


المقدمـــة

يسر وزارة املالية - إدارة نظم الشراء – مراقبة الشراء اجلماعي – أن تقدم دليل الشراء اجلماعي ألجهزة احلاسب اآللي 
والالبتوب – اإلصدار التاسع – للسنة املالية )2022/2021( الى كافة اجلهات العامة لشراء احتياجاتها من خالله حتى 
البنود على عدد )14( مورد مختص  )151( بند ذات مواصفات متميزة، وقد مت ترسية  31/3/2022 ويحتوي على عدد 

بأجهزة احلاسب اآللي والالبتوب.

كما  الشراء اجلماعي،  تعليمات  بتنفيذ  االلتزام  الدليل  االستفادة من هذا  الراغبة في  العامة  وعليه يرجى من اجلهات   
ميكنكم االطالع على النسخة االلكترونية من تعليمات الشراء اجلماعي من خالل الرابط التالي:

http://www.mof.gov.kw/MOFDesicions/MOFPublish/PDF/PurchaseGuide2021_2022.pdf?

 كما تتقدم وزارة املالية – إدارة نظم الشراء – مراقبة الشراء اجلماعي بتقديرها لكل من ساهم في اعداد وإصدار دليل الشراء
 اجلماعي ألجهزة احلاسب اآللي والالبتوب – اإلصدار التاسع – للسنة املالية )2022/2021( من العاملني 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 ارسال رسالة عبر البريد االلكتروني
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تعريف الشراء اجلماعي: هو قيام اجلهات العامة بتوفير احتياجاتها من املواد باألمر املباشر عن طريق دليل الشراء   .1
اجلمـاعي مبواصفات موحدة وبأسعار محددة بقيمة ال تتجاوز عن مبلغ 75000 د.ك )خمسة وسبعون ألف(، ويجوز 
الشراء بأكثر من ذلك بشرط مخاطبة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة 

وأخذ املوافقة منهم.

يهدف الشراء اجلماعي عن طريق األدلة الى توفير املواد بأقل األسعار وأنسب املواصفات وإلى توحيد األسعار في   .2
جميع اجلهات العامة وعلى تقليل األعباء اإلدارية واملالية في قطاع املشتريات والى 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   .3
التوريد وذلك التخاذ االجراء الالزم معه.

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

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

على املورد الرد على اجلهة العامة كتابة بشأن قبوله بتوريد املواد خالل )3( أيام عمل من تاريخ إخطاره قبل اصدار   .6
أمر الشراء.

تعليمات وإرشادات هامه للشراء من الدليل 

3



يدون رقم اتفاقية التوريد اخلاصة بكل مورد بدالً من رقم طلب األسعار وذلك في منوذج أمر الشراء حتى يتم متييز أمر   .7
الشراء املباشر عن طريق الشراء اجلماعي.

يجب على اجلهة العامة التنسيق مع مركز املعلومات وإتباع التعليمات املعمول بها لدى اجلهة التابعة لها قبل إصدار أمر   .8
الشراء وكذلك مراعاة برامج التشغيل اخلاصة بها.

توصي وزارة املالية جميع اجلهات العامة بضرورة عدم تكرار شراء مادة ضمن نوع معني خالل 30 يوم وبضرورة جتميع   .9
طلبات الشراء التي تشتمل على أصناف متشابهة لنفس املورد.

10.حتى يتم تالفي أية أخطاء بالترجمة، فقد مت اختيار اللغة اإلجنليزية في كتابة املواصفات الفنية للمواد حتى يتمكن 

املستفيد من الدليل في املطابقة الفعلية ما بني املواصفات في الدليل ومواصفات اجلهاز املورد.

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

ملورد آخر.

12. على املورد املدرج في الدليل وضع ملصق يبني فيه رقم اتفاقية التوريد اخلاصة به، وكذلك أرقام هواتف الصيانة وتاريخ 

التشغيل على كل جهاز يورد للجهات العامة.

13. يجب على اجلهة العامة أن تطلب عينات ملطابقتها والتأكد من جودتها على أن تخصم كمية هذه العينات من أوامر 

الشراء الالحقة أو ارجاعها.

يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي املتاح في نظم إدارة مالية احلكومة )GFMIS( عند إصدار أمر الشراء.  .14
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الكفالـــــــة :

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 التالفة بأخرى أصلية وصيانة وإصالح أي عيوب 

مصنعية تظهر أثناء التشغيل، ويلتزم املوردين بتثبيت أسعار القطع االستهالكية طوال مدة الكفالة.

ونظراً 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.

الكفالة والتأمين النهائي

مسمى البند                        فترة الكفالة           
أجهزة احلاسب اآللي

)SERVER( خادم احلاسب اآللي
أجهزة الالبتوب

طابعات احلاسب اآللي
أجهزة العرض املرئي

شاشات احلاسب اآللي
التخزين خارجي
الماسح الضوئي
فالش ميموري

التخزين الداخلي
SWITCH - SFP

)3( ثالثة سنوات
)3( ثالثة سنوات
)3( ثالثة سنوات
)3( ثالثة سنوات

بند رقم 14 )3( ثالثة سنوات
بند رقم 15 )2( سنتان

)2( سنتان
)1( سنة واحدة

)3( ثالثة سنوات
)1( سنة واحدة
)1( سنة واحدة

)3( ثالثة سنوات
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التأمــــني النهــــائي :

ال يقدم التأمني النهائي إذا قام املورد بتوريد جميع املواد التي متت الترسية عليه لتوريدها وقبلتها اجلهة العامة نهائياً 
خالل املهلة احملددة ألداء التأمني النهائي إال إذا طلبت اجلهة العامة تقدميها )بنسبة 10%(.

اخلـصـم من الـمستحقــات :
للجهات العامة احلق في خصم قيمة الغرامات من الدفعات املستحقة للمورد لديها أو من التأمني النهائي وبنسبة ال   .1
تزيد عن 1% من القيمة االجمالية ألمر الشراء عن كل يوم تأخير على أن ال يزيد اجمالي قيمة الغرامات عن %10 

من القيمة االجمالية ألمر الشراء.

 ويحق للجهة ان تفرض غرامة تأخير على املورد واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضده في احلاالت التالية:

أ- عدم االلتزام بتوريد أو تركيب أو تشغيل جميع البنود املطلوبة في أمر الشراء.

ب- عدم التزام املورد بتوريد األصناف والكميات املطلوبة من قبل اجلهة العامة بالفترة الزمنية احملددة واملتفق عليها 
بني الطرفني في أمر الشراء/ العقد ويجب أن ال تتعدى فترة التوريد عن 35 يوم عمل.

ج- التأخير في تلبية نداء الصيانة.

في حال اخلصم من التأمني النهائي فيجب على املورد ان يستكمل التأمني خالل سبعة أيام عمل من تاريخ اخطاره بذلك.

مخاطبة وزارة املالية – إدارة نظم الشراء – مراقبة الشراء اجلماعي في احلاالت التي ترى فيها اجلهات العامة   .2
املصدرة ألمر الشراء بأنه يستوجب تغرمي املورد بخالف غرامة التأخير في التوريد.

نـداء الصـيانــــــة :
يلتزم املوردين بتلبية نداء الصيانة من قبل كل جهة عامة خالل 24 ساعة عمل.
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البند      مسمى البند          الصفحة

13
14
15
17
18
18
19
20
25
26
28
31
39
39
40
65
65

1
3
4
7
8
9

11
13
18
19
21
24
51
52
54

166
167

PRO Desktop PC-i7 )advance(
Desktop PC-i5

Micro PC-i7
Switch 24 port

SFP10-GB  )SR-MM(
SWITCH 48 PORT

Laptop Advance User
Tablet / 2 IN 1

DeskJet Color Printer
Compact Desktop Color Laser Printer
Compact Office Jet -4in1- )All-In-One(

Multifunction Printer
LED Multimedia Computer Display Maximum 20»
LED Multimedia Computer Display Minimum 23»
Rack Cabinet 24U with display, keyboard and mouse

Black Toner  21 للبند رقم
Color TONER )C/M/Y(  21 للبند رقم

فهرس المحتويات

البند      مسمى البند          الصفحة

   16                           Rack Server Hardware                                 6    

BT شرق - شارع خالد بن الوليد - قطعة 3 - برج األعمال
هاتف املبيعات والصيانة:  22068111
فاكس املبيعات والصيانة: 22068222

 Support@diyarme.com :البريد االلكتروني لقسم الصيانة
الرقم اآللي للعنوان: 19939245 / الرقم املدني 522049

اتفاقية توريد رقم :  ٢ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8928

الشرق - املقوع الشرقي - برج KDCC - خلف برج احلمراء قطعة 8 - قسيمة 177
ص.ب 25337 الصفاة 13114

هاتف : 1820004 - 22278700 
فاكس: 22407038 - 22278701

املبيعات مباشر : 22278728 - 22278707 - 22278706
الصيانة مباشر: 22278770 - 22278760

