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ي�سر وزارة املالية – اإدارة نظم ال�سراء- مراقبة ال�سراء اجلماعي  اأن تقدم دليل ال�سراء اجلماعي لأجهزة احلا�سب الآيل والالبتوب )طابعات 

اإىل كافة اجلهات  2013 م   LED( الإ�سدار الرابع ل�سنة  اأحبار - عر�ش مرئي - فال�ش ميموري - تخزين خارجي - �سكانر - �سا�سات 

احلكومية ل�سراء احتياجاتها من خالله حتى 2013/12/31 ويحتوي الدليل على عدد )89( بند ذات اأ�سعار وموا�سفات متميزة روعي فيها 

اجلودة العالية، وقد مت تر�سية البنود على عدد )10( موردين خمت�سني مبختلف اأنواع الأجهزة والأحبار.

لقد مت احلر�ش على اأن تكون جميع املواد املدرجة بالدليل ذات �سناعة وجودة عالية بخطوط اإنتاج خم�س�سة لالإ�ستخدامات احلكومية 

والتجارية.

وعليه يرجى من اجلهات احلكومية الراغبة يف ال�ستفادة من هذا الدليل اللتزام بتنفيذ تعليمات ال�سراء اجلماعي، ميكنكم الإطالع على  

http://www.mof.gov.kw/gcp/gcp.pdf الن�سخة الإلكرتونية من خالل الرابط التايل

كما تتقدم وزارة املالية – اإدارة نظم ال�سراء- مراقبة ال�سراء اجلماعي بتقديرها لكل من �ساهم يف اإعداد واإ�سدار دليل ال�سراء اجلماعي 

لأجهزة احلا�سب الآيل والالبتوب – الإ�سدار الرابع – ل�سنة 2013 م من الفنيني والعاملني باجلهات احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات.

هذا وجميع املخت�سني بوزارة املالية - اإدارة نظم ال�سراء- مراقبة ال�سراء اجلماعي  على ا�ستعداد تام للتعاون اجلاد والبناء مع كافة اجلهات 

احلكومية لإي�ساح ما يت�سمنه هذا الدليل.

لال�ستف�سار يرجى الت�سال على هاتف رقم  :  22481980 

 cp@mof.gov.kw  : اأو اإر�سال ر�سالة عرب الربيد اللكرتوين

المقدمـــة



2

الكفالـــــــة :

جميع الأجهزة املدرجة يف الدليل مكفولة من قبل املوردين تبداأ من تاريخ الرتكيب والت�سغيل والإ�ستالم النهائي، ويلتزم املورد خالل هذه 

الفرتة بتبديل قطع الغيار غري الإ�ستهالكية التالفة باأخرى اأ�سلية و�سيانة واإ�سالح اأي عيوب تظهر اأثناء الت�سغيل، ويلتزم املوردين بتثبيت 

اأ�سعار القطع الإ�ستهالكية طوال مدة الكفالة.

ونظراً لطبيعة ح�سا�سية املواد املدرجة يف الدليل، لذا تو�سي  مراقبة ال�سراء اجلماعي جميع اجلهات احلكومية ب�سرورة عدم طلب املواد 

وتخزينها ملدة طويلة تتجاوز فرتة )90( يوم.

التاأمــــني النهــــائي :

٪ من قيمة اأمر ال�سراء فقط عند حتقق اأحد ال�سرطني التاليني: تقوم اجلهة احلكومية امل�سدرة لأمر ال�سراء بتح�سيل تاأمني نهائي بن�سبة 10 

اأ- جتاوز القيمة الإجمالية لأمر ال�سراء عن 2000 د.ك ) األفني دينار كويتي (.

ب- جتاوز فرتة التوريد عن اأ�سبوع.

وت�ستمر مدة �سالحية التاأمني لفرتة الكفالة وملدة 90 يوم بعدها.

الكفالة والتأمين النهائي

فترة الكفالةمسمى البند

)3( ثالثة سنواتأجهزة احلاسب اآللي

)3( ثالثة سنواتأجهزة الالبتوب

)3( ثالثة سنواتأجهزة املسح الضوئي

)2( سنتانطابعات احلاسب اآللي

واحدةأجهزة العرض املرئي )1( سنة 

)3( ثالثة سنواتشاشات احلاسب اآللي

واحدةتخزين خارجي )1( سنة 

واحدةفالش ميموري )1( سنة 
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 الخصم من المستحقات :
1( للجهات احلكومية احلق يف خ�سم قيمة الغرامات اأو التعوي�سات على املورد من التاأمني النهائي اأو من الدفعات امل�ستحقة للمورد لديها 
وبن�سبة ل تزيد عن 1 ٪ من القيمة الإجمالية لأمر ال�سراء عن كل يوم تاأخري، على اأن ل يزيد اإجمايل قيمة الغرامات عن 10 ٪ من القيمة 

الإجمالية لأمر ال�سراء. 

ويحق للجهة اأن تفر�ش غرامة تاأخري على املورد واإتخاذ الإجراءات الالزمة �سده يف احلالت التالية:

اأ- عدم الإلتزام بتوريد اأو ت�سغيل جميع املواد املطلوبة يف اأمر ال�سراء.

ب- عدم التوريد بالفرتة الزمنية املحددة واملتفق عليها.

ج- التاأخري يف تلبية نداء ال�سيانة.

ويف حال اخل�سم من التاأمني فيجب على املورد اأن ي�ستكمل التاأمني خالل �سبعة اأيام عمل من تاريخ اإخطاره بذلك.

2( خماطبة وزارة املالية - اإدارة نظم ال�سراء - مراقبة ال�سراء اجلماعي يف احلالت التي ترى فيها اجلهة احلكومية امل�سدرة لأمر ال�سراء 
باأنه ي�ستوجب تغرمي املورد بخالف غرامة التاأخري يف التوريد.

و�ستقوم مراقبة ال�سراء اجلماعي باتخاذ الجراءات الالزمة نحو خ�سم قيمة الغرامات اإن وجدت من �سمان التفاقية املودع لدينا وحتويلها 

للجهة احلكومية املعنية.

نداء الصيانة:
يلتزم املوردين بتلبية نداء ال�سيانة من قبل كل جهة حكومية خالل 12 �ساعة عمل.



4

خالل  من  وذلك  الدليل  هذا  من  م�ستفيد  لكل  عامة  تو�سيات  بتوجيه  اجلماعي  ال�سراء  مراقبة   - ال�سراء  نظم  اإدارة  املالية-  وزارة  تود 

املالحظات التي ترد اإلينا �سواء من قبل اجلهات احلكومية اأو املوردين امل�ساركني باأدلة ال�سراء اجلماعي :

اأوال : تو�صيات للجهات احلكومية :

- عند اإعداد اأمر ال�سراء، يرجى حتديد مكان التوريد مدعم برقم هاتف املخت�ش بال�ستالم لأي ا�ستف�سار من قبل املورد.

- تو�سي وزارة املالية جميع اجلهات احلكومية ب�سرورة جتميع طلبات ال�سراء التي ت�ستمل على اأ�سناف مت�سابهه لنف�ش املورد وذلك خالل 

فرته اأقل من 30 يوم وخ�سو�ساً للمبالغ الب�سيطة ) اأقل من 20 د.ك (.

- تاأكيد تدوين رقم اإتفاقية املورد يف اأمر ال�سراء اخلا�ش به، ورقم التفاقية مبينة فوق جدول البنود اخلا�سة باملوردين ب�سفحة  الفهر�ش.

- احلر�ش على تعبئة النموذج املرفق مع كل دليل لتقييم اأداء املوردين يف حال وجود اأي اأمر يتطلب ذلك.

ثانيا : تو�صيات مل�صتخدمي االأجهزة:

- عند اجللو�ش لفرتات طويلة اأمام جهاز احلا�سب الآيل يجب اأخذ فرتات راحة يتخللها الوقوف اأو امل�سي قليال وذلك كل 30 دقيقة.

76 �سم من العني.  - - �سا�سة احلا�سب الآيل يجب اأن تكون عمودية على م�ستوى الروؤية وتبعد م�سافة 45 

- جتنب و�سع جهاز الالبتوب على ال�سطح الناعمة لتجنب ان�سداد مراوح التهوية التي توؤدي لرتفاع حرارة اجلهاز.

- تاأكد من اإغالق جهاز الالبتوب قبل و�سعه يف احلقيبة.

بوا�سطة  الالبتوب  جهاز  على  تعمل  كنت  واإذا  اجلهاز  من  البطارية  بف�سل  فقم  الكهرباء  بوا�سطة  الالبتوب  جهاز  على  تعمل  كنت  اإذا   -

البطارية فقم بف�سل املو�سل الكهربائي بعد انتهاء البطارية من ال�سحن لطالة عمرها.

