البند

87

: KW-0002382-7510رقـــم المـــادة 

:  HP 212A  Black W2120XCمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 64.000   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 13,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002350-7510رقـــم المـــادة 

: HP 106A Black W1106Aمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 12.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 1,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

71

رقم البند

88

رقم البند

89

: KW-0002351-7510رقـــم المـــادة 

: HP 415A Black W2030XC Tonerمسمى البنـد 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 42.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 7,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0002384-7510رقـــم المـــادة 

:  HP212A Color W212(12/3/)XCمسمى البنـد 
(C/M/Y) 

: HPالمــــــــوديـــــل 

: 86.900   د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 10,000عـــدد النســـــخ 

المها للقرطاسية واألدوات المكتبية 

7510-KW-00023837510-KW-0002385



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

72

رقم البند

90

رقم البند

91

: KW-0002355-7510رقـــم المـــادة 

: HP 207A Black W2210A Tonerمسمى البنـد 

: HP W2210A Black Tonerالمــــــــوديـــــل 

: 15.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,250عـــدد النســـــخ 

: KW-0002352-7510رقـــم المـــادة 

: HP 415A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP W2031 /2 /3 XC  (C.Y.M)المــــــــوديـــــل 

: 57.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 6,000عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00023537510-KW-0002354



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

73

رقم البند

92

رقم البند

93

: KW-0002359-7510رقـــم المـــادة 

: HP 117A Black W2070A Tonerمسمى البنـد 

: HP W2070A Black Tonerالمــــــــوديـــــل 

: 10.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002356-7510رقـــم المـــادة 

: HP 207A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP W2211 /2 /3 A (C.Y.M)المــــــــوديـــــل 

: 18.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,250عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00023577510-KW-0002358



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

74

: KW-0000323-7510رقـــم المـــادة 

: Lexmark Black Toner 12A7460مسمى البنـد 

: 12A7460المــــــــوديـــــل 

: 46.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

رقم البند

94

رقم البند

95

: KW-0002360-7510رقـــم المـــادة 

: HP 117A Color Tonerمسمى البنـد 

: HP W2071 /2 /3 A (C.Y.M)المــــــــوديـــــل 

: 10.850  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 700عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00023617510-KW-0002362
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75

: KW-0000398-7510رقـــم المـــادة 

: Lexmark Black Toner 50F5H00مسمى البنـد 

: 50F5H00المــــــــوديـــــل 

: 39.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA / MEXICOبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

رقم البند

96

بند ملغي
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76

رقم البند

99

: KW-0000326-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark E250A11E Blackمسمى البنـد 
Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 37.100  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 3,500عـــدد النســـــخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة اميتاك للقرطاسية واالدوات المكتبية
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بند ملغي
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رقم البند

100

رقم البند

101

: KW-0002408-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark C540A1KG Blackمسمى البنـد 
Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 25.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000327-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark E260A11E Blackمسمى البنـد 
Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 37.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 3,500عـــدد النســـــخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة اميتاك للقرطاسية واالدوات المكتبية

Emitac Stationery & Office Supplies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة اميتاك للقرطاسية واالدوات المكتبية

Emitac Stationery & Office Supplies 
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رقم البند

102

رقم البند

103

: KW-0000330-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark Black Tonerمسمى البنـد 
T650A11E

: T650A11Eالمــــــــوديـــــل 

: 58.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 7,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002409-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark C540A1Y/C/MG Colorمسمى البنـد 
Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 30.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Japanبلــــد المنشـــأ 

: 1,000عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00024107510-KW-0002411

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة اميتاك للقرطاسية واالدوات المكتبية
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79

رقم البند

105

: KW-0000331-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark C930H2KG Blackمسمى البنـد 
Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 146.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 38,000عـــدد النســـــخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة اميتاك للقرطاسية واالدوات المكتبية

Emitac Stationery & Office Supplies 
 

بند ملغي
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80

رقم البند

106

رقم البند

107

: KW-0000337-7510رقـــم المـــادة 

: Lexmark Black Toner 64016SEمسمى البنـد 

: 64016SEالمــــــــوديـــــل 

: 55.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 6,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000979-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark C930H2C/M/YGمسمى البنـد 
Color Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 178.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Polandبلــــد المنشـــأ 

: 24,000عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00009817510-KW-0000980
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رقم البند

108

رقم البند

109

: KW-0000989-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark CS310N High Yieldمسمى البنـد 
Color Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 44.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Polandبلــــد المنشـــأ 