لالستفسار: محمد الشرقاوي: 96992213 زهير الظفيري: 99847462
E-mail : helpdesk@kdcc.com )الصيانة(

zuhair@kdcc.com  -  msharqawy@kdcc.com
website: www.kdcc.com

الرقم اآللي للعنوان : 10071478 / الرقم املدني : 498681

اتفاقية توريد رقم :  1 ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8927

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
44
45
46
47
48
49
61
63

البند      مسمى البند          الصفحة

Flash Memory 16GB
Flash Memory  32GB
Flash Memory 64GB

Flash Memory 128GB
CD-R 700MB / 80 MIN

CD-RW 700MB / 80 MIN
DVD + R 16X 4.7 GB / 120 MIN

Pocket Drive USB3.0/ 1 TB
Pocket Drive USB3.0 / 2 TB
Pocket Drive USB3.0 / 4TB

Cat6 Network Cable Spool-Pac Carton 1000ft
Network cable Cat6  2 Meters ready-made
Network cable Cat6 3  Meters ready-made
Network cable Cat6 5  Meters ready-made

Network cable Cat6 10  Meters ready-made
USB CABLE

HP 16A Black Toner Q7516AC
HP 21 Black Ink C9351AE

35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
39
41
42

64
71
72
77
78
80
87
88
93
94

119
120
123
124
125
126
127
128

البند      مسمى البند          الصفحة

HP 22 Tri-Color Ink C9352AE
HP 45 Black Ink 51645GE

HP 78 Tri-Color Ink 6578AE
HP 56 Black Ink C6656AE

HP 57 Tri-Color Ink C6657AE
HP 78A Black Toner CE278AC
HP 125A Black Toner CB540A

Color Toner HP 125A CB54)1/3/2(A )C/M/Y(
HP 130 Black Ink C8767HE
HP 134 Tri-Color C9363HE

HP 950XL Black Ink CN045AE
HP 951XL Color Ink CN04*)6A/7A/8A(E )C/M/Y(

HP- BLACK 970
HP- COLOR 971/2/3 )C/M/Y(

HP- BLACK 953
HP- COLOR 953* )C/M/Y(

HP- BLACK 973X
HP- COLOR 973X* )C/M/Y(

42
43
44
45
45
46
47
47
49
49
55
55
56
56
57
57
57
57

شركــة بدري املتكاملـة للتجـارة العامــة
القبلة - سوق الصفاة - امليزانني - مكتب 4140

Moiz : 97275009 - 97524124 : مندوب املبيعات : حسني: 99238139 مفضل بدري حسني
فاكس املبيعات : 22474692

kb@badricomputers.com  - mb@badricomputers.com
website: www.badricomputers.com

الرقم اآللي للعنوان : 10232016 / الرقم املدني : 2725750

اتفاقية توريد رقم :  ٣ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8929

8



9

البند      مسمى البند          الصفحة

59
65
73
75
83
84
85
86
97
98

101
102
103
104
105
106
107
108
111
112
121
122
156

HP 14A Black Toner CF214XC
HP 26A Black toner CF226A

HP 49A Black Toner Q5949XC
HP 53A Black Toner Q7553XC
HP 85A Black Toner CE285AC
HP 90A Black Toner CE390XC
HP 124A Black Toner Q6000A

HP 124A Color Toner Q600)1/3/2(A  )C/M/Y(
HP 201A Black toner CF400A

HP 201A Color toner CF401A  )C/M/Y(
HP 304A Black Toner CC530AC

HP 304A Color Toner CC53)1/2/3(AC  )C/M/Y(
HP 305A Black Toner CE410XC

HP 305A Color Toner CE41)1/2/3(AC  )C/M/Y(
HP 410A Black toner CF410A

HP 410A Color Toner CF41)1/2/3(A  )C/M/Y(
HP 504A Black Toner CE250YC

HP 504A Color Toner CE25)1/3/2(YC )C/M/Y(
HP 645A Black Toner C9730AC

HP 645A Color Toner C973)1/3/2(AC  )C/M/Y(
HP -Black toner CF360XC

HP-Color toner )C/M/Y( CF360*XC )1A/2A/3A(
SAMSUNG MLT – D203L

41
42
44
44
46
46
47
47
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
56
56
64

القبلة - شارع علي فهد السالم - برج اجلوهرة - الدور 17
هاتف املبيعات : 22260852 - 22260853 - 22260855 فاكس : 22260817

مندوب املبيعات : مشعان العلي: 55912310  -  محمد سونيل: 97942436
 مدير املبيعات صخر القعيسي: 98506212 

E-mail : sakher@aims-kw.com
E-mail : sales@aims-kw.com
website: www.aims-kw.com

الرقم اآللي للعنوان : 18082446 / الرقم املدني : 3731923

اتفاقية توريد رقم :  ٤ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8930

البند      مسمى البند         الصفحة

55
56
57
60
62
67
68
69
70
74
76
79
81
89
90
91
92
95
96
99

100

HP 05A Black Toner CE505AC
HP 11A Black Toner Q6511A

HP 12A Black Toner Q2612AC
HP 15A Black Toner C7115A
HP 17A Black Toner CF217A
HP 35A Black Toner CB435A
HP 38A Black Toner Q1338A
HP 37Y Black Toner CF237YC
HP 42A Black Toner Q5942YC
HP 51A Black Toner Q7551XC
HP 55A Black Toner CE255XC
HP 64A Black Toner CC364XC
HP 80A Black Toner CF280XC
HP 126A Black Toner CE310A

HP 126A Color Toner CE31)1/3/2(A )C/M/Y(
HP 128A Black Toner CE320A

HP 128A Color Toner CE32)1/3/2(A )C/M/Y(
HP 131A Black Toner CF210A

HP 131A  Color Toner CF21)1/3/2(A )C/M/Y(
HP 203A Black toner CF540A

HP 203A Color toner CF540A  )C/M/Y(

40
40
40
41
41
42
43
43
43
44
45
45
46
48
48
48
48
49
49
50
50

املرقاب - القبلة - قطعة 9 - قسيمة 80045 - ص.ب: 1895 - الرمز البريدي: 22067
تلفون:  22425811 - 22448235  - فاكس: 22425766 - 22414996 - الصيانة: 22411280

مسئولي املبيعات: محمد عثمان األشعري: 66130096  -  فادي إحسان: 66899941
الرقم اآللي للعنوان : 14827818 -  الرقم املدني : 1639227

Al-Maha Stationary & Office Supplies

اتفاقية توريد رقم :  ٥ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8931



10

البند      مسمى البند         الصفحة 

109
110
113
114
115
116
117
118

HP 643A Black Toner Q5950AC
HP 643A Color Toner Q595)1/3/2(AC  )C/M/Y(

HP 647A Black Toner CE260XC
HP 648A Color Toner CE26)1/3/2(AC )C/M/Y(

HP 650A Black Toner CE270A
HP 650A Color Toner CE270A  )C/M/Y(

HP 655A Black Toner CF450A
HP 655A Color Toner CF450A  )C/M/Y(

53
53
54
54
54
54
55
55

القبلة - شارع عبداهلل املبارك - برج العربية - الدور األرضي - محل 6
ص.ب : 810 دسمان - الرمز البريدي 15459 الكويت

مبيعات الشراء اجلماعي: 66310887 - مسئول املبيعات: السيد العصفوري: 66310877
هاتف املبيعات : 22490020 - هاتف الصيانة:  22440478 - رقم الفاكس : 22490121

E-mail : info@emitac-kw.com - www.emitac.com.kw
الرقم اآللي للعنوان : 14726822 / الرقم املدني : 2946077

اتفاقية توريد رقم :  ٦ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8932

البند      مسمى البند          الصفحة
16
22

Compact Sheet Feed Color Scanner
Medium Group Laser Printer (B/W) (Main Frame ready)

23
29

البند      مسمى البند          الصفحة
25
26
42

129
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
148
149
150

Receipt Printer
ملحقات البند )25( :  ورق رول حراري

Internal Hard Drive 1TB
Lexmark Black Toner 12A7460

Lexmark Black Toner E250A11E
Lexmark Black Toner E260A11E
Lexmark Black Toner C540H1KG

Lexmark Color Toner C540H1)YG/CG/MG(
Lexmark Black Toner T650A11E

Lexmark Black Toner W850H21G
Lexmark Black Toner C930H2KG

Lexmark Color Toner C930H2)C/M/Y(G
Lexmark Black Toner 64016SE

Lexmark CS310N High Yield Black Toner
Lexmark  CS310N High Yield Color  Tone )C/M/Y(
Lexmark CS417 High Yield Black Toner 71B5HK0
Lexmark MS417 High Yield Black Toner 51B5000

Lexmark C746A High Yield Black Toner
Lexmark C746A High Yield Color Toner )C/M/Y(

Lexmark C736A High Yield Black Toner

32
33
37
58
58
58
59
59
59
59
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
62
63
66
66