- للمحافظة على العمر الفرتا�سي لبطارية الالبتوب ين�سح باإعادة �سحنها عندما ت�سل ن�سبة الطاقة للبطارية اىل 10 ٪ اأو اأقل .

توصيــات عامــة



5

 1- تعريف ال�سراء اجلماعي: هو قيام اجلهات احلكومية بتوفري احتياجاتها من املواد بالأمر املبا�سر عن طريق دليل ال�سراء اجلماعي 

مبوا�سفات موحدة وباأ�سعار حمددة بقيمة ل تتجاوز عن مبلغ 5000 د.ك لأمر اأو جمموعة اأوامر ال�سراء خالل 30 يوم عمل، ويجوز 

ال�سراء باأكرث من ذلك ب�سرط خماطبة جلنة املناق�سات املركزية واخذ موافقتها.

 2- يهدف ال�سراء اجلماعي عن طريق الأدلة اإىل توفري املواد باأقل الأ�سعار واأن�سب املوا�سفات واإىل توحيد الأ�سعار يف جميع اجلهات 

احلكومية، واإىل تقليل الأعباء الإدارية واملالية يف قطاع امل�سرتيات، واىل �سرعة التوريد وتقليل احلاجة اإىل تخزين املواد.

 3- على اجلهات احلكومية اإخطار وزارة املالية - اإدارة نظم ال�سراء- مراقبة ال�سراء اجلماعي عند تكرار اعتذار اأي مورد عن التوريد 

وذلك لتخاذ الإجراء الالزم معه.

4- يجب على وحدة املخازن فح�ش ومطابقة املواد املوردة مع ال�سورة واملوا�سفات املو�سحة يف الدليل، وعند وجود اأي اختالف يتم 

رف�ش املواد واإبالغ وحدة امل�سرتيات بذلك، ويف هذه احلالة يجب على وحدة امل�سرتيات اإ�سعار وزارة املالية - اإدارة نظم ال�سراء- 

مراقبة ال�سراء اجلماعي بذلك لتخاذ الإجراء الالزم مع املورد.

5- يقوم املوظف املخت�ش باجلهة احلكومية بالتن�سيق مع املوردين للتاأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فرتة التوريد وذلك قبل 

اإ�سدار اأمر ال�سراء.

6- يدون رقم اتفاقية التوريد اخلا�سة بكل مورد بدل من رقم طلب الأ�سعار وذلك يف منوذج اأمر ال�سراء حتى يتم متييز اأمر ال�سراء 

املبا�سر عن طريق ال�سراء اجلماعي.

7- يجب على املورد الرد على اجلهة احلكومية بقبوله مبا جاء باأمر ال�سراء خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ اإ�سدار اأمر ال�سراء.

اأمر  اإ�سدار  التابعة لها قبل  بها لدى اجلهة  املعمول  التعليمات  واإتباع  املعلومات  التن�سيق مع مراكز  8- يجب على اجلهة احلكومية 

ال�سراء وكذلك مراعاة برامج الت�سغيل اخلا�ش بها.

9- حتى يتم تاليف اأية اأخطاء بالرتجمة، فقد مت اإختيار اللغة الإجنليزية يف كتابة املوا�سفات الفنية للمواد حتى يتمكن امل�ستفيد من 

الدليل يف املطابقة الفعلية مابني املوا�سفات يف الدليل وموا�سفات اجلهاز املورد.  

تعليمات وإرشادات هامه للشراء من الدليل 
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فهرس المحتويات

الشرق - شارع عمر بن اخلطاب -ص.ب: 177 الصفاة - 13002 الكويت
هاتف : 22423251 - 22423250 داخلي املبيعات : 203  داخلي الصيانة: 219 - 263 

فاكس املبيعات : 22401175 فاكس الصيانة : 22468365
لالستفسار : لؤي خلوف/ مدير مبيعات القطاع احلكومي نقال : 99338872

e-mail : louaykh@almullagroup.com
website: www.almullagroup.com

إتفاقية توريد رقم: 1 - ش ج ) 3 - 2013م (

الصفحة مسمى البند رقم البند
12 Pro DesktoP (PC) With monitor 1

13 DesktoP (PC) With monitor 2

43 A4 FlAtbeD heAvy Duty Color sCAnner 89

44 leD multimeDiA ComPuter DisPlAy 20” 90

شركة بــدر املــال وإخوانه ذ.م.م

القبلة - قطعة 13 - بناية الثويني - الدور األول
رقم الهاتف: 22461564/9 داخلي املبيعات 157 داخلي الصيانة : 112 - 132 - 166

فاكس املبيعات والصيانة : 22403622
dujah@nawasi.com.kw 66642765  مدير املبيعات: السيد/ دجى حجار - نقال

هاتف الصيانة : ابراهيم دسوقي 97430092 
www.nawasi.com/support : موقع الصيانة

www.nawasi.com :املوقع االلكتروني

إتفاقية توريد رقم: 2 - ش ج ) 3 - 2013م (

الصفحة مسمى البند رقم البند
15 business PoWer user (lAPtoP) 5

16 ultrAPortAble business user (lAPtoP) 6

19 ComPACt DesktoP Color lAser Printer (b/W) 10

21 meDium GrouP lAser Printer ( b/W) 12

شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت
Al-Nawasi General Trading & Contracting Co.
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العارضية - قطعة 1 - قسيمة 134
ص.ب : 22717 الصفاة - 13088 الكويت - سجل جتاري 46793

Al-Ardiya - Block 1 - Building 134
P.O. Box: 22717 Safat 13088 Kuwait - C.R. 46793

Tel.:24311014 - 24314117 - 24311813
Fax: 24340726 - 24340727 Mob.: 99693631 - 99693644

E-mail: jazira@aljazira-group.com
Web Site: www.aljazira-group.com

الصفحة مسمى البند رقم البند
14 Normal User (laptop) 4
22 Hp 10 Black INk c4844a 14
24 Hp 27a Black toNer c4127a 24
38 compact sIze meetINg room  Dlp projector 77
41 UsB 2.0 FlasH memory   16gB 82
41 UsB 2.0 FlasH memory  32gB 83
43 compact sHeet FeeD color scaNNer 88
44 leD mUltImeDIa compUter DIsplay 22” 91

إتفاقية توريد رقم: 3 - ش ج ) 3 - 2013م (
مجموعة العاملية للتكنولوجيا

حولي - شارع بيروت - بجانب نادي القادسية - برج الصفاة  - األدوار )2-5-6(
ص.ب 29022 صفاة 13151 الكويت

هاتف: 22245555 فاكس :  22245552
على وهبى نقال: 99746213  - أحمد  عبداهلل نقال : 99486505

E-mail: ahmad@alalamiah.com
فاكس الصيانة: 22245844

ali.wehbe@alalamiah.com :البريد اإللكتروني

الصفحة مسمى البند رقم البند
18 compact Desktop color laser prINter 9
37 rIcoH Black toNer (toNspc310Bls) 75
37 rIcoH color toNer (toNspc31c/m/y) 76
39 meDIUm sIze coNFereNce room Dlp projector 78

إتفاقية توريد رقم: 4 - ش ج ) 3 - 2013م (

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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القبلة - شارع علي فهد السالم - برج اجلوهرة - الدور 17
هاتف الصيانة : 22440237 - 22440179 - 22440239 فاكس : 22407396

مندوب املبيعات : محمد سونيل 97942436
مدير املبيعات والصيانة : برمود كاليا 66341173 

E-mail : parmod@aims-kw.com
website: www.aims-kw.com

إتفاقية توريد رقم:5 - ش ج ) 3 - 2013م (

الصفحة مسمى البند رقم البند

22 Hp 05a Black toNer ce505a 13

22 Hp 10a Black toNer Q2610a 15

23 Hp 11a Black toNer Q6511a 17

23 Hp 12a Black toNer Q2612a 18

23 Hp 13a Black toNer Q2613a 19

23 Hp 15a Black toNer c7115a 20

24 Hp 16a Black toNer Q7516a 21

25 Hp 29X Black toNer c4129X 25

25 Hp 35a Black toNer cB435a 26

25 Hp 38a Black toNer Q1338a 27

25 Hp 42a Black toNer Q5942a 28

26 Hp 49a Black toNer Q5949a 30

26 Hp 51a Black toNer Q7551a 31

26 Hp 53a Black toNer Q7553aa 32

27 Hp 55a Black toNer ce255a 33

28 Hp 88a Black INk c9385ae 38

الصفحة مسمى البند رقم البند
28 Hp 88 color INk c938*ae 39

28 Hp 96a Black toNer c4096a 40

29 Hp 124a Black toNer Q6000a 41

29 Hp 124a color toNer Q600(1a/3a/2a) 42

29 Hp 125a Black toNer cB540a 43

29 Hp 125a color toNer cB54(1a/3a/2a) (c/m/y) 44

30 Hp cc530a Black toNer 47

30 Hp cc53*a color toNer 48

31 Hp c9730a Black toNer 51

31 Hp c973*a color toNer 52

32 Hp cB400a Black toNer 53

32 Hp cB40*a color toNer 54

32 Hp ce250a Black toNer 55

32 Hp ce25*a color toNer 56

33 Hp Q5950a Black toNer 57

33 Hp Q595*a color toNer 58
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 شركة بوردن العاملية
Booriden International Trading & Contracting Co.

