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المقـــــدمة

يسر وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي -  أن تقدم دليل الشراء اجلماعي ألجهزة احلاسب اآللي - 

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

البنود على عدد )8(  ، وقد مت ترسية  العالية  الدليل على عدد )41( بند ذات مواصفات متميزة روعي فيها اجلودة  ويحتوي 

موردين مختصني بأجهزة احلاسب اآللي.

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 احلاسب اآللي والالبتوب - اإلصدار العاشر - 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%(.

فترة الكفالةمسمى البند

)3( ثالثة سنواتأجهزة احلاسب اآللي

)3( ثالثة سنواتخادم احلاسب اآللي

)3( ثالثة سنواتأجهزة الالبتوب

)3( ثالثة سنواتالشاشات التفاعلية

)2( سنتانشاشات احلاسب اآللي

)1( سنة واحدةالتخزين خارجي

)1( سنة واحدةفالش ميموري
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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 )45( يوم. 

•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:
- 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:  1 ش ج )4 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي: 10623

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

1  Pro Desktop PC i911

 5 Micro  PC i715

7  )All-in -one PC )i517

 9 Switch 24 Port19

10 SFP-10G-SR- MM20

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

11  Switch 48 Port21

 14Laptop Normal User22

15 Tablet 2 in 123

 41 Keyboard +Mouse37

42 Rack Cabinet38

43                                                                                                                  Tablet Pen39

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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تابع فهرس المحتويات

العنوان ولالستفسار:
- حولي شارع بن خلدون مجمع القيروان الطابق الثاني 

- الرقم اآللي للعنوان : 15297337
- الرقم املدني للشركة:3276746

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
-  مجدي الشوملي)94456227( ، عماد قاسم )94066364(  

- ارقام الصيانة: 98864433 -   94050397 
- البريد االلكتروني :

majdi@q8icon.com -  Emad@q8icon.com 
mohammed@q8icon.com 

- اتفاقية رقم:  2 ش ج )4 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي:  10624

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

2 Pro Desktop PC )i7( Advance12

 6 ALL IN ONE PC )i7(16

شركة أيكون للكمبيوتر
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تابع فهرس المحتويات

العنوان ولالستفسار:
- شرق - شارع خالد بن الوليد - قطعة 3 - برج األعمال

- الرقم اآللي للعنوان :  الرقم اآللي للعنوان: 19939245 
- الرقم املدني للشركة: الرقم املدني 522049

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- دجى محمد ديب حجار

D.hajjar@diyarme.com: البريد االلكتروني -
- هاتف املبيعات والصيانة: 22068111
- فاكس املبيعات والصيانة: 22068222

 Support@diyarme.com  البريد االلكتروني لقسم الصيانة -
- اتفاقية رقم:  4 ش ج )4 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي:  10626

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

8 Rack Server Hardware18

 39 LED Multimedia Computer 
Display 20»35

40Dell Monitor – E2423H36

شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت
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تابع فهرس المحتويات

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

بوينت
- الرقم اآللي للعنوان : 19167804

- الرقم املدني للشركة: 2442036

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

أرقام الصيانة: 
مدير حلول البرامج واألنظمة: 

- املهندس جهاد العشماوي 65907402
Gov@alnahar.net : البريد االلكتروني -
- اتفاقية رقم:  6 ش ج )4 - 2023/2022( 

- رقم االتفاقية اآللي:  10628

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

17 LED Interactive Screen 65” 24-25

شركة النهار الدولية لمكائن التصوير والطباعة
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العنوان ولالستفسار:
-  الفروانية ، شارع حبيب املناور ، مجمع االحتاد ، مكتب 1

- الرقم اآللي للعنوان : 12483572
- الرقم املدني للشركة: 1537826

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

- ارقام الصيانة:24710150 - 97225598
itsales@bitco.com.kw : البريد االلكتروني -

- اتفاقية رقم:  7 ش ج )4 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي:  10629