151
153
168
173

Lexmark C736A High Yield Color Toner )C/M/Y(
LEXMARK 810 Imaging Unit

Black Toner 22 للبند رقم
Lexmark CS417 High yield color toner 71B5H (c/m/y) 0

تابع شركة املها
للقرطاسية واألدوات املكتبية

تابع شركة إميتاك
للقرطاسية واألدوات املكتبية



البند      مسمى البند          الصفحة 

21                   Laser/LED Hybrid Projector                             14    

الشركة العربية لتجهيزات املكاتب
شارع الصاحلية - عمارة سليمان اللهيب رقم 3

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

داخلي :  100 - 101 - 103
مدير املبيعات : ناصر عبد اخلالق 69008898   -   مدير الصيانة : حنا املعصراني 69008879 

E-mail : abm@abm-kuwait.com
website: www.abm-kuwait.com

الرقم اآللي للعنوان : 10255154 / الرقم املدني : 506515
اتفاقية توريد رقم :  ٩ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8935

البند      مسمى البند         الصفحة

17
20

165

24
27
65

A4 Flatbed Heavy Duty Color Scanner with ADF
Compact Desktop Laser Printer Black &White

 Black Toner  20 للبند رقم

شركة ناصر محمد الساير لالتصاالت
الري - بجانب االفنيوز - صندوق بريد:794 الصفاة

هاتف: 22026310 داخلي صيانة: 222/223  -   فاكس الصيانة:24747937 فاكس املبيعات: 24747937
لالستفسار/ اسم مسؤول املبيعات: محمد املصري نقال: 99178811 - مسؤول الصيانة: نقال: 97214139

m.elmasry@naseralsayergroup.com  البريد االلكتروني للشركة
Website: www.naseralsayergroup.com

الرقم اآللي للعنوان: 15023192 / الرقم املدني : 1487792

اتفاقية توريد رقم :  ٨ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8934

11

البند      مسمى البند          الصفحة

15
23

157
158

22
30
64
64

Large Scale Conference Room DLP Projector
Enterprise Laser Printer (B/W) (Main frame ready)

TK -170 BLACK
TK -3160 BLACK

الري - قطعة 1 - قسيمة 386 - مقابل سنتر بوينت
تلفون )املبيعات( :24735000 فاكس )املبيعات( : 22260025

إدارة املبيعات: مدير املشاريع احلكومية: عمار سليمان: 60664196
مدير حلول البرامج واألنظمة: املهندس / جهاد العشماوي: 65907402

تلفون )الصيانة( :22277122 فاكس )الصيانة( : 24733692 السكرتارية: 60633806 
مسؤول الصيانة: املهندس / جهاد العشماوي: 65090740

Company E-mail: gov@alnahar.net
Service center E-Mail: service-center@alnahar.net

Website: www.alnahar.net

الرقم اآللي للعنوان : 19167804 / الرقم املدني :2442036

شركـــة النهـــار الدولية ملكائن التصوير والطباعة

اتفاقية توريد رقم :  ٧ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8933

البند      مسمى البند           الصفحة
159
160

64
65

Xerox Black Toner 106r03621
Xerox imaging Drum For Xerox phaser 3330

الرقم املدنـــي : 1821230
عنوان الشركة : الشويخ الصناعية )2( قطعة 73 و 74 – الرقم الآللــــي للعنوان : 17955233

عنوان الورشة : الري ، قسيمــة رقم : )1185 و 1189(
مسؤولي املبيــعات : محمــود القاضي - 66592788

http://www.xeroxalamana.com : املوقع اإللكتروني
 malkady@alghanim.com : البريد اإللكتروني

هــاتف املبيعات : 1881111 داخلي : 3972 – فاكس املبيعــات : 24831694
هــاتف الصيــانة : 1830012 – 60619338 ، فاكس الصيانة : 24731079

الرقم املدني : 1821230

اتفاقية توريد رقم :  1٠ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8936



البند      مسمى البند          الصفحة

130
146
152

58
61
63

Lexmark Black Toner 50F5H00
Lexmark MS810DNHigh Yield Black Toner

LEXMARK 410 Imaging Unit

Al-Nawasi General Trading & Contracting Co.
الضجيج - شارع 79 - مركز الفيصل التجاري

     هاتف املبيعات 22285084  داخلي املبيعات 159-146 
   فاكس : 22403622 

                           لإلستفسار: علي رضا: 66662314   مجيب عبداهلل: 66256321    
      هاتف الصيانة:   22285858 : م. أبرار فضل 66899922           

www.nawasi.com/support : املوقع الصيانة
support@nawasi.com :البريد اإللكتروني لقسم الصيانة

www.nawasi.com :املوقع اإللكتروني
الرقم اآليل للعنوان: 18728155  - الرقم املدين: 509604

شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت

البند      مسمى البند         الصفحة

27
28
30

33
34
34

Label Printer
ملحقات البند )27( : ملصق رول حراري

Barcode Reader

الساملية - شارع سالم املبارك - مجمع الزين التجاري
هاتف : 25758740 -  25712316 - 25712317

فاكس: 25758741

ص.ب : 3448 الساملية 22035 الكويت

info@victoryarch.com : البريد اإللكتروني
www.victoryarch.com  : املوقع اإللكتروني

الرقم املدني للشركة :  1889550
لإلستفسار : مدير املبيعات : احمد تيسير 66992681

مسؤول املبيعات : امين املنسي  97156821

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر

12

اتفاقية توريد رقم :  11 ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8937

اتفاقية توريد رقم :  1٢ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8938



البند      مسمى البند          الصفحة
154
155

63
63

Ricoh Black Toner TONSPC310BLS
Ricoh Color Toner TONSPC310)C/M/Y(

الري - قطعة 1 -  شارع الغزالي - قسيمة رقم 366
صندوق بريد:17065

هاتف: 22210500 داخلي مبيعات : 502 داخلي صيانة: 503-511
فاكس الصيانة: 22210501  فاكس املبيعات: 22240501

لالستفسار/ مسؤول املبيعات: سعود عجني نقال: 97205202
مسؤول الصيانة: سعود عجني نقال: 94995591

البريد االلكتروني للشركة / للصيانة
helpdesk@kdt.com.kw

Website: www.kdt.com.kw
الرقم اآللي للعنوان: 12639151 / الرقم املدني : 3365309

شركة دبليوبي تكنولوجيز

هاتف: 1800081 داخلي: 8020
مسؤول املبيعات: 96969974 - 60004749

البريد االلكتروني للشركة
islam@wb-technologies.com

الرقم اآللي للعنوان: 10494155 / الرقم املدني : 2354998

البند      مسمى البند            السعر

39                  Keyboard + Mouse Combos                             53    

13

اتفاقية توريد رقم :  1٣ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8939

اتفاقية توريد رقم :  1٤ ش ج )4 - 2021/ 2022( - رقم االتفاقية اآللي: 8940



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89271

7021-KW-0001700  :   رقـم المــادة

PRO Desktop PC-i7 (advance( :    مسمي البند

HP ProDesk 600   :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  223.950  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Intel Core i7-10700 Processor 
up to 4.8GHz with Turbo boost, 16MB Cache
Motherboard Chipset Q470
16GB DDR4, 2666 MHz
SSD 512GB Drive 
2GB Advanced Graphics Card supported Display port
Gigabit Ethernet 
SATA Super Multi Format DVD Burner with double layer 
support
High Definition Audio (full duplex) with Front & Rear 
Audio Ports
DVI/HDMI adaptor
HP 21.5-inch Monitor (Speaker Bar Attached(
USB A/E Keyboard and Optical USB scrolling mouse 
Ports:   9 USB ports + 1 USB Type C
Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit

14



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89273

7021-KW-0001701  :   رقـم المــادة

 Desktop PC i5  :    مسمي البند

HP ProDesk 600  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  169.080  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

15

Intel Core i5-9500 Processor 
Up to 4.4 GHz with Turbo boost, 9MB Cache
Motherboard chipset Q370 
8GB DDR4 2666 MHz
1TB SATAII Hard Disk Drive 7200RPM 
Intel HD graphics 630
Ethernet 10/100/1000 Mbps 
DVD-SATA Super Multi double layer 
High Definition Audio full duplex
HP 20.7” LED Multimedia Monitor
USB A/E Keyboard and Optical USB scrolling mouse 
Output: VGA 
Ports:  9 USB ports + 1 USB Type C
Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit 



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89274

7021-KW-0001702  :   رقـم المــادة

Micro PC-i7  :    مسمي البند

HP ProDesk 600 DM  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  207.600  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

16

Intel Core i7-10700T Processor 
Up to 4.5 GHz with Turbo boost, 16MB Cache
Motherboard chipset Q470 
16GB DDR4, 2666 MHz
SSD 256GB Drive 
Intel HD graphics 630
Ethernet 10/100/1000 Mbps 
High Definition Audio (full duplex)
HP 21.5” Monitor + Bracket (Speaker Bar Attached(
Wireless Keyboard and Mouse
Ports: 6 USB 
Output: Display port/HDMI
Original Microsoft Windows 10 Pro 64bit 



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89286

7021-KW-0001703  :   رقـم المــادة

 Rack Server Hardware  :    مسمي البند

Dell PowerEdge R740  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :   1815.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