Office No.1- First Floor- UTC Complex
Habib Al- Munawer Street - Farwaniya - Kuwait

P.O. Box: 18665 Farwaniya, 81006 Kuwait
Tel.:24710150/ 51 Fax: 24710159 

 faraz@bitco.com.kw -97225589 : تلفون Faraz Mughal : مسؤول املبيعات
 sameer@bitco.com.kw 97225598: تلفون Sameer : مندوب املبيعات

 ceo@bitco.com.kw -97293293 : تلفون Mohammed Salar : مدير املبيعات
Web Site: www.bitco.com.kw

الصفحة مسمى البند رقم البند
17 Deskjet color prINter 8
20 oFFIce jet 4-IN-1 prINter (prINt, FaX, scaN, copy) 11
24 Hp 22 trI- color INk c9352ae 23
26 Hp 45 Black INk 51645ae 29
27 Hp 56 Black INk c6656ae 34
27 Hp 57 trI-color INk c6657 D           35
27 Hp 64a Black toNer cc364a 36
28 Hp78 trI-color INk c6578Da 37
30 Hp 130 Black INk c8767He 45
33 leXmark Black toNer 12a7460 59
33 leXmark Black 100 INk/cartrIDge 14N0820e 60
34 leXmark Black 100 INk/cartrIDge 14N090(0/1/2) 61
35 leXmark Black toNer t650a11e 66
35 leXmark Black toNer c930H2kg 67
35 leXmark color toNer c930H2(cg/mg/yg) 68
36 leXmark Black toNer c5200ks 69
36 leXmark color toNer c5200(cs/ms/ys) 70
36 leXmark Black toNer c7700ks 71
36 leXmark color toNer c7700(cs/ms/ys) 72
37 leXmark Black toNer 64016se 73
42 pocket DrIve 2tB UsB 3.0 86

إتفاقية توريد رقم: 6 - ش ج ) 3 - 2013م (
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الشركة العربية لتجهيزات املكاتب
شارع الصاحلية - عمارة سليمان اللهيب رقم 3

هاتف: 22445369 - 22445373  فاكس : 22414399
هاتف الصيانة : 22445369 - 22445373

داخلي : 209 - 208 - 116 - 115
مدير املبيعات : عدنان عبدالصمد 69008878

 Melvin Fernandes 66212142 : مدير الصيانة
E-mail : abm@abm-kuwait.com
website: www.abm-kuwait.com

إتفاقية توريد رقم: 8 - ش ج ) 3 - 2013م (

الصفحة مسمى البند رقم البند

42 pocket DrIve 500 gB UsB 3.0 & 2.0 84

42 pocket DrIve 1tB UsB 3.0 & 2.0 85

القبلة - شارع عبداهلل املبارك - برج العربية - الدور االرضي - محل 6
ص.ب : 810 دسمان - الرمز البريدي 15459 الكويت
مدير املبيعات : محمد العدواني نقال: 97393043

هاتف املبيعات : 22490020 رقم الفاكس : 22490121
E-mail : kadim@emitac-kw.com

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

الصفحة مسمى البند رقم البند
22 Hp 11 color INk c483(6a/7a/8a) (c/m/y) 16
24 Hp 21 Black INk c9351ae 22
30 Hp 134 trI-color c9363He 46
31 Hp 921 Black INk cD971ae 49
31 Hp 920 color INk cD97*ae (c/m/y) 50
34 leXmark Black toNer e250a11e 62
34 leXmark Black toNer e260a11e 63
34 leXmark Black toNer c540 H1kg 64
35 leXmark color toNer c540H1(yg/cg/mg) 65
37 leXmark Black toNer W84020H 74
41 UsB 2.0 FlasH memory 4gB 80
41 UsB 2.0 FlasH memory 8gB 81

إتفاقية توريد رقم: 7 - ش ج ) 3 - 2013م (
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الكويت - املرقاب - ش عمر بن اخلطاب - الشوافات )3( - امليزانني
مدير املبيعات : السيد / سانتوش فيليب موبايل : 97910385

 مدير املبيعات : جيسون فارجيس 60001957
 تليفون:5 / 22406644 داخلي : 127 فاكس : 22403055

E-mail: admin@fitco.net
Website: www.fitco.net

�سركـــة فتكـــو �سي�ستمــــز

الصفحة مسمى البند رقم البند
42 cat6 NetWork caBle pack 87

إتفاقية توريد رقم: 10 - ش ج ) 3 - 2013م (

الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة أ - قسيمة 127 - 128 - مجمع رمي

مقابل جسر الغزالي مدير املبيعات : السيد / علي شعيتاني 60664196
تليفون )املبيعات( :24823311 داخلي : 113 تليفون )الصيانة( :24822744

فاكس )املبيعات( : 24831941 فاكس )الصيانة( : 24835673
E-mail: info@alnahar.com

Website: www.alnaharonline.net

�سركـــة �لنهـــار �لدولية ملكائن �لت�سوير و�لطباعة

الصفحة مسمى البند رقم البند
40 large scale coNFereNce room Dlp projector 79

إتفاقية توريد رقم:9 - ش ج ) 3 - 2013م (
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	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات كفالة شاملة 3	 

Intel Core i7-3770 ProCessor

3.40Mhz UP to 3.9Mhz wIth tUrbo boost, 8Mb l3 CaChe

8Gb 1333 Mhz - DDr3-10600 sDraM
1.5tb sata2 harD DIsk DrIve 7200rPM
aMD raDeon hD7450 1Gb
ethernet 10/100/1000MbPs

DvD-sata sUPer MUltI DoUble layer

realtek alC656 InteGrateD soUnD

keyboarD anD MoUse InClUDeD

Ports:
Usb 2.0 x2 Front, x4 rear

oUtPUt: DvI/vGa, hDMI

M•	 icrosoft		WindoWs	7	Pro	64	bit

i•	 ntel	ChiPset	Core	i7-3770

شركة بــدر املــال وإخوانه

رقم البند                      : 1
Pro DesktoP PC :               مسمى البنـد

hP Pro 3500 Mt bUsIness :                         املوديـل
سعر البند مع الشاشة: 236.250 د.ك
سعر البند بدون شاشة: 206.000 د.ك

بلد املنشأ: التشيك / تركيا / الصني / تايوان

20” leD
hP w2072a
1600x900
MUltIMeDIa
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شركة بــدر املــال وإخوانه

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات كفالة شاملة 3	 

Intel Core I5- 3470 ProCessor

3.2Mhz UP to 3.6Mhz

4 x 256kb l2 CaChe 6Mb

4Gb DDr3 1333Mhz 10600 sD raM

500Gb sata II 3.0Gb/s, harD DIsk DrIve 7200rPM
Intel hD GraPhICs 2500
hD realtek alC221
ethernet 10/100/1000MbPs

Usb 2.0 4x Front, 2x rear

Usb 3.0 4x rear

keyboarD anD MoUse InClUDeD

DvD-sata sUPer MUltI DoUble layer

oUtPUt: vGa

رقم البنـــد                 : 2
  DesktoP  PC  :                مسمى البند

hP CoMPaq Pro 6300 : املوديل            
سعر البند مع الشاشة: 188.900 د.ك
سعر البند بدون شاشة:158.650 د.ك

بلد املنشأ: التشيك / تركيا / الصني / تايوان

M•	 icrosoft		WindoWs	7	Pro	64bit

i•	 ntel	ChiPset	Core i5-3470

20” leD
hP w2072a
1600x900
MUltIMeDIa
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	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات كفالة شاملة 3	 

	 العرض يشمل حقيبة مجانية

Intel Core2 DUo I5 - 3210M
2.50Mhz UP to 3.10Mhz wIth tUrbo boost, 3Mb CaChe

4Gb 1333 Mhz - DDr3 sDraM
320 Gb 5400 - rPM
Intel hD GraPhICs 4000
InteGrateD FUll DUPlex soUnD

ethernet 10/100/1000MbPs

InteGrateD wIFI (802.11) 
bUIlt-In sUPPort For blUetooth 2.1 + eDr
bUIlt In Usb Ports, vGa, hDMI
DvD-rw
leD 15.6”, 1366 x 768
6Cell lIthIUM Ion battery Cell