: 3,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000535-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark CS310N High Yieldمسمى البنـد 
Black Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 33.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 4,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00009907510-KW-0000988
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رقم البند

110

رقم البند

111

: KW-0001924-7510رقـــم المـــادة 

: /Lexmark Color toner 71B50C0مسمى البنـد 
Y0/M0 for CS417/CS317

: 71B50C0/Y0/M0المــــــــوديـــــل 

: 31.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 2,300عـــدد النســـــخ 

: KW-0001922-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark Black toner 71B50KOمسمى البنـد 
for CS417/ CS317

: 71B50K0المــــــــوديـــــل 

: 29.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 3,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00019237510-KW-0001925
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83

رقم البند

112

رقم البند

113

: KW-0000537-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark MS810DN Blackمسمى البنـد 
Toner

: 52D5000المــــــــوديـــــل 

: 42.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 6,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001897-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark MS417 Standard Yieldمسمى البنـد 
toner 51B5000

: 51B5000المــــــــوديـــــل 

: 23.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 2,500عـــدد النســـــخ 
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رقم البند

114

رقم البند

115

: KW-0001899-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark High Yield Blackمسمى البنـد 
Toner C746H1KG

: C746H1KGالمــــــــوديـــــل 

: 68.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 12,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000399-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark High Yield Blackمسمى البنـد 
Toner W850H21G

: W850H21Gالمــــــــوديـــــل 

: 83.900  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 35,000عـــدد النســـــخ 
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رقم البند

116

رقم البند

117

: KW-0001904-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark C736A High Yieldمسمى البنـد 
Black Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 56.700  د.كسعـــــر البنــــد 

: Polandبلــــد المنشـــأ 

: 12,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001901-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark Color Tonerمسمى البنـد 
C746A1CG/YG/MG

: C746A1CG/YG/MGالمــــــــوديـــــل 

: 87.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 7,000عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00019007510-KW-0001902
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رقم البند

118

رقم البند

119

: KW-0001908-7510رقـــم المـــادة 

: LEXMARK 410 Imaging Unitمسمى البنـد 

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 17.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 60,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001906-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark C736A High Yieldمسمى البنـد 
Color Toner

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 89.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 10,000عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00019057510-KW-0001907
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رقم البند

120

رقم البند

121

: KW-0000339-7510رقـــم المـــادة 

:  Ricoh TONSPC310BLS Blackمسمى البنـد 
Toner

: Ricohالمــــــــوديـــــل 

: 26.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 2,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0001909-7510رقـــم المـــادة 

:  Lexmark MS 810 Imaging Unitمسمى البنـد 
- 52D0Z00

: 52D0Z00المــــــــوديـــــل 

: 18.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: China / Thilandبلــــد المنشـــأ 

: 100,000عـــدد النســـــخ 
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88

رقم البند

122

رقم البند

123

: KW-0000999-7510رقـــم المـــادة 

: Samsung MLT- D203Lمسمى البنـد 

: Samsung MLT- D203Lالمــــــــوديـــــل 

: 28.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0000992-7510رقـــم المـــادة 

:  Ricoh TONSPC310CYM Colorمسمى البنـد 
Toner

: Ricohالمــــــــوديـــــل 

: 32.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 2,500عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00009937510-KW-0000991



دليل الشراء اجلماعي ألجهزة الطابعات واألحبار

89

رقم البند

124

رقم البند

125

: KW-0001000-7510رقـــم المـــادة 

: TK -3160 BLACKمسمى البنـد 

: Kyocera- TK -3160المــــــــوديـــــل 

: 42.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:  ياباني - صيني - فيتناميبلــــد المنشـــأ 

: 12,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0000994-7510رقـــم المـــادة 

: TK -170 BLACKمسمى البنـد 

: Kyocera -  TK -170المــــــــوديـــــل 

: 39.000  د.كسعـــــر البنــــد 

:  ياباني - صيني - فيتناميبلــــد المنشـــأ 

: 7,200عـــدد النســـــخ 
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90

رقم البند

126

رقم البند

127

: KW-0001918-7510رقـــم المـــادة 

:  Xerox imaging Drum for Xeroxمسمى البنـد 
phaser 3330

: Xerox 101ROO555المــــــــوديـــــل 

: 28.000  د.كسعـــــر البنــــد 

:  ماليزي - هولندي - صينيبلــــد المنشـــأ 

: 30,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0001280-7510رقـــم المـــادة 