2U Rack Server

2x Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C

128GB DDR4 Memory

4x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard 

Drive

1x H730P RAID Controller, 2GB NV Cache

1x DVD+/-RW,SATA,Int

1x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T

2x Intel X710 Dual Port 10GbE Direct Attach SFP+ Adapter

4x SFP+, SR, Optical Transceiver, Intel, 10Gb-1Gb

1x Ready Rails Sliding Rails With Cable Management Arm

2x Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W

3 Years Support

17



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89277

7021-KW-0001269  :   رقـم المــادة

 Switch 24 Port  :    مسمي البند

Cisco 2960X  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  479.00  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Cisco 2960X Switch 24 Port POE+

Number of uplink ports: 2

Network port speed: 10/100/1000Mbps

Uplink port type: SFP/SFP+

Uplink port speed: 10Gbps

Available Power for POE: 370 Watts

Forwarding bandwidth:108 Gbps

Switching bandwidth: 216 Gbps

Maximum active VLANs: 1023

18



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89278

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

89279

7021-KW-0001273  :   رقـم المــادة

  SFP-10G-SR-S MM :    مسمي البند

Cisco 2960X SFP  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  69.000 د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

Switch acceSSorieS

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

7021-KW-0001274  :   رقـم المــادة

   SWITCH 48 PORT  :    مسمي البند

  Cisco 2960X  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  729.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

19

Cisco 2960X Switch 48 Port POE+

Number of uplink ports: 2

Network port speed: 10/100/1000Mbps

Uplink port type: SFP/SFP+

Uplink port speed: 10Gbps

Available Power for POE: 370 Watts

Forwarding bandwidth:108 Gbps

Switching bandwidth: 216 Gbps

Maximum active VLANs: 1023



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892711

7021-KW-0001704  :   رقـم المــادة

   Laptop Advance User  :    مسمي البند

HP 450  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  198.550  د.ك. 

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

20

Intel Core i7-1165 Processor 

Up to 4.7 GHz with Turbo boost, 12MB Cache

15.6” Display 1920x1080

8GB DDR4 2400 MHz 

SSD 256GB Drive

Intel UHD graphics 

Ethernet 10/100/1000 Mbps 

Integrated Full Duplex Sound 

Integrated WiFi 802.11 + Bluetooth 

Lithium Ion long life battery 

Ports: 3 USB + 1 USBC

Output: Displayport/HDMI adapter

Original Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892713

7021-KW-0001696  :   رقـم المــادة

 Tablet 2 in 1  :    مسمي البند

Microsoft Surface Pro   : المـــوديــــل        

سعـــر البنـــد       :  445.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Intel® Core™ i7-1065 
12.3” PixelSense TM Display 
8GB DDR4 SDRAM
256GB SSD Drive 
Intel Iris Plus Graphics 
Ethernet 10/100/1000 Mbps 
Integrated Full Duplex Sound 
Integrated WiFi 802.11 + Bluetooth 
Ports: USB A/C 
Original Microsoft Windows 10 64bit

21

العرض يشمل
حقيبة مجانية 



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893514

6730-KW-0001706  :   رقـم المــادة

   Laser/LED Hybrid Projector   :    مسمي البند

 BENQ LW  820ST        :        المـــوديــل

سعـر البنـد       : 374  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  تايوان – الصين

Laser / Short throw نظام العرض

3600 lumens شدة اإلضاءة

Billion Colors 1.07 نظام األلوان

3,000,000:1 نسبة تباين الصورة

(WXGA(1280x800 درجة وضوح الشاشة
16:10 (5 aspect ratio selectable includ-

ing 4:3(
طريقة العرض

20,000 ساعة العمر االفتراضي اللمبة

dba 33/29 درجة ضوضاء الجهاز

 1xVGA port, 1xS-video, 1x Management
port,1x HDMI, USB

مداخل الجهاز

Audio Output مخارج الجهاز

يشمل حقيبة مجانية حقيبة الجهاز

(laser light engine (  3 سنوات يشمل الكفالة

22

أجـــور التركــيـب
الحــاالت الخاصــة: إرتفــاع الســقف 
ــى  ــاج إل ــر ويحت ــن 3.5 مت ــى م أعل

معــدات خاصــة

ــقف  ــاع الس ــة: إرتف ــاالت العادي الح
إلــــى  يحـتـــاج  وال  متـــــر   3.5

معــــدات خاصــة

تكاليف مستلزمات تثبيت الجهاز في السقف

45 KD

3235-KW-0000526 3235-KW-0000525 7045-KW-0000546 7045-KW-0000545 7045-KW-0000544 7045-KW-00005437045-KW-0000547

25 KD 10 KD 1.500 KD 1.500 KD 0.500  KD 0.500  KD

Ceiling 
Mount

HDMI
Cable

VGA
Cable

Audio
Cable

Electricity
Cable

1
متر

1
متر
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893315

6730-KW-0001707  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :   

 Vivitek-DW 832  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  244.000  د.ك.  

بلـد المنشـأ     :  الصين - تايوان - أمريكا

* مرفق دليل المستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية 
* كفالة سنتين ماعدا المستهلكات )اللمبة(

3D Ready/DLP. للعرض المرئي  متعدد الوظائف بنظام الديجيتال الفيديو جهاز بروجكتر

VGA-In, HDMI Number of Ports (x2 (with MHL x1)), S-Video, Composite Video, Au- 
 dio-In (RCA), lx DVI-1 Input (Converter), Audio-In (Mini-Jack), RS-232, USB A, USB

.miniB, Microphone (Mini-Jack), RJ45

.Lumens 5000 قوة االضاءة
.Lamp 310/245W قدرة اللمبة

(WUXGA (1920x1200  وتصل إلي WXGA 1280 x 800 درجة الوضوح
Hours (Normal/Eco/Dy- 3,000/3,500 / 2,500 يعمــر اللمبــة يصــل إلــ 3500 ســاعة عمــل

 .((namic Eco Mode
نسبة الوضوح 15000:1.

نظام العرض : 4:3, 16:10, 16:9
.38db / 34db(( هادئ جدا اثناء العرض

خفيف الوزن 3.2 كجم .
مسافة العرض من 1.200 متر الى 10 متر .

حجم الصورة من 25.3” أنش الى 317.99” أنش.
العرض من االمام او الخلف او عن طريق التعليق بالسقف  .

تحكم عن طريق الريموت كنترول  .
منافذ اإلدخال:

 VGA-Out, Audio-Out :منافذ اإلخراج
يحتوي البروجكتر على سماعة داخلية بقدرة 10W، كما يمكن الربط على سماعات خارجية .

بلد المنشأ: تايوان/الصين/أمريكا
كفالة 2 سنوات ماعدا المستهلكات )اللمبة(

ومواصفات اخرى عديدة حسب الكتالوج المرفق.

 Large Scale Conference Room
DLP Projector
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أجـــور التركــيـب
الحــاالت الخاصــة: إرتفــاع الســقف 
ــى  ــاج إل ــر ويحت ــن 3.5 مت ــى م أعل

معــدات خاصــة

ــقف  ــاع الس ــة: إرتف ــاالت العادي الح
إلــــى  يحـتـــاج  وال  متـــــر   3.5

معــــدات خاصــة

تكاليف مستلزمات تثبيت الجهاز في السقف

48 KD

3235-KW-0000549 3235-KW-0000548 7045-KW-0000523 7045-KW-0000522 7045-KW-0000521 7045-KW-00005207045-KW-0000524
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893216

Optical Sensor (CIS (Contact Image Sensor

Light Source Ready Scan LED technology

Scanning Speed A4 65 ppm

Images per minute 130 ipm

Scanning side Duplex (both sides)

ADF capacity 100 sheets

Output Resolution 1200 dpi

Interface USB 3.0

Daily Duty cycle 7000 pages

Warranty 3 Years

7021-KW-0001708  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :  

Epson Workforce DS-870  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  79.490  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  إندونيسيا

 Compact Sheet Feed Color
Scanner
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893417

7021-KW-0001608  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :    

DR G 2090+FB102  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  484.000  د.ك

بلـد المنشـأ     : اليابان - الصين - تايالند

Model DR G2090

Scan Technology CMOS CIS 3 Line Sensor

Optical Resolution dpi 600

Scanning Speed 100 ppm simplex 200 ipm duplex

Flatbed media size 8.5 X 11.69 inch (A4)

ADF Media scan Size A3 Standard & A4

Feeding Sheet Capacity 500 ppm

Daily Volume 30000 / Day

Standard Connectivity High Speed USB 3.1

Duplex Scanning Standard

Duple feed detection yes

Driver Support ISIS / Twain

OS Compatibility All windows / MAC 

Warranty 3 years

Technical Spaces for Canon Scanner Model DR G2090 + FB102

A4 Flatbed Heavy Duty Color Scanner with ADF

A4 Flatbed Heavy Duty Color 
Scanner with ADF
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892718

  7021-KW-0001049  :   رقـم المــادة

 DeskJet Color Printer  :    مسمي البند

 HP OfficeJet Pro 8210  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  19.120 د.ك