M•	 icrosoft		WindoWs	8	Pro	64	bit

i•	 ntel	Core2	duo	i5	-	3210M

رقم البنـــد                 : 4
norMal User - laPtoP :               مسمى البنـد

acer travel Mate P453MG :                      املوديـــل
سعر البند مع الشاشة: 193.500 د.ك

بلد املنشـــــأ              : الصني 

15.6” LED
Multimedia

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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Intel ChIPset Core I7-3612qM

2.10Mhz UP to 3.1Mhz wIth tUrbo boost, 6Mb CaChe

6Gb 1333Mhz - DDr3-sDraM
500Gb harD DIsk DrIve 7200rPM
2Gb nvIDIa vGa Gt 620M

realtek alC 269 FUll DUPlex soUnD

ethernet 10/100/1000MbPs

InteGrateD wIFI (802.11) blUtooth 4.0 + hs
Usb 3x 3, Usb 2x1
oUtPUt vGa - hDMI
MUltIMeDIa MeMory slots (sD/MMC/Ms/MsPro)
Fujitsu keyboarD IbM style a/e toUChPaD

sUPer MUltI DvD-rw
leD baCk lIGht14” MonItor, 1366 x 768
6Cell lIthIUM Ion battery Cell

رقــــم البنــــد         : 5
bUsIness Power User- laPtoP :                مسمى البند

FUjItsU lIFe book lh 532 :                    املوديــــل
سعر البند مع الشاشة: 257.000 د.ك

بلد املنشـــأ                : املانيا / اليابان

M•	 icrosoft		WindoWs	8	Pro	64bit

i•	 ntel	ChiPset	Core i7-3612qM

شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت
Al-Nawasi General Trading & Contracting Co.

14” leD
MUltIMeDIa

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات كفالة شاملة 3	 

	 العرض يشمل حقيبة مجانية
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1.9Ghz UP to 3.0 Ghz wIth tUrbo boost, 4Mb l3 CaChe

4Gb - DDr3 sDraM 1600 Mhz, PC3 - 12800
128Gb ssD harD DIsk DrIve 
Intel hD GraPhICs 4000
realtek alC 269q

ethernet 10/100/1000MbPs FUll DUPlex vIa Usb aDaPter

InteGrateD wI-FI ( 802.11) / blUe tooth v4.0 hs
Usb 3.0 x 2 - Usb 2.0 x 1
oUtPUt:hDMI
MUltIMeDIa slots: sD, sDhC, sDxD MMC
hD - leD13.3 InCh antI Glare 1366 x 768 antI - Glare

Usb 2.0 lanaDaPter

M•	 icrosoft		WindoWs	8	Pro	64bit

i•	 ntel	ChiPset	Core	i7-	3517u

6: رقم البنــد  
UltraPortable bUsIness User - laPtoP :مسمى البند

FUjItsU lIFe book Uh 572 Ultra book :      املوديـــل
سعر البنــد : 287.000د.ك
بلد املنشــأ  : املانيا / اليابان 

شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت
Al-Nawasi General Trading & Contracting Co.

13.3” LED
Multimedia

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات كفالة شاملة 3	 

	 العرض يشمل حقيبة مجانية

inclu
ded



17

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات مع الصيانة الفورية كفالة شاملة 3	 

رقم البنـد    : 8
Deskjet Color PrInter :مسمى البند
hP oFFICe jet 6000 :       املوديــل

سعر البنـد  : 29.000 د.ك
بلد املنشــأ  : الصني

األحبـــار

متوفر في بند رقم 49، صفحة 31 BLACK

متوفر في بند رقم 50، صفحة 31 COLOR (C/M/Y)

P•	 lug	&	Play	on	WindoWs	2000,XP[32bit],
W•	 indoWs	Vista	[32bit],	MaC	os	X	[10.4,10.5]
d•	 irect	Printing	and	Print	serVer	driVers	for	both	

						WindoWs	2000,XP	/	Vista	ready,	MaC	os	X	[10.4,	10.5]
a•	 ll	driVers	are	ProVided	in	the	forM	of	a	Cd	Media

Max PrInt sPeeD: 32blaCk, 31Color PPM

MeMory 32 Mb
blaCk: UP to 600 DPI

Color: UP to 4800 oPtIMIzeD x 1200 DPI

250-sheets total InPUt tray

50-sheets oUtPUt tray

UP to 7000 PaGes Monthly

hP PCl3 GUI
hP therMal Inkjet teChnoloGy

Ports:
ethernet 
Usb 2.0

 شركة بوردن العاملية

(4) ألوان عدد  على  حتتوي  الطابعة  أن  حيث  الشراء  بأمر  املطلوب  اللون  حتديد  : يرجى  - مالحظة 
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Max PrInt sPeeD: 20 blaCk, 20 Color PPM

MeMory 256 Mb
blaCk/Color: UP to 2400 oPtIMIzeD x 600 DPI

251-sheets total InPUt tray

65,000 PaGes Monthly

a4 - F4 - exeCUtIve, Post CarDs, enveloPs (no. 10, MonarCh)
1 x Usb 2.0 hIGh sPeeD, 1x rj-45 10/100 base

PrInter lanGUaGe : PCl5C, PCl6, Post sCrIPt3.
stanDarD DUPlex PrIntInG.

W•	 indoWs	2000,	WindoWs	XP,	Vista,	
WondoWs7,	aPPle.
a•	 ll	PoWer	Cords	and	other	
neCessary	cords	are	suPPlied	With	
eaCh	Printer
a•	 ll	neCessary	driVers	are	

					ProVided	in	the	forM	of	a	Cd	Media

رقم البنــد   : 9
CoMPaCt DesktoP Color laser PrInter :مسمى البند

rICoh Color laser PrInter sPC242Dn :        املوديــل
سعر البنــد : 32.000 د.ك

/ كوريـا : الصني  بلد املنشـأ   

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات مع الصيانة الفورية كفالة شاملة 3	 

(4) ألوان عدد  على  حتتوي  الطابعة  أن  حيث  الشراء  بأمر  املطلوب  اللون  حتديد  : يرجى  - مالحظة 

األحبـــار

متوفر في بند رقم 75 ، صفحة 37 BLACK

متوفر في بند رقم 76، صفحة 37 COLOR (C/M/Y)
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رقم البنـد   :10
  CoMPaCt DesktoP laser PrInter (b/w) :البند   مسمى 

lexMark e260 : املوديــل     
سعر البنـد : 37.000 د.ك
Usa / بلد املنشـأ  : الصني

Max PrInt sPeeD: 33 blaCk PPM

MeMory 32Mb
1200 x 1200 DPI

250-sheets total InPUt tray

UP to 50,000 PaGes Monthly

PCI6, PClse, PrInter lanGUaGe, PostsCrIPt level3, 
eMUlatIon, PPDs.
PlaIn Color, Photo,roUGh, vellon avChIv enveloPs, 
labes, Con/ stIC, letter (a4), leGal (F4), exeCUtIve, 
Post  CarDs, enveloPs (no.10 nonarCh).
laser teChnoloGy

Ports:
Ieee 1284 bIDIreCtIonal Parallel 
Usb 2.0 

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات مع الصيانة الفورية كفالة شاملة 3	 

W•	 indoWs	2000,	WindoWs	7,XP,Vista,noVell,	aPPle	MaC	
P•	 lug	and	Play	on	Win2000,XP,Vista,	Win7.
a•	 ll	driVers	are	ProVided	in	the	forM	of	a	Cd	Media

شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت
Al-Nawasi General Trading & Contracting Co.