: Xerox 106r03621 Black Tonerمسمى البنـد 

: Xerox 106RO3621المــــــــوديـــــل 

: 55.000  د.كسعـــــر البنــــد 

:  ماليزي - هولندي - صينيبلــــد المنشـــأ 

: 8,500عـــدد النســـــخ 

شركة الغانم الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

شركة الغانم الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت
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91

رقم البند

128

رقم البند

129

: KW-0002389-7510رقـــم المـــادة 

: Black Toner للبند رقم 1مسمى البنـد 

: 20N5HK0المــــــــوديـــــل 

: 37.800  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 4,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0001919-7510رقـــم المـــادة 

: Canon Black toner 057Hمسمى البنـد 

: Canonالمــــــــوديـــــل 

: 45.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Japanبلــــد المنشـــأ 

: 10,000عـــدد النســـــخ 

شركة ناصر محمد الساير لالتصاالت ذ.م.م )كانون(
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رقم البند

130

رقم البند

131

: KW-0002393-7510رقـــم المـــادة 

: Black Toner للبند رقم 2مسمى البنـد 

: 78C5UK0المــــــــوديـــــل 

: 41.750  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 10,500عـــدد النســـــخ 

: KW-0002390-7510رقـــم المـــادة 

: Color Toner (C/M/Y) للبند رقم 1مسمى البنـد 

: 20N5HC0/Y0/M0المــــــــوديـــــل 

: 43.250  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 4,500عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00023917510-KW-0002392
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: KW-0002397-7510رقـــم المـــادة 

: Black Toner للبند رقم 3مسمى البنـد 

: 55B5H00المــــــــوديـــــل 

: 64.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 15,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002394-7510رقـــم المـــادة 

: Color Toner (C/M/Y) للبند رقم 2مسمى البنـد 

: 78C5UC0/Y0/M0المــــــــوديـــــل 

: 59.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 7,000عـــدد النســـــخ 
7510-KW-00023957510-KW-0002396
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: KW-0002400-7510رقـــم المـــادة 

: Color  Toner (C/M/Y) للبند رقم 4مسمى البنـد 

: 78C5XC0/Y0/M0المــــــــوديـــــل 

: 46.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002398-7510رقـــم المـــادة 

: Black Toner للبند رقم 4مسمى البنـد 

: 78C5XK0المــــــــوديـــــل 

: 41.900  د.كسعـــــر البنــــد 

: China /Mexicoبلــــد المنشـــأ 

: 8,500عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00023997510-KW-0002401
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: KW-0002370-7025رقـــم المـــادة 

: Color (C/M/Y) للبند رقم 7مسمى البنـد 

: Lexmark 72K50CO/MO/YOالمــــــــوديـــــل 

: 65.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 8,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002369-7025رقـــم المـــادة 

: Black Toner للبند رقم 7مسمى البنـد 

: Lexmark 72K50KOالمــــــــوديـــــل 

: 50.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 8,000عـــدد النســـــخ 

7510-KW-00023717510-KW-0002372
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: KW-0002373-7510رقـــم المـــادة 

: Black Toner للبند رقم 10مسمى البنـد 

: Lexmark 71C80KOالمــــــــوديـــــل 

: 35.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002374-7510رقـــم المـــادة 

: Color (C/M/Y) للبند رقم 10مسمى البنـد 

: Lexmark 71C80 MO/CO//YOالمــــــــوديـــــل 

: 46.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 5,000عـــدد النســـــخ 

رقم البند

148

7510-KW-00023757510-KW-0002376
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: KW-0001896-7025رقـــم المـــادة 

: Lexmark 56F5H00 Black Tonerمسمى البنـد 

: Lexmarkالمــــــــوديـــــل 

: 56.400  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

: 15,000عـــدد النســـــخ 
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: KW-0002403-7430رقـــم المـــادة 

: قطع استهالكية للبند رقم  3مسمى البنـد 

: 55B0ZA0المــــــــوديـــــل 

: 12.900  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/Taiwanبلــــد المنشـــأ 

: 40,000عـــدد النســـــخ 

: KW-0002402-7430رقـــم المـــادة 

: قطع استهالكية للبند رقم  2مسمى البنـد 

: 78C0ZV0المــــــــوديـــــل 

: 20.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/Taiwanبلــــد المنشـــأ 

: 40,000عـــدد النســـــخ 
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: KW-0002402-7430رقـــم المـــادة 

: قطع استهالكية للبند رقم  4مسمى البنـد 

: 78C0ZV0المــــــــوديـــــل 

: 20.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/Taiwanبلــــد المنشـــأ 

: 40,000عـــدد النســـــخ 
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