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

20KIOXIA - USB FLASH DRIVE 
16GB )Trans Memory 3.2(

26

 21 KIOXIA - USB FLASH DRIVE 
32GB )Trans Memory 3.2(

26

24RONC CD-R 700MB / 80 MIN28

26RONC DVD - R 16X 4.7 GB/ 120 
MIN

29

30Crucial – SSD HDD 250 GB with 
adapter 3.5” to 2.5”

31

31Internal Hard Drive 1TB 7200 rpm31

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

32External DVD-RW - Transcend32

34Network Cable Cat6
2 Meters ready-made

33

 35 Network Cable Cat6
3 Meters ready-made

33

36Network Cable Cat6
5 Meters ready-made

34

 37 Network Cable Cat6 
10 Meters ready-made

34

تابع فهرس المحتويات
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العنوان ولالستفسار:
- الكويت -القبله – قطعه9 – مبني 11 – الدور الثالث – مكتب 312

- الرقم اآللي للعنوان : 15312752
- الرقم املدني للشركة:2725750

أسماء وأرقام مسئولي املبيعات :  
- معيز جويببهاي بوكسيلير   -  خالد احمد رافت محمد     

 ت/ 97275009       ت/ 97605091
  ac@badricomputers.com: البريد االلكتروني -

- اتفاقية رقم:  8 ش ج )4 - 2023/2022( 
- رقم االتفاقية اآللي:  10630

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

22 Flash Driv64 GB3.027

 23 Flash Driv128 GB3.027

25CD-RW 700MB/80MIN28

27 1TB/Pocket Drive USB 3.029

شركة بدري المتكاملة للتجارة العامة

تابع فهرس المحتويات

رقم
الصفحةمسمـــــى البنــــدالبند

 28 2TB/Pocket Drive USB 3.030

294TB/Pocket Drive USB 3.030

33 Cat6 Network Cable Spool-Pac
Cartoon 1000ft

32

38USB Cable35
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: KW-0002300-7021رقـــم المـــادة 

:  Pro Desktop PC i9مسمى البنـد 

: HP EliteDesk 800المــــــــوديـــــل 

: 369.966  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

1

Processor

Type Intel® Core™ i9 12900 Processor
Speed (2.4GHz, up to 5.1 GHz with Intel® Turbo Boost Max Technology1, 16 cores)

Cache 30 MB Cache

chipset Q670 

RAM 32 GB DDR4, 2666 MHz  

Hard Drive SSD 512 

USB Ports Built-in USB (8) ports

Keyboard / Mouse HP Keyboard / Mouse wireless  

CD/DVD Type SATA Super Multi Format DVD Burner with double layer support

Monitor Hp Multimedia 23.8 inch

Operating System Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit OEM

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002301-7021رقـــم المـــادة 

: Pro Desktop PC (i7) Advanceمسمى البنـد 

:  Lenovo Think Centre M70Tالمــــــــوديـــــل 
Gen3

: 274.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: بلــــد المنشـــأ 
الصني - املكسيك - تايوان - هنغاريا 

- البرازيل

رقم البند

2

- Intel core i7- 12700  - 12core, 25MB Cache 
up to 4.9Ghz Turbo Max.

-Intel Q670 Chipset Mother Board

-32GB DDR4

-512GB M.2 SSD Hard Disk

- 1 Gigabit Ethernet 

- Intel UHD Graphics Card 

- Slim DVD RW

- USB  A/E Lenovo Keyboard & Mouse

-Ports: 8 USB ports + 1 USB Type C

-HDMI / Display port adaptor
-Lenovo 23.8” Think Vision E24 - 28 /HDMI 
Multimedia Monitor.

-Original Microsoft Windows 10 Pro 64 bit OEM

شركة أيكون للكمبيوتر
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رقم البند

3

بند ملغي
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رقم البند

4

بند ملغي
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: KW-0002304-7021رقـــم المـــادة 

: Micro  PC i7مسمى البنـد 

: HP 400المــــــــوديـــــل 

: 230.960  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

5

Processor
Type Intel® Core™ i7- 12700T Processor 
Speed 2.4GHz up to 4.7 GHz with turbo boost
Cache 25 MB