األحبـــار

متوفر في بند رقم 63 ، صفحة 34 BLACK
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PrInt, Fax, sCan, CoPy

MIn PrInt sPeeD: 30blaCk, 30Color PPM

MeMory 128Mb
blaCk: UP to 2400 x 1200 DPI

Color: UP to 4800 x 1200 DPI

250-sheets total InPUt tray

hP PCl6, PCl5e, hP PostsCrIPt level3 eMUlatIon

aUtoMatIC DUPlex PrIntInG

aUtoMatIC DoCUMent FeeDer wIth 35 InPUt sheets

Ports:
Usb 2.0
wI-FI 802.11
Network ( RJ-45)

P•	 rinter	driVers	WindoWs	
2000,XP,Vista,	WindoWs7	
(32bit),	MaC	os,	X	10.3,	1.4
d•	 irect	Printing	and	Print	serVer	
driVers	for	WindoWs	2000,XP	
(32bit)	/	Vista	(32bit)	WindoWs7	
(32bit),	MaC	os,	X	10.5,	10.6													
a•	 ll	driVers	are	ProVided	in	the	
forM	of	a	Cd	Media

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات مع الصيانة الفورية كفالة شاملة 3	 

رقم البنــد   : 11
CoMPaCt oFFICe jet 4-In-1 Color Inkjet PrInter : مسمى البنـد

 hP oFFICe jet Pro 8600 e-all-In-one :        املوديــل
سعر البنــد : 68.000 د.ك

بلد املنشـأ    : الصني

عدد النسخ سعر احلبر للون الواحد األحبـــار

1000 6.600 K.D BLACK

1500 6.600 K.D COLOR (C/M/Y)

(4) ألوان عدد  على  حتتوي  الطابعة  أن  حيث  الشراء  بأمر  املطلوب  اللون  حتديد  : يرجى  - مالحظة 

 شركة بوردن العاملية
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رقم البنـد   : 12
MeDIUM GroUP laser PrInter (b/w) :مسمى البند

lexMark e460Dn :      املوديــل
سعر البنــد: 97.000 د.ك

 USA / بلد املنشـأ  : الصني
Max PrInt sPeeD: 38blaCk PPM

MeMory 128Mb
ProCessor 466Mhz

UP to 1200 x 1200 DPI

500 (250x2) by Pass 50 sheets InPUt CaPaCIty

DUPlex PrIntInG

Usb 2.0
Network 10/100 base tx ethernet (rj- 45)

M•	 ain	FraMe	ready	With	arabiC	Font	suPPort	
ibM	aiX	5.2,	5.3,	6.1•	
P•	 rinting	driVers:	WindoWs	
2000,XP,Vista,WindoWs7,	aPPle	MaCintosh,	
noVell

M•	 aC	os	X	natiVe	[10.2.8	-	10.5]
d•	 irect	Printing	and	Print	serVer	driVers	for	both	
WindoWs	2000,XP	/	Vista,	WindoWs7,	(all	32	bit)	
MaC	os	X	10.3,4	ibM	aiX	5.2,	5.3,	6.1
a•	 ll	driVers	are	ProVided	in	the	forM	of	a	Cd	Media

	 مرفق دليل املستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية
سنوات مع الصيانة الفورية كفالة شاملة 3	 

شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت
Al-Nawasi General Trading & Contracting Co.

األحبـــار

متوفر في بند رقم 63 ، صفحة 34 BLACK
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رقم البند       : 14
HP10 Black Ink C4844A :     مسمى البند

K.D 8.475 : سعر البند     
عدد النسخ    : 2,200  

موديل الطابعات املتوافقة: 
hP: 2000C, 2000CM, 2500C, 2500CM hP bUsnIness Inkjet: 
1000, 1100D, 1200, 2200, 2230, 2250, 2280, 2300, 2600, 
2800, 3000. hP Color Inkjet: CP1700، hP DesIGnjet: 70, 100, 
110, 500, 800, 815MFP, 820 MFP serIes 100PlUs, 110 PlUs, 
500 Mono, 500 PlUs, 500 Ps.hP DesIGnjet Color Pro: CaD, Ga 
serIes, hP DesIGnejet CoPIer: CC800Ps, hP oFFICejet: 9110, 
9120, 9130 hP oFFICejet Pro: k850

13 : رقم البند     
HP05 A BLACK toNER CE 505A :  مسمى البند

k.D 18.950 :    سعر البند
عدد النسخ  : 2,300  

hP laserjet: P2035, P 2055 :موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند        : 16

 hP11 Color Ink C483 :      مسمى البند

              (6a/7a/8a) 
سعر البند         : K.D 8.350 للون الواحد

عدد النسخ     : 2,350  

c

M

y
موديل الطابعات املتوافقة :

HP BUSINESS INKJEt:
1000,1100D, 1100DtN, 1200, 2200, 2230, 2250, 
2280, 2300, 2300 DtN, 2300N, 2600, 2800, 2800Dt, 
2800DtN SERIES.HP CoLoR INKJEt: CP1700 SERIES. 
HP DESIGNJEt: 70 SERIES 100, 100 PLUS, 110, 110 
PLUS HP oFFICEJEt: 9110, 9120, 9130 AIo.HP oF-
FICEJEt PRo: K850, K 850DN SERIES

رقم البند       : 15
HP10A Black toner Q2610A : مسمى البند

K.D 32.950 :     سعر البند
عدد النسخ    :6,000  

hP laserjet: 2300l,2300 :موديل الطابعات املتوافقة

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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رقم البند      :  17
HP11 A BLACK toNER Q6511A : مسمى البند

K.D 29.550 : سعر البند    

  6,000 : عدد النسخ  

hP laserjet: 2410,2420,2430 ،:موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند       :  19
HP13A BLACK toNER Q2613A : مسمى البند

K.D 19.600 :   سعر البند
  2,500 : عدد النسخ  

hP laserjet: 1300:موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند      :  18
HP12A BLACK toNER Q2612A :  مسمى البند

  K.D 16.700 :     سعر البند
عدد النسخ   :  2,000  

موديل الطابعات املتوافقة :
hP laserjet: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020,1020 PlUs, 
1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 , 3055, 
M1005MFP, M1319FMFP

20 : رقم البند      
HP15A  BLACK toNER C7115A : مسمى البند

K.D 16.900 :     سعر البند
  2,500 : عدد النسخ   
موديل الطابعات املتوافقة:

hP laserjet: 1000, 1005,1200, 1220, 3300, 3380
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 شركة بوردن العاملية

21 : رقم البند      
HP16A BLACK toNER Q7516A : مسمى البند

  K.D 43.300 :     سعر البند
عدد النسخ   : 12,000  

hP laserjet serIes: 5200 : موديل الطابعات املتوافقة

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

رقم البند      : 22
HP21 BLACK INK C9351AE : مسمى البند

  K.D 3.640 :     سعر البند
عدد النسخ   : 190  

موديل الطابعات املتوافقة:
 hP Deskjet: 1402، 1410، 3920، 3940،
 D1360, D1460, D1550, D1560,
 D2360, D2460, F370, F380, F2120,
 F2179, F2180, F2235, F2275,
F2276, F2280, F4185 hP oFFICe-
jet: 4355 hP PsC: 1400 serIes

رقم البند      : 23
HP22 tRI-CoLoR INK C9352AE :مسمى البند

k.D 4.250 :     سعر البند
عدد النسخ   : 165  

موديل الطابعات املتوافقة:

 hP Deskjet: 1402، 1410، 3920، 3940، 
D1360, D1460, D1550, D1560, D2360, 
D2460, F370, F380, F2120, F2179, 
F2180, F2235, F2275, F2276, F2280, 
F4185 hP oFFICejet: 4355, 5610, 
j3608, j5508، hP PsC: 1400 serIes

24 : رقم البند       
HP27A BLACK toNER C4127A : مسمى البند  

K.D 25.100 :      سعر البند
عدد النسخ     : 6,000  

hP laserjet: 4050,4000:موديل الطابعات املتوافقة

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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25 : رقم البند       
HP29X BLACK toNER C4129X : مسمى البند   

K.D 44.950 :      سعر البند
عدد النسخ    : 10,000  

hP laserjet: 5000le, 5100 ,5000 :موديل الطابعات املتوافقة

26 : رقم البند     
HP35A  BLACK toNER CB435A :  مسمى البند

K.D 14.500 :   سعر البند
  1,500 : عدد النسخ  

hP laserjet: P1005, P1006:موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند       :27
HP38A  BLACK toNER Q1338A : مسمى البند

K.D 36.550 :     سعر البند
عدد النسخ   : 12,000 

hP laserjet: 4200 :موديل الطابعات املتوافقة
 

28 : رقم البند       
HP42A BLACK toNER Q5942A : مسمى البند 

K.D 35.550 :      سعر البند
عدد النسخ    : 10,000  

hP laserjet: 4240, 4250, 4350 :موديل الطابعات املتوافقة
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 شركة بوردن العاملية

hP Color CoPIer: 290 hP DesIGnjet : 700, 
750C, 750C PlUs, 755CM hP Fax: 1220  P 
oFFICejet: Pro 1150C, 1170C, 1175C, G55, 
G85, G95, k60, k80, r45, r65, t45, t65 
hP PhotosMart : 1000, 1100, 1115, 1215, 
1218, 1315 hP Deskjet : 710C, 720C, 
722C, 815C, 820CxI, 850C, 870CxI, 880C, 
890C, 895CxI, 930C/CM, 950C, 959C,960C, 
970CxI, 980CxI, 990CM/CxI, 995C,1100C, 
1120C, 1125C, 1180C, 1220C/Ps, 1280, 
1600C/CM, 6122, 6127, 9300.