بلـد المنشـأ     :  التشيك – تركيا – الصين - تايوان

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Max Print Speed: 34 Black, 34 Color Ppm
Memory 256 MB
Black Up to: 1200 X 1200
Color Up to: 1200 X 2400
250-Sheets Input Tray / 150 OutPut Tray
30,000 Pages Monthly
A4 – F4 – Executive, Post Cards, Envelope (No. 10, Monarch)
1 X USB 2.0 High Speed, 1x Rj-45 10/100 Base, WiFi (802.11n)
Printer Language: Pcl5c, Pcl6, Post Script3.
Standard Automatic Duplex Printing.
Windows 2000, Windows XP, Vista,
Windows7,8,10 Apple.
All Power Cords and other necessary cords are supplied with 
each printer
All Necessary Drivers are provided in the form of a CD Media
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892719

  7021-KW-0001709   :   رقـم المــادة

مسمي البند    :          

HP LaserJet 554  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  44.880 د.ك

بلـد المنشـأ     :  التشيك – تركيا – الصين - تايوان 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Color and Black: Up to 38 ppm
Up to 75,000 pages per Month
Black (best): Up to 1200x1200 dpi
Color (best): Up to 1200x1200 dpi
4-line graphical color display
Memory: 1 GB
Processor: 800 MHz
100 sheet multipurpose tray 1, 550 sheet input tray 2
Tray 1: 3x5 to 8.5x14 in; Tray 2: 4.0x5.85 to 8.5x11.69 in
1 Hi-Speed USB 2.0 Deviceport; 1Gigabit Ethernet
10/100/1000T network port
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP®
(SP2 or higher(, Windows® Server 2003 (SP1 or higher(,
Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2
HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the
Web only(, HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4(
Hard and soft copies of the manual with CD Media

 Compact Desktop Color
Laser Printer
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893420

7021-KW-0001710  :   رقـم المــادة

مسمي البند    : 

LBP 226DW    :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  18.900  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين- الفلبين

Printer Speed 38 ppm A4 
Standard Duplex , Network 
Processor 800 MHZ x 2
Memory 1 GB
Resolution 1200 x 1200 dpi
Input 250 sheets tray + 100 Bypass 
Duty Cycle  up to 80,000 pages
Paper A4 / A5 / A6 / Legal & Letter
Interface USB 2.0 + Network 
Print Language : URFII /  PCL6/5e & Adobe  Postscript 
Widows  7/8/10 & Mac OS

Compact Desktop Laser Printer Black & White

Compact Desktop Laser-
Printer Black & White
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892721

7021-KW-0001711  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :   

HP Officejet 9023  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  38.390  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  التشيك – تركيا – الصين - تايوان

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Wireless, Print, Fax, Scan and Copy
Max Print Speed: 39 Black, 39 Color Ppm
Memory 512 MB
Black Up to: 1200X1200 dpi
Color Up to: 4800X1200 dpi
250 sheets total input tray
Auto Document Feeder 
A4 – F4 – Executive, Index card, Envelope 
1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 
HP PCL6, PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation.
Standard Automatic Duplex Printing.

Compact Office Jet 4-in-1
(All-In-One(
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893222

7021-KW-0001712  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :   

Lexmark MS521dn  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  39.900  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  الصين

Print Speed: 44 PPM (A4(
Memory: 512MB
Resolution: 1200 X 1200 DPI
Processor: 1GHz
Paper try 250 sheet input + 100 sheet Multipurpose feeder 
USB 2.0 High-Speed, Gigabit Ethernet (10/100/1000( - AirPrint  
Standard Duplex printing with LCD (OLED Screen)
Duty cycle up to 120,000 pages/Month 
All currant Windows, IOS, MAC, OS X, Citrix, Linux, Novel, IBM AIX, 
(Arabic Font(
All power cords, Drivers and other necessary materials are included

Medium Group Laser Printer
(B/W( (Main Frame ready(
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893323

7021-KW-0001713  :   رقـم المــادة

مسمي البند    : 

المـــوديــل        :

سعـر البنـد       :   108.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  الصين - اليابان - فيتنام

Enterprise laser print B/W :مسمي البند
Kyocera-P3260DN :الموديل

سعر البند: 108.000
بلد المنشأ: اليابان / الصين / فيتنام

 مرفق دليل المستخدم بنسخة مطبوعة والكترونية 
 كفالة شاملة 3 سنوات

Enterprise Laser Printer (B/W(
(Main frame ready)

KYOCERA - P3260DN

 A4 سرعة الطباعة 60 ورقة بالدقيقة
الطاقة االنتاجية 275000 ورقة شهريا

A4,A5,A6,B5,B6,Letter,Legal,Custom الورق المستخدم جميع أحجام الورق
عدد 2 كاسيت للورق سعة 500 ورقة ) سعة أجمالية 1000 ورقة ( قابلة للزيادة.

تلقيم يدوي سعة 100  ورقة 
امكانية الطباعة علي الوجهين .

 1.2GHz المعالج
, Main Frame Arabic Font Support  لغة الطباعة االساسية

PCL6 ( PCL5C/PCL-XL )Adobe Postscript Level 3/ KPDL3
نظــام التشــغيل جميــع اجهــزة الونــدوز واجهــزة االبــل / متوافقــة مــع الخــط العربــي المعتمــد لــدي الجهــات الحكوميــة ) أمكانيــة تعديــل حجــم الخــط العربــي 

حســب الحاجــة (
 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
 IBM AS/400, Oracle Solaris, Unix CUPS, الطابعــة مجهــزة للطباعــة باللغتيــن )العربيــة واإلنجليزيــة) مــن كافــة األنظمــة الموجــودة بدولــة الكويــت

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 شاشة
128GB SSD + GB2.5 قابلة للزيادة عند الحاجة حتى  MB  512  الذاكرة

 DPI  1200 × 1200 نقاوة ووضوح الطباعة
زمن التسخين أقل من 25 ثانية 

زمن طباعة اول ورقة أقل من 4.5 ثانية 
Base / R-45 10/100/1000 بالسرعات التالية  Network شبك اآللة علي شبكة

حبر يعمل حتي 12500 ورقة )حبر التشغيل 11000 ورقة)
بلد المنشأ : اليابان / الصين / فيتنام

ومواصفات اخرى عديدة حسب الكتالوج المرفق.
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892724

   7021-KW-0000902  :   رقـم المــادة

 Multifunction Printer  :    مسمي البند

HP PageWide Pro 477dw MFP  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  73.500 د.ك

بلـد المنشـأ     :  التشيك – تركيا – الصين - تايوان  

 

Maximum Print Speed: Up To 55 ppm Black, Up To 55 ppm Color
Duty Cycle (Monthly, A4( Up To 50,000 Pages
Color: Up To 2400X1200 Optimized Dpi From 600 X 600 Input Dpi
Black: Up To 1200X1200 Optimized Dpi From 600 X 600 Input Dpi
Memory: 768 MB
500-Sheet Input Tray, 50-Sheet Multi-Purpose Tray
2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device;
1 Ethernet 10/100 Base-TX Network; 1 Rj-11, WIFI 802.11 b/g/n 
HP Pcl5c, HP PCLXL(Pcl6), Native Pdf, HP Postscript Level 3
Automatic Duplex Printing, Automatic Document Feeder
Scanner type: Flatbed, ADF
Scanner resolution: Upto 1200x1200 optimized Dpi
Fax speed: Up to 33.6 KBPS

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893225

7021-KW-0001714  :   رقـم المــادة

 Receipt Printer  :    مسمي البند

Epson TM-20III  :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  41.900  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  الفلبين Dot Density (Resolution( DPI 203

Printing Technology Direct Thermal Printing

Printing Speed 250 mm/s

Printing Width 3 inchs - 80 mm

Interface USB + Serial

Sensor Roll paper cover open sensor, 
Paper End Sensor

Cutter Auto Cutter

Print Head Life 150 KM

Auto Cutter Life 1,500,000Cuts

Printing Characters Text, Graphics, Barcodes
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893226

7021-KW-0001715  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :  ملحقات البند )25) :  

                  ورق رول حراري    

سعـر البنـد       :  0.235  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893827

7021-KW-0001716  :   رقـم المــادة

 Label Printer  :    مسمي البند

ZD 220 :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  88.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الواليات المتحدة االمريكية

1 Standard Features Direct Thermal Printer 

2 Core Programming Languages  Ezpl (ZPL,ZPL II, and EPL2(

3 Communication and Interface 
Capabilities

High speed USB

4 Resolution 203 dpi /8 dots per mm

5 Printer Width 4.09 in /104 mm

6 Printer Speed 4 in / 102 mm per second

7 OS Windows 7/8/10- 32&64 bit 

8 Media Types Roll or fanfold paper3 years Warranty

9 Integrated Cutter Automatic cutter

10 Rolls 50 Label Rolls with each printer

11 Additional Languages Must be able to print Arabic Charac-
ers

12 Warranty 3 Years Warranty
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مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر

7530-KW-0001717  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :  ملحقات البند )27) :

                                   ملصق رول حراري  

سعـر البنـد       :  0.950  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الكويت