Motherboard chipset Q670 

RAM 16 GB DDR4, 2666 MHz

Hard Drive Capacity SSD 512 

Graphic Card Intel HD graphics 

Display Ports HDMI or DP

Audio High-Definition Audio (full duplex) with Front or Rear 
Audio Ports

Minimum USB Ports Built-in USB (4) ports

Keyboard / Mouse HP Keyboard / Mouse wireless  

Monitor HP 21.5 inch FHD Monitor + Speaker Bar

Operating System/Software Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit OEM

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002305-7021رقـــم المـــادة 

: ALL IN ONE PC (i7)مسمى البنـد 

: Lenovo Think Centreالمــــــــوديـــــل 
M90A Gen3

: 291.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: بلــــد المنشـــأ 
الصني - املكسيك - تايوان - 

هنغاريا - البرازيل

رقم البند

6

- Intel core i7- 12700   12core, 25MB Cache up 
to 4.9Ghz Turbo Max.

-Intel Q670 Chipset Mother Board

-16GB DDR4

-512GB M.2 SSD Hard Disk

- 1 Gigabit Ethernet  

- Intel UHD Graphics Card 

-Lenovo Wireless A/E Keyboard & Mouse

- 2 Internal Speakers 3W

- HDMI in-out Port.

-Lenovo 23.8” Full HD Touch Screen With 
Built in Camera 5MP with Dual Microphone
- Original Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 
OEM
- 3 Years Warranty.

شركة أيكون للكمبيوتر
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: KW-0002306-7021رقـــم المـــادة 

:  All-in -one PC (i5)مسمى البنـد 

: HP ProOne 440المــــــــوديـــــل 

: 206.485  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

7

Processor

Type Intel® Core™ i512500- Processor 

Speed 2.0 GHz base frequency
Up to 4.4 GHz max. turbo frequency 6 cores, 12 threads

Cache 18 MB
Motherboard chipset Q670 

RAM 8GB, DDR4, 2666 MHz,

Hard Drive Capacity SSD 512 

Graphic Card Intel HD graphics Integrated 

Display Ports HDMI output or DP

Minimum USB Ports Built-in USB 3.0 ports or better (one of them type-c)

Keyboard / Mouse HP Wireless A/E Keyboard 

Monitor 23.8» FH LED Multimedia touch screen

Operating System/Software Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit OEM

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002330-7021رقـــم المـــادة 

: Rack Server Hardwareمسمى البنـد 

: Dell PowerEdge R750المــــــــوديـــــل 

: 2255.000  د.كسعـــــر البنــــد 

:   ,Poland, China, Brazil, Indiaبلــــد المنشـــأ 
Malaysia, Mexico, Ireland

رقم البند

8

2U Rack Server

2x Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C

128GB DDR4 Memory
4x 600GB Hard Drive SAS 12Gbps 2.5in 
HDD
1x PERC H755 SAS Front

1x 8X DVD-ROM, External USB

1x Quad Port 1GbE BASE-T

2x Dual Port 10GbE SFP+

4x 10Gb SFPs

1x Dual Port 16Gb Fiber Channel HBA
1x Ready Rails Sliding Rails With Cable 
Management Arm
2x Power Supply 800W, Mixed Mode

3  Years Support
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: KW-0002308-7021رقـــم المـــادة 

:   Switch 24 Portمسمى البنـد 

: cisco 24Portالمــــــــوديـــــل 

: 669.800  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

9

Number of uplink ports 4

Network port speed 10/100/1000

Uplink port type SFP+

Uplink Port speed 10G

Power over Ethernet (PoE) POE+

Available power for PoE 370W

Flash memory 4G

DRAM 4G

Maximum active VLANs 4096

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002309-7021رقـــم المـــادة 

:  SFP-10G-SR- MMمسمى البنـد 

: cisco sfpالمــــــــوديـــــل 

: 72.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

10
الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002310-7021رقـــم المـــادة 