موديل الطابعات املتوافقة:

رقم البند      : 29
HP45 BLACK INK 51645AE  :مسمى البند

    K.D 7.700 :     سعر البند
عدد النسخ   : 930  

30 : رقم البند      
HP49A BLACK toNER Q5949A : مسمى البند

K.D 19.600 :     سعر البند
   2,500 : عدد النسخ   

hP laserjet: 3392 ,3390 ,1320 ,1160:موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند      :  31
HP51A BLACK toNER Q7551A :مسمى البند

 K.D 30.600 :    سعر البند
عدد النسخ  : 6,500  

موديل الطابعات املتوافقة: 
hP laserjet: M3035MFP, M3027MFP, P3005

32 : رقم البند      
HP53A BLACK toNER Q7553A : مسمى البند

 K.D 19.200 :     سعر البند
عدد النسخ   : 3,000  

hP laserjet: P2015, P2014, M2727MFP:موديل الطابعات املتوافقة
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33 : رقم البند       
HP55A BLACK toNER CE255A  :  مسمى البند

K.D 31.450 :      سعر البند
 6,000 : عدد النسخ    

hP laserjet: P3015 :موديل الطابعات املتوافقة

 شركة بوردن العاملية

موديل الطابعات املتوافقة:

رقم البند      : 34
 HP56 BLACK INK :    مسمى البند

                                         C6656AE
  K.D 5.000 :     سعر البند

عدد النسخ   : 450    

hP	deskjet: 450CI, 450CbI, 450wbt, 5145,5150,5151,5550,5552,5650,5652,5655,5850,96
50,9670,9680,9680GP hP	digital	CoPier: 410 hP	officejet: 4105,4110,4212,4215,4219,4
252,4255, 5505,5510, 5515, 5605, 5607, 5610,5615,6110, j5520. hP PhotosMart: 7150, 
7260,7345,7350,7450,7459, 7550,7655,7660,7755,7760,7762,7960,7960GP hP PrInter/
sCanner/CoPIer: 1110,1200,1205,1210, 1213,1215,1217,1219,1310,1311,1312,1315,1315s,131
7,1340,1350,1355,2105,2108، 2110, 2115,2171,2175,2179,2210,2410,2510

 شركة بوردن العاملية

35  : رقم البند           
HP57 tRI-CoLoR INK C6657AE  :       مسمى البند

K.D 8.500 :          سعر البند
  500 : عدد النسخ        

hP	deskjet: 450CI, 450CbI, 450wbt, 5160, 
5550, 5650,5652 9600,9650,9680. hP	
PhotosMart: 130,145,245,7150,7260,7450, 
7550,7660,7760,7960 hP	officejet:	4110,	4255,	
4256,	5510,	6110.	hP	PsC:	1110,	1210,	
1315,	1350,	2110,	2210,	2310,	2410,	2510.

موديل الطابعات املتوافقة:

 شركة بوردن العاملية

رقم البند        :  36
HP64A BLACK toNER CC364A :      مسمى البند

K.D 36.500 :       سعر البند
عدد النسخ     : 10,000 

موديل الطابعات املتوافقة:
hP laserjet: P4014, 

P4015, P4515
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 شركة بوردن العاملية

37 : رقم البند       
HP78 tRI-CoLoR INK C65780DA :  مسمى البند

K.D 8.100 :   سعر البند
  560 : عدد النسخ    

موديل الطابعات املتوافقة:
hP Deskjet :920C, 930C, 948C, 950C, 
955C, 960C, 970CxI, 990 CxI, 1180C, 
1220C, 1220C/Ps, 1280, 3820, 6122, 
9300.hP PsC: 750, 950. hP Pho-
tosMart: P1000, P 1100, P 1215, P 
1218 hP oFFICejet: G55, G85, G 95, 
k 60, k 80,  v40, 5110
 hP Color CoPIer : 290

hP	officejet	Pro	series:		
k550,k5400,k8600, 
l7480,l7580,l7590,l7680,l7780

موديل الطابعات املتوافقة:

رقم البند                : 38
hP88 blaCk Ink C9385ae :           مسمى البند

K.D 4.950 :               سعر البند
عدد النسخ              : 850  

رقـم البند    : 39
HP88 CoLoR INK C938*AE (C/M/Y) :   مسمى البند

سعر البند     : kD 3.700 للون الواحد
عدد النسخ  : 860  

c

M

y

hP	officejet	Pro	series:	
k550,k5400,k8600,l7480,l7580, 
l7590,l7680,l7780

موديل الطابعات املتوافقة:

40 : رقم البند       
HP96A BLACK toNER C4096A :  مسمى البند

K.D 27.750 :      سعر البند
  5,000 : عدد النسخ    
موديل الطابعات املتوافقة:

hP laserjet: 2100, 2200 



29

رقم البند      : 41
   HP124A BLACK toNER Q6000A :مسمى البند

K.D 18.200 :    سعر البند
عدد النسخ   : 2,500  

موديل الطابعات املتوافقة: 
              HP Laserjet: 1600, 2600, 2605, cm1015 mfp, cm1017 mfp

c

M

y

رقم البند          : 42
HP124A  CoLoR toNER Q600* :    مسمى البند

(1A/3A/2A) (C/M/Y)                   
سعر البند        : K.D 19.750 للون الواحد

عدد النسخ       : 2,000
HP Laserjet: 1600, 2600, 605,  :موديل الطابعات املتوافقة

 cm1015 mfp, cm1017 mfp

رقم البند        : 43
HP125A  BLACK toNER CB540A :  مسمى البند

16.850 kD :     سعر البند
2,200 : عدد النسخ   

موديل الطابعات املتوافقة:
 HP Laserjet: cp1215, cm1312 mfp,CP1515n, CP1518n

رقم البند       : 44
HP125A  CoLoR toNER CB54 : مسمى البند 

                              (1A/3A/2A) (C/M/Y)
: K.D 15.400 للون الواحد سعر البند      

عدد النسخ     : 1,400
موديل الطابعات املتوافقة:

 HP Laserjet: cp1215, cm1312 mfp, CP1515n, CP1518n

c

M

y
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 شركة بوردن العاملية

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

رقم البند      : 45
HP130 BLACK INK  C8767HE : مسمى البند

K.D 8.100 :     سعر البند
      860 : عدد النسخ   
موديل الطابعات املتوافقة:

HP Deskjet: 5743, 5943, 6543, 
6543d,6623, 6843, 6843d, 
6943, 6983, 9803, 9803d. HP 
Officejet: 6313, 7213, 7313, 
7413, K7103 HP Photosmart: 
2573, 2613, 2713, 8053, 8153, 
8453, 8753, D5063, Pro B8353.

رقم البند       :  46
HP134 tri-color C9363HE : مسمى البند

K.D 9.245 :     سعر البند
عدد النسخ   : 560  

موديل الطابعات املتوافقة: 

47 : رقم البند      
 HPCC530A Black toner : مسمى البند

K.D 29.100 : سعر البند    
عدد النسخ   : 3,500   

HP Laserjet: CP2025, CM2320 mfp. :موديل الطابعات املتوافقة

HP Deskjet: 460c, 460cb, 460wbt, 
5743, 5943, 6543, 6543d, 6623, 
6843, 6843d, 6943, 6983, 9803, 
9803d, D4163 HP Officejet: 6213, 
7213, 7313, 7413, H470, H470b, 
H470wbt, K7103. HP Photosmart: 325, 
335, 375, 385, 428, 475, 2573, 2613, 
2713, 8053, 8153, 8353, 8453, 8753, 
d5063, d5163, Pro B8353. HP Printer / 
Scanner/ Copier: 1613, 2353.