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893828



1 Scan pattern Omni Directional

2 Light Source 650nm visible laser diode 50 Hz

3 Scan Speed 100 Scans per second typical or 
better

4 Printer 
contrast

%15 - %35 minimum reflective  
difference

5 Operating 
Temperatures

+/- 42 degrees
+/-  65 degrees
+/- 60 degrees

6 Skiw / Pitch 60 degrees / 60 Degrees

7 Storage 
Temperature

 40 Degrees to 70 degrees 

8 Warranty 3 years Warranty3 years Warranty
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7021-KW-0001718  :   رقـم المــادة

Barcode Reader   :    مسمي البند

Honeywell Orbit MK 7120 :        المـــوديــل

سعـر البنـد       :  41.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الواليات المتحدة االمريكية

مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893830



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892932
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892931

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892933
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892934

  7025-KW-0001719  :   رقـم المــادة

Flash Memory 32GB  :    مسمي البند

 سعـر البنـد      :  1.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

7025-KW-0001718  :   رقـم المــادة

 Flash Memory 16GB  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  1.150  د.ك

بلد المنشأ       :  الصين

  7025-KW-0001720  :   رقـم المــادة

   Flash Memory 64GB  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  2.350  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين  

  7025-KW-0001721  :   رقـم المــادة

 Flash Memory 128GB  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  4.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892936
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892935

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892937
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892938

  7510-KW-0001010  :   رقـم المــادة

CD-RW700MB/80MIN  :    مسمي البند

  (Pack of 10(                   

سعـر البنـد       :   3.000  د.ك

بلد المنشأ       :  الصين – الهند

   7510-KW-0001009  :   رقـم المــادة

 CD-R 700MB/80MIN  :    مسمي البند

    Pack of 50                    

سعـر البنـد       :   2.000  د.ك

بلد المنشأ       :  الصين – الهند 

 7510-KW-0001011  :   رقـم المــادة

 DVD + R 16X 4.7 GB/:   مسمي البند

  120 MIN

سعـر البنـد       :   2.500  د.ك

بلد المنشأ       :  الصين – الهند

7025-KW-0001283  :   رقـم المــادة

 Pocket Drive  :   مسمي البند

                  USB3.0/ 1TB                     

سعـر البنـد       :   12.000  د.ك

بلد المنشأ       :  اليابان – الصين - ايرلندا  
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7025-KW-0001013  :   رقـم المــادة

 Pocket Drive  :    مسمي البند

 USB3.0 / 4TB          

سعـر البنـد       :  27.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - ايرلندا

7045-KW-0001016  :   رقـم المــادة

Cat6 Network Cable  :    مسمي البند

Spool-Pac Carton 1000ft              

 سعـر البنـد       :  30.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايوان - الصين - االمارات

7025-KW-0001012  :   رقـم المــادة

 Pocket Drive  :    مسمي البند

 USB3.0 / 2 TB          

سعـر البنـد       :  17.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - ايرلندا

7050-KW-0001724  :   رقـم المــادة

 Internal Hard Drive  :    مسمي البند

   1TB                                      

سعـر البنـد       :  12.350  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايلند

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892940
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892939

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893242
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892944
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892946
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892945

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892947
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892948

7045-KW-0001017  :   رقـم المــادة

  Network Cable Cat6   :    مسمي البند

 2 Meters Ready-Made

سعـر البنـد       :  1.180  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايوان - الصين - االمارات

7045-KW-0001019  :   رقـم المــادة

   Network Cable cat6  :    مسمي البند

 5 Meters Ready-Made

سعـر البنـد       :  1.600  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايوان - الصين - االمارات

7045-KW-0001020  :   رقـم المــادة

   Network Cable Cat6  :    مسمي البند

 10 Meters Ready-Made

سعـر البنـد       :  2.200  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايوان - الصين - االمارات

7045-KW-0001018  :   رقـم المــادة

Network Cable Cat6  :    مسمي البند

 3 Meters Ready-Made

سعـر البنـد       :  1.300  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايوان - الصين - االمارات
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892751
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892949

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892752
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

894053

7021-KW-0001731  :   رقـم المــادة

     LED Multimedia  :    مسمي البند

Computer Display Maximum 20”

سعـر البنـد       :  27.500  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

7045-KW-0001286  :   رقـم المــادة

 USB CABLE  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  1.100  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايوان - الصين - االمارات

7021-KW-0000542  :   رقـم المــادة

 Keyboard + Mouse  :    مسمي البند

 MK220       :    المـــوديــــــل

سعـر البنـد       :  5.400  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين - ماليزيا - هولندا

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

7021-KW-0001732  :   رقـم المــادة

     LED Multimedia  :    مسمي البند

       Computer Display Maximum 23”

سعـر البنـد       :  36.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند  

40

Advanced 2.4 GHz wireless
USB Connection
Wireless Keyboard+ Mouse
AA Battery Type - Black Color



رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893155
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892754

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893156
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893157

7510-KW-0000903  :   رقـم المــادة

HP 05A  :    مسمي البند

   Black Toner CE505AC               

سعـر البنـد       :  19.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  2300

7510-KW-0000280  :   رقـم المــادة

HP 11A   :    مسمي البند

Black Toner Q6511A                  

سعـر البنـد       :  41.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  6000

7035-KW-0001289  :   رقـم المــادة

     Rack Cabinet 24U with  :   مسمي البند

display, keyboard & mouse

Lande  :   الماركـــة

سعـر البنـد       :  394.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا – ماليزيا – الصين - الهند

7510-KW-0000907  :   رقـم المــادة

HP 12A  :    مسمي البند

 Black Toner Q2612AC

سعـر البنـد       :  17.100  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين+ فرنسا

عدد النسخ     :  2000

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office SuppliesAl-Maha Stationary & Office Supplies

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893160
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893059

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892961
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893162

7510-KW-0000283  :   رقـم المــادة

HP 15A  :    مسمي البند

Black Toner C7115A                  

سعـر البنـد       :  22.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان+ الصين

عدد النسخ     :  2500

7510-KW-0000908  :   رقـم المــادة

HP 14A  :    مسمي البند

Black Toner CF214XC                  

سعـر البنـد       :  51.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين 

عدد النسخ     :  17500    

7510-KW-0000909  :   رقـم المــادة

HP 16A  :    مسمي البند

 Black Toner Q7516AC                

سعـر البنـد       :  55.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - فيتنام

عدد النسخ     :  12000    

7510-KW-0001761  :   رقـم المــادة

HP 17A  :    مسمي البند

Black Toner CF217AC

سعـر البنـد       :  14.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1600

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office Supplies
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892964
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892963

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893065
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893167

7510-KW-0000286  :   رقـم المــادة

HP 22   :    مسمي البند

Tri-Color Ink C9352AE    

سعـر البنـد       :  6.150  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايلند - سنغافورة - ايرلندا 

عدد النسخ     :  165    

7510-KW-0000285  :   رقـم المــادة

HP 21  :    مسمي البند

 Black Ink C9351AE                  

سعـر البنـد       :  5.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - ماليزي

عدد النسخ     :  190    

7510-kw-0001764  :   رقـم المــادة

HP 26A   :    مسمي البند

Black toner CF226XC

سعـر البنـد       :  41.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  9000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply

Al-Maha Stationary & Office Supplies

7510-KW-0000289  :   رقـم المــادة

HP 35A  :    مسمي البند

 Black Toner CB435A                 

سعـر البنـد       :  16.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1500
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893169
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893168

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893170
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892971

7510-KW-0001767  :   رقـم المــادة

HP 37Y   :    مسمي البند

Black Toner CF237YC                  

سعـر البنـد       :  74.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  41000

7510-KW-0001766  :   رقـم المــادة

HP 38A  :    مسمي البند

 Black Toner Q1338A                 

سعـر البنـد       :  65.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  12000

7510-KW-0000910  :   رقـم المــادة

HP 42A  :    مسمي البند

  Black Toner Q5942YC                 

سعـر البنـد       :  71.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  23000

7510-KW-0001777  :   رقـم المــادة

HP 45  :    مسمي البند

Black Ink 51645AA                 

سعـر البنـد       :  11.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - تايلند

عدد النسخ       :  490    

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000911  :   رقـم المــادة

HP 49A  :    مسمي البند

Black Toner Q5949XC                

سعـر البنـد       :  42.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  6000    

7510-KW-0000300  :   رقـم المــادة

HP 78  :    مسمي البند

 Tri-Color Ink 6578DA                 

سعـر البنـد       :  12.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  تايلند - سنغافورة - ماليزي

عدد النسخ     :  560    

7510-KW-0000912  :   رقـم المــادة

HP 51A  :    مسمي البند

 Black Toner Q7551XC                 

سعـر البنـد       :  56.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  13000

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893073
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892972

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893174
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893075

7510-KW-0000913  :   رقـم المــادة

HP 53A  :    مسمي البند

Black Toner Q7553XC                

  سعـر البنـد     :  42.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ      :  7000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply

Al-Maha Stationary & Office Supplies
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7510-kw-0000297  :   رقـم المــادة

HP 56  :    مسمي البند

Black Ink C6656AE                 

سعـر البنـد       :  8.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - تايلند