:    Switch 48 Portمسمى البنـد 

: cisco 48 Portالمــــــــوديـــــل 

: 1128.900  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

11

Number of uplink ports 4

Network port speed 10/100/1000

Uplink port type SFP+

Uplink Port speed 10G

Power over Ethernet (PoE) POE+

Available power for PoE 370W

Flash memory 4G

DRAM 4G

Maximum active VLANs 4096

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002312-7021رقـــم المـــادة 

: Laptop Normal Userمسمى البنـد 

:   HP ProBook 450المــــــــوديـــــل 

: 169.420  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

14

Processor
Type Intel Core i5- 1235 

Speed up to 4.2 GHz with Turbo Boost
Cache 8MB Cache size (smart)

RAM 16 GB DDR4 2666Mhz 

Hard Drive Capacity SSD 256
Graphic Card Intel® HD Graphics 620 
Audio Integrated full Duplex sound
Wi-Fi / Bluetooth integrated Wi-Fi (802.11) Built-in Support for Bluetooth 3.0+

Expansions  
Slots

Built-in USB ports 3
USB TYPE - C 1
HDMI 1

Keyboard Keyboard E/A
Viewable Size 15.6»

Operating System/Software Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0002313-7021رقـــم المـــادة 

: Tablet 2 in 1مسمى البنـد 

:  HP Elite X2المــــــــوديـــــل 

: 355.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

15

Processor
Type 11th Generation Intel® Core™ i71185- G7 
Speed up to 4.6 GHz with turbo
Cache 12 MB Cache (Intel® Smart Response Technology)

RAM 16 GB
Hard Drive Capacity 512 GB Solid state drive (SSD)

Graphic Card Intel Iris Graphics
Network Connection USB Type C
Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi: 802.11ac, Bluetooth Wireless 4.1 

Expansions  
Slots

Built-in USB 
ports 1

USB TYPE - C 1

Keyboard Keyboard E/A
Viewable Size 13»  Touch
Operating System/Software Original Microsoft Windows 10 pro

Carrying Case Brief case

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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رقم البند

17

: KW-0002315-7021رقـــم المـــادة 

:  ”LED Interactive Screen 65مسمى البنـد 

:  VIVITEK NovoTouchالمــــــــوديـــــل 
EK653i

: 1174  د.كسعـــــر البنــــد 

: هولندابلــــد المنشـــأ 
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رقم البند

17

Panel Size  65” inches

Display Technology Backlit D-LED (IPS- ADS)

Operating System  Built-in - Dual operating system Android™ v8.0 and windows 10 Pro

Resolution  4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Brightness  500 cd/m2

Contrast Ratio  4000:1

Response Time  8ms (Typical)

Touch Object  20 Points Touch - 10 Points writing

Screen CPU
Multi-Core High-Performance ARM®CPU, GPU: 4*Mali™ G51, RAM: 3GB DDR3, Internal Storage: 16GB (eMMC Flash)

Features

  Mic In - WiFi – Bluetooth – built in speakers – Multi Screens split Minimum 4 - Screen mirroring, White board, Screen 
Recording, Video Conferencing - Compatibility with iOS, OSX, Windows and Android Devices, Screen mirroring 
(NovoConnect), Screen duplication over the corporate network
(NT Live Screen/ NT Live Receiver), White board (Note), Screen login protection (Screen Lock),

Screen Recording (NT Minutes), Video Conferencing, Over 50 Apps Built-In (NT App Store)»

Input Ports
  HDMI v2.0 / DP (x3) (HDCP v2.2 Compliant)- USB3.0 (x3) & USB 2.0 (x3) & USB Type B (x2) (For Touch Port) - VGA-In 
(x1) - Audio-In (3.5mm) (x1) - RS232-In (x1)

Output Ports  HDMI/DP-Out v2.0 (x1) (HDCP v2.2 Compliant) - Audio-Out (3.5mm) (x1), SPDIF-Out (x1) - LAN (RJ45) (x1)

Built-in PC Module  i5, 8GB DDR4 memory, 256GB SSD Storage, Windows 10 Pro License

Camera

 4K – Voice Tracking – Digital Zoom - External Camera, Ultra-Clear 4K Imaging with Flexible FOV
4K optics lens, 120° FOV, up to 5X zoom, Sony 4K sensor: ultra-crystal-clear image in any lighting, Adjustable audio fence: 

freedom to define your meeting area, Intelligent fill light: Automatically adjust lighting level, Supports autofocus: Smart Frame 
function automatically adjusts the FOV to track and fit all participants on screen, True WDR up to 120db: 3D noise-reduction 
and superb backlight compensation optimize lighting in high-contrast conditions.