رقـم البنـد     : 48
HPCC53*A CoLoR toNER (1A/3A/2A) : مسمى البند     

: K.D 26.100 للون الواحد سعر البند    
2,800 : عدد النسخ   

HP Laserjet: CP2025, CM2320 mfp. :موديل الطابعات املتوافقة

c

M

y
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49 : رقم البند      
   HP920 BLACK INK CD971AE :  مسمى البند

K.D 3.940 :     سعر البند
عدد النسخ   : 420

رقم البند       : 50

HP920 CoLoR INK CD97*AE (C/M/Y) : مسمى البند  
سعر البند      : K.D 2.890 للون الواحد

      700 : عدد النسخ    

موديل الطابعات املتوافقة: 
HP Officejet: 6000, 
6500, 7000 Series, 
6500A series, 7500A wf 

موديل الطابعات املتوافقة: 
HP Officejet: 6000, 6500, 
7000 Series,  6500A series, 
7500A wf 

c

M

y

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac
أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

رقم البنـد     : 52

HPC973*A  CoLoR toNER : مسمى البند
                   (1A/3A/2A) (C/M/Y)

سعر البند     : K.D 82.500 للون الواحد
عدد النسخ    : 12,000      

c

M

y

HP Laserjet: 5500, 5550 :موديل الطابعات املتوافقة

51 : رقم البند       

HPC9730A  BLACK toNER : مسمى البند 
K.D 58.750 :      سعر البند
      13,000 : عدد النسخ    

HP Laserjet: 5500, 5550 :موديل الطابعات املتوافقة
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رقم البند       : 54

 HP CB40*A CoLoR toNER : مسمى البند
                           (1A/3A/2A) (C/M/Y)   

: K.D 57.450 للون الواحد سعر البند     
عدد النسخ    : 7,500      

c

M

y

HP LASERJEt: CP 4005 :موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند      : 56

HP CE25*A CoLoR toNER (1A/3A/2A) :        مسمى البند
سعر البند     : K.D 56.750 للون الواحد

عدد النسخ   : 7,000      

c

M

y

HP Color LaserJet: CP 3525 :موديل الطابعات املتوافقة

53 : رقم البند      

HPCB400A BLACK toNER : مسمى البند
K.D 38.750 :     سعر البند
عدد النسخ    : 7,500      

HP LASERJEt: CP 4005 :موديل الطابعات املتوافقة

55 : رقم البند       

HP CE250A BLACK toNER : مسمى البند 
K.D 28.850 :     سعر البند

عدد النسخ    : 5,000      

HP Color LaserJet: CP3525 :موديل الطابعات املتوافقة
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رقم البند       : 54

 HP CB40*A CoLoR toNER : مسمى البند
                           (1A/3A/2A) (C/M/Y)   

: K.D 57.450 للون الواحد سعر البند     
عدد النسخ    : 7,500      

57 : رقم البند       
 HP Q5950A BLACK toNER : مسمى البند 

K.D 42.450 :      سعر البند
عدد النسخ    : 11,000  

رقم البند       : 58
HPQ595*A CoLoR toNER : مسمى البند 

                     (1A/3A/2A) (C/M/Y)
سعر البند     : K.D 60.200 للون الواحد

عدد النسخ    : 10,000      

c

M

y

HP LASERJEt: 4700 :موديل الطابعات املتوافقة
HP LASERJEt: 4700 :موديل الطابعات املتوافقة

59 : رقم البند      
LEXMARK BLACK toNER 12A7460 :  مسمى البند

K.D 33.500 : سعر البند    
عدد النسخ   : 5,000  

 t630, t632, t634, x630, x632 :موديل الطابعات املتوافقة

 شركة بوردن العاملية شركة بوردن العاملية

رقم البند       : 60
 LEXMARK BLACK INK 100 :         مسمى البند

                        14N0820E 
K.D 4.600 :     سعر البند

  170 : عدد النسخ   
موديل الطابعات املتوافقة:

IMPaCt: s301, s305 InterPret : s405, IntUItIon : 
s505 InteraCt: s601, s605, s606, ProsPeCt: Pro205 
PrevaIl: Pro705, Pro707, Pro709, PrestIGe:
Pro805, PInnaCle: Pro901 PlatInUM: Pro905
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62 : رقم البند        
Lexmark Black toner E250A11E :    مسمى البند

K.D 26.890 :       سعر البند
عدد النسخ      : 3,500

e 250, e350, e352 :موديل الطابعات املتوافقة

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

63 : رقم البند       
Lexmark Black toner E260A11E : مسمى البند 

K.D 26.840 :      سعر البند
عدد النسخ    : 3,500

  e260, e360, e460, e462 :موديل الطابعات املتوافقة

رقم البند      : 64
Lexmark Black toner C540H1KG :مسمى البند

K.D 18.350 : سعر البند    
عدد النسخ   : 2,500  

موديل الطابعات املتوافقة: 
C540, C543, C 544,C546, X543, X544, X546, X548

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

 شركة بوردن العاملية

رقم البند       : 61
LEXMARK CoLoR INK 100 : مسمى البند

    14N090 (0/1/2) (C/M/Y)  
سعر البند        : K.D 3.000 للون الواحد

عدد النسخ   : 200  

c

M

y

IMPACt: S301, S302  INtERPREt: 
S405  INtUItIoN: S505 INtERACt: 
S601, S605, S606 PRoSPECt: 
PRo205 PREvAIL: PRo705, PRo707, 
PRo 709 PREStIGE: PRo805 
PINNAACLE: PRo901 PLAtINUM: 
PRo905

موديل الطابعات املتوافقة:
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أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

c

M

y

رقم البند        :   65
 LEXMARK color toner C540H1 :   مسمى البند

                                (YG/CG/MG) 
سعر البند      : K.D 21.740 للون الواحد

عدد النسخ     :  2,000  
موديل الطابعات املتوافقة:

C540, C543, C 544,C546, X543, X544, X546, X548

66 : رقم البند       
LEXMARK BLACK toNER t650A11E : مسمى البند   

K.D39.250 :      سعر البند
 7,000 : عدد النسخ    

t650, t652, t654، t656 :موديل الطابعات املتوافقة 

67 : رقم البند       
 LEXMARK BLACK toNER C930 H2KG :   مسمى البند

K.D 102.500 :      سعر البند
عدد النسخ    : 38,000  

C935 :موديل الطابعات املتوافقة

 شركة بوردن العاملية

 شركة بوردن العاملية
رقم البند        : 68

 Lexmark  color toner :   مسمى البند
     C930h2*(CG/MG/YG) 

سعر البند       : K.D 128.000 للون الواحد
عدد النسخ     : 24,000  

C935 :موديل الطابعات املتوافقة

c

M

y

 شركة بوردن العاملية
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 شركة بوردن العاملية

رقم البند        : 70
   LEXMARK CoLoR toNER  C5200*(CS/MS/YS) :   مسمى البند

سعر البند      : K.D 26.400 للون الواحد
عدد النسخ     : 1,500 

 C520, C530 :موديل الطابعات املتوافقة

c

M

y

رقم البند       : 71
LEXMARK BLACK toNER C7700KS :   مسمى البند

 K.D 36.100 :     سعر البند
  6,000 : عدد النسخ   

 C772, C770 :موديل الطابعات املتوافقة

 شركة بوردن العاملية

رقم البند        :  72  
LEXMARK CoLoR toNER C7700 :   مسمى البند

                               (CS/MS/YS)  
سعر البند       : K.D 59.500 للون الواحد

عدد النسخ     : 6,000  
 C772, C770 :موديل الطابعات املتوافقة

c

M

y

 شركة بوردن العاملية

 شركة بوردن العاملية

69 : رقم البند       
LEXMARK BLACK toNER C5200KS  :  مسمى البند

K.D 26.400 : سعر البند     
عدد النسخ    : 1,500  

 C520, C530 :موديل الطابعات املتوافقة
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c
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y

رقم البند        : 73
LEXMARK BLACK toNER 64016SE :  مسمى البند

 K.D 37.700 : سعر البند     
عدد النسخ    : 6,000  

 t640, t642, t644 :موديل الطابعات املتوافقة

 شركة بوردن العاملية

رقم البند       : 74
LEXMARK BLACK toNER w84020H :  مسمى البند

K.D 56.250 :     سعر البند
  30,000 : عدد النسخ   

 w840 :موديل الطابعات املتوافقة

أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

رقم البند        : 76
rICoh Color toner -toNSPC310 (C/M/y) es: مسمى البنـد

سعر البند      : K.D 30.000 للون الواحد
عدد النسخ     : 2,500 

 sPC 231, sPC 242 serIes :موديل الطابعات املتوافقة

75 : رقم البند       
rICoh blaCk toner -toNSPC310BLS  :  مسمى البند

K.D 25.000 : سعر البند     
عدد النسخ    : 2,500  

 sPC 231, sPC 242 serIes :موديل الطابعات املتوافقة
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رقم البند        :	77
	CoMPaCt	size	Meeting	rooM		dlP	Projector:  مسمى البند

acer	P1223	:            املوديل
K.D 139.000	:      سعر البند

:	الصني بلد املنشأ     

العرض يشمل حقيبة مجانية
كفالة شاملة سنتني للجهاز )عدا اللمبة(

DetailsSpecification

3200 LumensScreen Brightness
2700:1Contrast Ratio

XGA 1024 x 768Screen Pixels
VGA to UXGAResolution Support

4:3Native Aspect Ratio
16.7 million ColorsDisplay Colors

3000 hours of useEstimated Lamp Life

33 dBFan Noise level

yesRemote Control
2.3 KGWeight

Signal Input: 1x VGA - 1x Component vedeo input/ or S-Vidoe with Audio Input 
port.- Ix any Management port.