عدد النسخ     :  520    

7510-KW-0000914  :   رقـم المــادة

HP 55A  :    مسمي البند

    Black Toner CE255XC                  

سعـر البنـد       :  58.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  12500

7510-KW-0000298  :   رقـم المــادة

HP 57  :    مسمي البند

 Tri-Color Ink C6657AE                 

سعـر البنـد       :  13.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  ماليزي - سنغافورة - ايرلندا

عدد النسخ     :  500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892977
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893176

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893179

7510-KW-0000915  :   رقـم المــادة

HP 64A   :    مسمي البند

Black Toner CC364XC                 

سعـر البنـد       :  65.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  24000

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892978

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office Supplies
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7510-KW-0000917  :   رقـم المــادة

HP 80A  :    مسمي البند

  Black Toner CF280XC                  

سعـر البنـد       :  39.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  6900

7510-KW-0000916  :   رقـم المــادة

HP 78A  :    مسمي البند

Black Toner CE278AC                

سعـر البنـد       :  23.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - فيتنام

عدد النسخ     :  2100    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893181
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892980

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893084
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893083

7510-KW-0000918  :   رقـم المــادة

HP 85A  :    مسمي البند

Black Toner CE285AC      

سعـر البنـد       :  15.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1600    

7510-KW-0000922  :   رقـم المــادة

HP 90A  :    مسمي البند

Black Toner CE390XC                   

سعـر البنـد       :  63.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  24000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply

Al-Maha Stationary & Office Supplies
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7510-KW-0000923   :  رقـم المــادة

Color Toner HP 124A  :    مسمي البن

Q600(1/3/2(A  (C/M/Y( 

 سعـر البنـد    :  25.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النس       :  2000    

7510-KW-0000304  :   رقـم المــادة

HP 124A  :    مسمي البند

Black Toner Q6000A                  

سعـر البنـد       :  22.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  2500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893086
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893085

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892988
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892987

7510-KW-0000306  :   رقـم المــادة

HP 125A  :    مسمي البند

 Black Toner CB540A                  

سعـر البنـد       :  21.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - فيتنام

عدد النسخ      :  2200    

7510-KW-0000928   :   رقـم المــادة

Color Toner HP 125A   :    مسمي البند

 CB54(1/3/2(A (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  19.850  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - فيتنام

عدد النسخ      :  1400    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply48
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7510-KW-0000924 7510-KW-0000925



7510-KW-0001278   رقـم المــادة

HP 126A Color Toner  :    مسمي البند

 CE31(1/3/2(A (C/M/Y(  

سعـر البنـد       :  14.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1000

7510-KW-0000386  :   رقـم المــادة

HP 126A  :    مسمي البند

Black Toner CE310A                  

 سعـر البنـد       :  13.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1200

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893190
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893189

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893192
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893191

7510-KW-0000388  :   رقـم المــادة

HP 128A  :    مسمي البند

Black Toner CE320A                 

سعـر البنـد       :  17.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  2000

7510-KW-0000930   رقـم المــادة

HP 128A Color Toner  :    مسمي البند

CE32(1/3/2(A (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  16.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1300

Al-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office SuppliesAl-Maha Stationary & Office Supplies

Al-Maha Stationary & Office Supplies
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Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply

7510-KW-0001279 7510-KW-0000387

7510-KW-0000931 7510-KW-0000929



7510-KW-0000309  :   رقـم المــادة

HP 134  :    مسمي البند

Tri-Color C9363HE                  

سعـر البنـد       :  13.400  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين - سنغافورة - ايرلندا

عدد النسخ     :  560    

7510-KW-0000308  :   رقـم المــادة

HP 130  :    مسمي البند

 Black Ink C8767HE               

سعـر البنـد       :  12.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - تايلند

عدد النسخ     :  860    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892994
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

892993

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893196
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893195

7510-KW-0000390  :   رقـم المــادة

HP 131A  :    مسمي البند

 Black Toner CF210A                   

سعـر البنـد       :  17.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1600    

7510-KW-0000933   رقـم المــادة

HP 131A  Color Toner   :    مسمي البند

 CF21(1/3/2(A (C/M/Y( 

سعـر البنـد       :  20.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1800    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply
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7510-KW-0001815   رقـم المــادة

HP 201A   :    مسمي البند

  Color toner CF401A  (C/M/Y( 

سعـر البنـد       :  19.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  1400    

7510-KW-0001813  :   رقـم المــادة

HP 201A   :    مسمي البند

Black toner CF400A                   

سعـر البنـد       :  17.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  1500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893098
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893097

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931100
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

893199

7510-KW-0001817  :   رقـم المــادة

HP 203A  :    مسمي البند

 Black toner CF540A                 

سعـر البنـد       :  17.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  1400    

7510-KW-0001820   رقـم المــادة

HP 203A  :    مسمي البند

Color toner CF540A  (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  19.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  1300    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000935  :   رقـم المــادة

HP 304A   :    مسمي البند

Black Toner CC530AC                 

سعـر البنـد       :  23.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  3500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930102
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930101

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930104
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930103

7510-KW-0000939  :   رقـم المــادة

HP 305A   :    مسمي البند

Black Toner CE410XC                

سعـر البنـد       :  24.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  4000    

7510-KW-0000936   رقـم المــادة

HP 304A Color Toner  :    مسمي البند

CC53(1/2/3(AC  (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  26.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  2800    

7510-KW-0000940   رقـم المــادة

HP 305A Color Toner  :    مسمي البند

 CE41(1/2/3(AC  (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  24.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  2600    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0001829  :   رقـم المــادة

HP Black Toner  :    مسمي البند

         CF410XC

سعـر البنـد       :  32.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  6500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930106
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930105

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930108
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930107

7510-KW-0000943  :   رقـم المــادة

HP 504A  :    مسمي البند

Black Toner CE250YC                 

سعـر البنـد       :  49.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ      :  12000    

7510-KW-0001831   رقـم المــادة

HP 410A Color Toner  :    مسمي البند

           CF411/2/3XC

سعـر البنـد       :  42.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  5000    

7510-KW-0000945   رقـم المــادة

        HP 504A Color Toner  :    مسمي البند

 CE25(1/3/2(YC (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  59.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ      :  7900    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-kw-0000947  :   رقـم المــادة

HP 643A  :    مسمي البند

 Black Toner Q5950AC                 

سعـر البنـد       :  43.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  11000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931110
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931109

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930112
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930111

7510-kw-0000951  :   رقـم المــادة

HP 645A  :    مسمي البند

    Black Toner C9730AC                

سعـر البنـد       :  59.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  13000    

7510-KW-0000949   رقـم المــادة

HP 643A  :    مسمي البند

Color Toner Q595(1/3/2(AC  (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  57.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  10000    

7510-KW-0000952   رقـم المــادة

 HP 645A  Color Toner   :    مسمي البند

C973(1/3/2(AC  (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  81.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  1200    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000955  :   رقـم المــادة

HP 647A  :    مسمي البند

 Black Toner CE260XC                

سعـر البنـد       :  51.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  17000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931114
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931113

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931116
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931115

7510-KW-0001849  :   رقـم المــادة

HP 650A  :    مسمي البند

 Black Toner CE270AC                 

سعـر البنـد       :  51.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  13500    

7510-KW-0000957   رقـم المــادة

HP 648A  :    مسمي البند

Color Toner CE26(1/3/2(AC(C/M/Y( 

سعـر البنـد       :  61.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  11000    

7510-KW-0001852   رقـم المــادة

HP 650A  :    مسمي البند

Color Toner CE270 AC (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  78.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  15000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0001853  :   رقـم المــادة

HP 655A  :    مسمي البند

 Black Toner CF450A                 

سعـر البنـد       :  51.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  12500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931118
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8931117

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929120
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929119

7510-KW-0000396  :   رقـم المــادة

HP 950XL  :    مسمي البند

Black Ink CN045AE                     

سعـر البنـد       :  9.850  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - ايرلندا

عدد النسخ     :  2300    

7510-KW-0001856   رقـم المــادة

HP 655A  :    مسمي البند

Color Toner CF450A  (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  63.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  10500    

7510-KW-0000963   رقـم المــادة

HP 951XL Color Ink  :    مسمي البند

 CN04*(6A/7A/8A)E (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  7.450  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - سنغافورة

عدد النسخ     :  1500    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

HP suresupply
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7510-KW-0000965  :   رقـم المــادة

  HP 508 XC   :    مسمي البند

Black Toner CF 360 XC        

 سعـر البنـد       :  48.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  12500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930122
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930121

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929124
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929123

7510-KW-0000969  :   رقـم المــادة

 HP- BLACK 970  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  19.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين - تايلند

عدد النسخ     :  3000   

7510-KW-0000966   رقـم المــادة

  HP 508 XC   :    مسمي البند

Color  Toner CF 361/2/3 XC   

سعـر البنـد       :  66.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ      :  9500    

7510-KW-0000971   رقـم المــادة

HP- COLOR  :    مسمي البند

    971/2/3 (C/M/Y(    

سعـر البنـد       :  20.150  د.ك

بلـد المنشـأ     :  سنغافورة - ايرلندا

عدد النسخ     :  2500   

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000995  :   رقـم المــادة

 HP- BLACK 953  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  7.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين

عدد النسخ     :  1000  

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929126
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929125

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929128
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8929127

7510-KW-0001001  :   رقـم المــادة

 HP- BLACK 973X  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  33.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين

عدد النسخ     :  10000

7510-KW-0000997   رقـم المــادة

*HP- COLOR 953   :    مسمي البند

(C/M/Y(    

سعـر البنـد       :  5.600  د.ك

بلـد المنشـأ     :  سنغافورة - ايرلندا

عدد النسخ     :  7000 

7510-KW-0001003   رقـم المــادة

*HP- COLOR 973X  :    مسمي البند

(C/M/Y(   

سعـر البنـد       :  33.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  سنغافورة - ايرلندا

عدد النسخ     :  7000

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000323  :   رقـم المــادة

Lexmark  :    مسمي البند

 Black Toner 12A7460

سعـر البنـد       :  48.000  د.ك

بلـد المنشـأ      :   المكسيك

عدد النسخ     :  5000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8937130
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932129

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932134
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932133

7510-KW-0000326  :   رقـم المــادة

Lexmark  :    مسمي البند

 Black Toner E250A11E

سعـر البنـد       :  37.150  د.ك

بلـد المنشـأ     :الصين  

عدد النسخ     :  3500    

7510-KW-0000398  :   رقـم المــادة

 Lexmark Black Toner MS 410 :    مسمي البند

50F5H00    

سعـر البنـد       :  32.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا - الصين

عدد النسخ      :  5000    

7510-KW-0000327  :   رقـم المــادة

Lexmark  :    مسمي البند

 Black Toner E260A11E

سعـر البنـد       :  32.900  د.ك

بلـد المنشـأ     :الصين  

عدد النسخ     :  3500    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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  7510-KW-0000328  :  رقـم المــادة

 Lexmark Black  :   مسمي البند

   Toner C540H1KG                   

K.D 24.500  :      سعـر البنـد

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  2500    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932136
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932135

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932138
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932137

7510-KW-0000330  :  رقـم المــادة

Lexmark Black :   مسمي البند

 Toner T650A11E                    

سعـر البنـد      :  58.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  7000    

7510-KW-0000978   رقـم المــادة

Lexmark Color Toner  :    مسمي البند

C540H1(YG/CG/MG(

سعـر البنـد       :  28.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  2000    

7510-KW-0000399  :   رقـم المــادة

Lexmark Black Toner  :    مسمي البند

W850H21G                                     

سعـر البنـد       :  85.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  35000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000331  :   رقـم المــادة

Lexmark  :    مسمي البند

Black Toner C930H2KG              

سعـر البنـد       :  144.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  38000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932140
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932139

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932142
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932141

7510-KW-0000337  :   رقـم المــادة

Lexmark  :    مسمي البند

   Black Toner 64016SE                 

سعـر البنـد       :  51.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  المكسيك

عدد النسخ     :  6000    

7510-KW-0000979   رقـم المــادة

Lexmark  :    مسمي البند

Color Toner C930H2(C/M/Y(G

سعـر البنـد       :  175.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان

عدد النسخ     :  24000    

7510-KW-0000535  :   رقـم المــادة

Lexmark CS310N  :    مسمي البند

High Yield Black Toner 

سعـر البنـد       :  30.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا

عدد النسخ     :  4000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0000989   رقـم المــادة

Lexmark  CS310N  :    مسمي البند

High Yield Color  Toner (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  40.750  د.ك

بلـد المنشـأ     :  المكسيك  

عدد النسخ     :  3000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932144
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932143

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8937146
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932145

7510-KW-0001897  :   رقـم المــادة

Lexmark MS417  :    مسمي البند

 High Yield Black Toner 51B5H00

سعـر البنـد       :  55.200  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا  

عدد النسخ     :  8500    

7510-KW-0001922  :   رقـم المــادة

Lexmark CS417  :    مسمي البند

High Yield Black Toner 71B5HK0

سعـر البنـد       :  47.150  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا  

عدد النسخ     :  6000    

7510-KW-0000537  :   رقـم المــادة

 Lexmark MS810DN Toner  :    مسمي البند

High Yield Black Toner 52D5000

سعـر البنـد       :  35.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا - الصين  

عدد النسخ      :  6000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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شركة النواصي للتجارة العامة واملقاوالت
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7510-KW-0001899  :   رقـم المــادة

Lexmark C746A  :    مسمي البند

       High Yield Black Toner            

سعـر البنـد       :  67.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  12000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932149
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932148

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932151
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932150

7510-KW-0001904  :   رقـم المــادة

Lexmark C736A  :    مسمي البند

    High Yield Black Toner           

سعـر البنـد       :  54.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  8000    

7510-KW-0001902   رقـم المــادة

Lexmark C746A  :    مسمي البند

High Yield Color Toner (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  85.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  7000    

7510-KW-0001905   رقـم المــادة

Lexmark C736A  :    مسمي البند

High Yield Color Toner (C/M/Y(

سعـر البنـد       :  85.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  6000    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث
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7510-KW-0001908  :   رقـم المــادة

 LEXMARK 410   :    مسمي البند

Imaging Unit 50F0200         

سعـر البنـد       :  14.250  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا - الصين

عدد النسخ     :  60000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932153
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8937152

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8939155
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8939154

 7510-KW-0000339  :  رقـم المــادة

 Ricoh Black Toner :   مسمي البند

TONSPC310BLS                   

سعـر البنـد      : 24.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين 

عدد النسخ      :  2500    

7430-KW-0001909  :   رقـم المــادة

LEXMARK 810  :    مسمي البند

 Imaging Unit        

سعـر البنـد       :  14.600  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين

عدد النسخ     :  100000    

7510-KW-0000992   رقـم المــادة

Ricoh  :    مسمي البند

Color Toner TONSPC310(C/M/Y)

سعـر البنـد       :  29.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين 

عدد النسخ      :  2500    

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

 RICOH & LEXMARK Ink & Toner supply 
64

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

7510-KW-0000993 7510-KW-0000991



7510-KW-0000999   :   رقـم المــادة

  SAMSUNG MLT–D203L  :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  25.750  د.ك 

بلـد المنشـأ      :   الصين

عدد النسخ      :  5000    

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8933157
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8930156

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8936159
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8933158

7510-KW-0001000  :   رقـم المــادة

TK -3160 BLACK   :    مسمي البند

سعـر البنـد       :  48.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  الصين - اليابان - فيتنام

عدد النسخ     :  12500   

  7510-KW-0000994  :   رقـم المــادة

 TK -170 BLACK  :   مسمي البند

سعـر البنـد       :  39.000  د.ك. 

بلـد المنشـأ     :  الصين - اليابان - فيتنام 

عدد النسخ     :  7200    

7510-KW-0001280  :   رقـم المــادة

Xerox Black Toner  :    مسمي البند

  106r03621        

سعـر البنـد       :  49.700  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين 

عدد النسخ      :  8500   

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

 Xerox, Kyocera & Samsung Ink & Toner supply 
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8934165
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8936160

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8927167
رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8927166

7510-KW-0001920  :   رقـم المــادة

 Black Toner  :    مسمي البند

                      للبند  رقم 21

سعـر البنـد       :  7.000  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا - ماليزيا - الصين - الهند

عدد النسخ     :  1000

7510-KW-0001921  :   رقـم المــادة

 Color TONER (C/M/Y(  :    مسمي البند

             للبند رقم 21

سعـر البنـد       :  5.250  د.ك.

بلـد المنشـأ     :  بولندا - ماليزيا - الصين - الهند

عدد النسخ     :  700

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

للحاسباتت   االرقميیة   االكويیتيیة   االشركة     
          KKuuwwaaiittii  DDiiggiittaall  CCoommppuutteerr  CCoo..  

 

Google باإلمكان التحقق من توافق األحبار مع الطابعات وذلك بكتابة النص التالي على محرك البحث

 Xerox, Canon & HP Ink & Toner supply 

7510-KW-0001919  :   رقـم المــادة

 Black Toner  :    مسمي البند

             للبند رقم 20 

سعـر البنـد       :  39.500  د.ك

بلـد المنشـأ     :  اليابان - الصين

عدد النسخ     :  10000    

7510-KW-0001918  :   رقـم المــادة

Xerox imaging Drum  :    مسمي البند

For Xerox phaser 3330                

سعـر البنـد       :  24.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  الصين 

عدد النسخ     :  30000   
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رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932173

رقم البندرقم االتفاقية اآللي

8932168

7510-KW-0001896  :   رقـم المــادة

مسمي البند    :   Black Toner للبند

                      رقم 22

 سعـر البنـد     :  59.000  د.ك

بلـد المنشـأ     :  بولندا

عدد النسخ     :  15000    

7510-KW-0001925   رقـم المــادة

 Lexmark CS417 High  :   مسمي البند

 yield color toner 71B5H (c/m/y( 0

سعـر البنـد      :  39.950  د.ك

بلـد المنشـأ    :  بولندا

عدد النسخ     :  3500    
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