Accessories
 Writing pen – Remote Control – HDMI Cable – Audio Cable - USB Cable – Wall Mount Kit – Touch Cable, AC Power Cord, 

VGA Cable, HDMI Cable, USB Cable, Audio Cable, Stylus (x2), Remote Control (W/Batteries), Wall Mount Kit, WiFi USB 
Module, Documentation Kit»

Mobile Stand  Height Adjustable - (With Wheels)
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: KW-0002316-7025رقـــم المـــادة 

:  KIOXIA - USB FLASH DRIVEمسمى البنـد 
16 GB

: KIOXIAالمــــــــوديـــــل 

: 1.145  د.كسعـــــر البنــــد 

:  JAPANبلــــد المنشـــأ 

: KW-0002317-7025رقـــم المـــادة 

:  KIOXIA - USB FLASH DRIVEمسمى البنـد 
32 GB

: KIOXIAالمــــــــوديـــــل 

: 1.245  د.كسعـــــر البنــــد 

:  JAPANبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

20

رقم البند

21

- Interface USB 3.2  

- Interface USB 3.2  
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: KW-0001720-7025رقـــم المـــادة 

: Flash Driv 64 GB 3.0مسمى البنـد 

:  San Diskالمــــــــوديـــــل 

: 1.700  د.كسعـــــر البنــــد 

:  تايوان - صيني - يابانيبلــــد المنشـــأ 

: KW-0001721-7025رقـــم المـــادة 

: Flash Driv 128 GB3.0مسمى البنـد 

: San Diskالمــــــــوديـــــل 

: 3.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:  تايوان - صيني - يابانيبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

22

رقم البند

23

San Disk 

San Disk 
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: KW-0002318-7025رقـــم المـــادة 

: RONC CD-R 700MB / 80 MINمسمى البنـد 

: RONCالمــــــــوديـــــل 

: 2.450  د.كسعـــــر البنــــد 

:  CHINAبلــــد المنشـــأ 

: KW-0001010-7025رقـــم المـــادة 

: CD-RW 700MB/80MINمسمى البنـد 

: Imationالمــــــــوديـــــل 

: 5.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:  صيني - هنديبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

24

رقم البند

25

CD-R 700MB / 80 MIN

Imation
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: KW-0002319-7025رقـــم المـــادة 

:  /RONC DVD - R 16X 4.7 GBمسمى البنـد 
120 MIN

: RONCالمــــــــوديـــــل 

: 2.650  د.كسعـــــر البنــــد 

:  CHINAبلــــد المنشـــأ 

: KW-0001283-7025رقـــم المـــادة 

:  Pocket Drive USB 3.01/TBمسمى البنـد 

: WDالمــــــــوديـــــل 

: 13.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:  ياباني - صيني - تايالنديبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

26

رقم البند

27

DVD-R DVD - R 16X 4.7 GB/ 120 MIN

WD
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: KW-0001012-7025رقـــم المـــادة 

: POCKET DRIVE USB 3.0مسمى البنـد 
2TB

: WDالمــــــــوديـــــل 

: 18.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:   ياباني - صيني - تايالنديبلــــد المنشـــأ 

: KW-0001013-7025رقـــم المـــادة 

: POCKET DRIVE USB 3.0مسمى البنـد 
4TB

: WDالمــــــــوديـــــل 

: 26.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:    ياباني - صيني - تايالنديبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

28

رقم البند

29

WD

WD
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: KW-0001284-7050رقـــم المـــادة 

:  Crucial – SSD HDD 250 GBمسمى البنـد 
with adapter 3.5” to 2.5”

: Crucialالمــــــــوديـــــل 

: 16.950  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA / MEXICOبلــــد المنشـــأ 

: KW-0002321-7050رقـــم المـــادة 

: مسمى البنـد 
Internal Hard Drive 1TB 7200 
rpm

: TOSHIBAالمــــــــوديـــــل 

: 14.900  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA / THAILANDبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