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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رقم البند      :	78
	MediuM	size	Conference	rooM	:مسمى البند

																									 dlP	Projector

benQ	MX716	:          املوديل
K.D 179.000	: سعر البند   

بلد املنشأ    :	الصني /	تايوان

العرض يشمل حقيبة مجانية
كفالة شاملة سنتني للجهاز )عدا اللمبة(

DetailsSpecification

3500 Ansi lumensScreen brightness
13000:1Contrast ratio

XGA 1024 x 768Screen Pixels
4:3Native Aspect Ratio

1.07 Billion colorsDisplay colors
Standard 3500hrEstimated lamp life
RS232 (DB-9Pin)Control terminal

2.9 KgWeight

Signal Input: HDMI v.1.3 VGA-In (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In RCA 
(L/R), Audio-In (Mini-Jack)
Signal Output: VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger.
Communication Terminals: RS-232C, USB (Service)

تكاليف مستلزمات تثبيت الجهاز في السقف

Electricity CableAudio CableVGA Cable
Ceiling 
Mount

LengthPriceLengthPriceLengthPricePrice
0.750K.D 10املتر الواحد0.500املتر الواحد0.400املتر الواحد

أجور التركيب

احلالت العادية: التي ل يتجاوز

ارتفاع ال�سقف عن 3.5 مرت تقريباً

احلالت اخلا�سة:التي يتجاوز ارتفاع ال�سقف 

عن 3.5مرت ويحتاج اإىل معدات خا�سة

د.ك د.ك20   40
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رقم البند        :	79
	large	sCale	Conference	rooM	:  مسمى البند

																									dlP	Projector

vivitek	d965	:            املوديل
K.D 425.000	:     سعر البند

بلد املنشأ      :	الصني
العرض يشمل حقيبة مجانية

كفالة شاملة سنتني للجهاز )عدا اللمبة(

DetailsSpecification

5200 ANSI LumensScreen brightness
2400:1Contrast ratio

XGA 1024 x 768Screen Pixels
4:3 - 16:9Native aspect ratio

16.7 Million colorsDisplay colors

Standard 2000hrEstimated lamp life

RS232 (DB-9Pin)Control terminal
3.5 KGWeight

Signal Input: HDMI v.1.3, DVI-D, VGA-In (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In 
RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack)
Signal Output: VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12V Trigger.
Communication Terminals: RS-232C, USB (Service)

تكاليف مستلزمات تثبيت الجهاز في السقف

Electricity CableAudio CableVGA Cable
Ceiling 
Mount

LengthPriceLengthPriceLengthPricePrice
10K.D 10K.D 10 أمتار10K.D 4 أمتار10K.D 4 أمتار

أجور التركيب

احلالت العادية: التي ل يتجاوز

ارتفاع ال�سقف عن 3.5 مرت تقريباً

احلالت اخلا�سة:التي يتجاوز ارتفاع ال�سقف 

عن 3.5مرت ويحتاج اإىل معدات خا�سة

د.ك د.ك20   40
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أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac
أميتــــاك

�سركة �أميتاك للقرطا�سية

emitac

رقم البند       :	80
flash	MeMory	4gb	usb2.0	: مسمى البند 

iMation	Pocket	:            املوديل
K.D 0.940	: سعر البند     

بلد املنشأ      :	تايوان

81	: رقم البند       
flash	MeMory	8gb	usb2.0	: مسمى البند 

iMation	Pocket	:            املوديل
K.D 1.220	: سعر البند     

بلد املنشأ       :	تايوان

رقم البند       :	82
flash	MeMory	16gb	usb2.0	: مسمى البند

toshiba	transMeMory	:            املوديل
K.D 2.275	: سعر البند    

بلد املنشأ     :		الصني

83	: رقم البند      
flash	MeMory	32gb	usb2.0	: مسمى البند 

	toshiba	transMeMory	: املوديل            
K.D4.990	: سعر البند    

بلد املنشأ      :	الصني 

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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84	: رقم البند       
Pocket	driVe	500Gb	usb3.0	&	2.0	: مسمى البند 

stor.e	basiC	:            املوديل
K.D 14.850	:      سعر البند

/	ماليزيا بلد املنشأ      :	الصني/تايلند/الفلبني 

86: رقم البند       
Pocket	driVe	2tb	usb	3.0	: مسمى البند 
My	PassPort	essential	Wd	:            املوديل

K.D 50.000	:      سعر البند
:	الصني/تايلند بلد املنشأ      

رقم البند        :	87	
	cat6	netWork	Cable	sPool-PaCk	:  مسمى البند
																									Carton	1000ft

linnet	:             املوديل
K.D 40.700	:      سعر البند

:	بريطانيــــا بلد املنشأ      

رقم البند        :	85
Pocket	driVe	1Tb	usb	3.0	&	2.0	: مسمى البند 

stor.e	basiC	:             املوديل
K.D 21.500	:      سعر البند

/	ماليزيا :	الصني/تايلند/الفلبني  بلد املنشأ      

 شركة بوردن العاملية
�سركـــة فتكـــو �سي�ستمــــز

الشركة العربية لتجهيزات املكاتبالشركة العربية لتجهيزات املكاتب
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رقم البند        :	88
coMPaCt	sheet	Feed	Color	sCanner		:  مسمى البند

ePson	gt-s85	sCanner	:             املوديل
K.D 166.500	:      سعر البند

:	الصني بلد املنشأ      

Specification Details

Scan Technology CCD x 2
Optical Resolution 600 x 600 dpi

Scanning Speed 40ppm at 200dpi

Media Types
Letter, Legal, A4, A5, A6, 

A8(Windows only), Business cards, 
Plastic cards

Feeding Sheet Capacity 75 Sheets
Daily Volume 1000 Pages / Day

Standard Connectivity USB 2.0
Duplex Scanning Standard

Double Feed Detection Method Ultra Sonic Technology

OS Compatibility
Windows XP (32-bit), Windows 

Vista (3264-/ bit)
Windows 7 (3264-/bit), MAC OS

Warranty 3 Years

شركة بــدر املــال وإخوانه
رقم البند        :	89

a4	Flatbed	heady	duty	Color	sCanner		:  مسمى البند
kodak	i2600	With	Flatbed	:             املوديل

K.D 285.000	:      سعر البند
:	الصني بلد املنشأ      

DetailsSpecification

CCD x 2Scan Technology
600 x 600 dpiOptical Resolution

50ppm at 200dpiScanning Speed
75 SheetsFeeding Sheet Capacity

4000 Pages / DayDaily Volume
USB 2.0Standard Connectivity
StandardDuplex Scanning

Ultra Sonic TechnologyDoubt Feed Detection Method

Windows XP (32-bit), Windows 
Vista (3264-/ bit)

Windows 7 (3264-/bit)
OS Compatibility

Flatbed Specifications:  Kodak (Din A4) Flatbed

1200 dpiOptical Resolution

216 x 356mmMaximum Document Size

2.7kgWeight
Scan to file, email, MS SharePoint, 

others.Smart Touch Functions

Twain and ISISSupported Drivers

3 YearsWarranty

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية
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رقم البند         :		90
 20” LED Multimedia Computer Display			:    مسمى البند

	hP	W2072a	:             املوديل 
K.D 30.250	:       سعر البند

/	تايوان /	الصني  /	التشيك  بلد املنشأ:		تركيا 

رقم البند         :		91
 22” LED Multimedia Computer Display		:    مسمى البند

	acer	b223	screen	:             املوديل 
K.D 52.000	:       سعر البند

بلد املنشأ        :	الصني

شركة بــدر املــال وإخوانه

DetailsSpecification
LEDDisplay Type

1600 X 900Resolution
600 :1Contrast ratio
5 msResponse Time

VGA, DVI-DConnectivity
Buile-in Stereo SpeakerSound

DetailsSpecification
LEDDisplay Type

1680 x 1050Resolution
1000:1Contrast ratio
5 msResponse Time

VGA, DVI-D, Display PortConnectivity
Built-in Stereo SpeakerSound

22” LED
Multimedia

20” LED
Multimedia

�صركة جمموعة اجلزيرة العاملية



منوذج اإلقتراحات

وزارة  /

الهاتف/

 إدارة/

إسم املقترح/

والالبتوب لتحقيق االستفادة القصوى منه  اآللي  املالية- إدارة نظم الشراء- مراقبة الشراء اجلماعي- على تطوير دليل الشراء اجلماعي ألجهزة احلاسب  وزارة  حرصاً من 
للجهات احلكومية، يرجى تزويدنا مبقترحاتكم وآرائكم من حيث محتوياته واملواد املدرجة فيه ومواصفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج وإرساله إلى مراقبة الشراء اجلماعي 

cp@mof.gov.kw :على رقم الفاكس التالي: 22449839 أو البريد اإللكتروني التالي



اإلصــدار الرابــع 