30

رقم البند

31

-250GB SSD - Adapter 3.5” to 2.5”

Internal HDD – 1TB
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: KW-0002322-7050رقـــم المـــادة 

: External DVD-RW - Transcendمسمى البنـد 

: Transcendالمــــــــوديـــــل 

: 12.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: CHINA / THAILANDبلــــد المنشـــأ 

: KW-0001016-7045رقـــم المـــادة 

:  Cat6 Network Cable Spool-Pacمسمى البنـد 
Cartoon 1000ft

: Corning(3M)المــــــــوديـــــل 

: 30.500  د.كسعـــــر البنــــد 

:    تايوان - صيني - اإلماراتبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

32

رقم البند

33

- DVD Writer
- 142.8mm x 148.0mm x 13.9mm (5.62» x 5.83» x 0.55»)

Corning(3M)
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: KW-0002323-7045رقـــم المـــادة 

: Network Cable Cat6مسمى البنـد 
2 Meters ready-made

: KUWESالمــــــــوديـــــل 

: 0.990  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/ TAIWANبلــــد المنشـــأ 

: KW-0002324-7045رقـــم المـــادة 

: Network Cable Cat6مسمى البنـد 
3 Meters ready-made

: KUWESالمــــــــوديـــــل 

: 1.100  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/ TAIWANبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

34

رقم البند

35

Cat6 Network Cable 2 Meter

Cat6 Network Cable 3 Meter
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: KW-0002325-7045رقـــم المـــادة 

: Network Cable Cat6مسمى البنـد 
5 Meters ready-made

: KUWESالمــــــــوديـــــل 

: 1.400  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/ TAIWANبلــــد المنشـــأ 

: KW-0002326-7045رقـــم المـــادة 

:  Network Cable Cat6مسمى البنـد 
10 Meters ready-made

: KUWESالمــــــــوديـــــل 

: 2.500  د.كسعـــــر البنــــد 

: China/ TAIWANبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

36

رقم البند

37

Cat6 Network Cable 5 Meter

Cat6 Network Cable 10 Meter
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: KW-0001286-7045رقـــم المـــادة 

: USB Cableمسمى البنـد 

: Belkinالمــــــــوديـــــل 

: 0.850  د.كسعـــــر البنــــد 

:  تايوان - صيني - اإلماراتبلــــد المنشـــأ 

رقم البند

38

رقم البند

39

Belkin

Dell Monitor 20” 1600 x 900

: KW-0002327-7021رقـــم المـــادة 

: ”Dell Monitor 20مسمى البنـد 

: المــــــــوديـــــل 
Dell 20 Monitor –E2020H - 

49.5 cm (19.5”) Black

: 32.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 
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: KW-0002331-7021رقـــم المـــادة 

: Dell Monitor – E2423Hمسمى البنـد 

:  Dell 24 Monitor –E2422Hالمــــــــوديـــــل 

: 39.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: Chinaبلــــد المنشـــأ 

رقم البند
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Dell 24” Monitor 1920 x 1080
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: KW-0002329-7021رقـــم المـــادة 

:  Keyboard +Mouseمسمى البنـد 

:  HP Wireless Comboالمــــــــوديـــــل 

: 4.850  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند
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2.4-GHz Reliable Wireless  

USB connection

Unifying receiver

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0001289-7035رقـــم المـــادة 

: Rack Cabinetمسمى البنـد 

: المــــــــوديـــــل 

: 389.000  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند
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24U with display Keyboard & Mouse with 

HPE LCD8500 1U INTL Rack mount Console Kit

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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: KW-0000001-7035رقـــم المـــادة 

: Tablet Penمسمى البنـد 

:  HP Rechargeable Activeالمــــــــوديـــــل 
pen G3

: 15.950  د.كسعـــــر البنــــد 

: بولندا - ماليزيا - الصني-الهندبلــــد المنشـــأ 

رقم البند
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Tablet Pen for Item #15 -Same Brand

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات
 Kuwaiti Digital Computer Co.
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