
لوعام المالى لمزنن إوارة الجانعه صنـــا  الملووب   ن  نزنن ادأواات التاابي  أللالمواصفات الفنيه بيـــان ب

2102/2102 
 المواصفات الفنيه الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

 س  نعدنى نوعيه نماازه 011 بالعدو سائل نحو ابيض  0

 كرتون فاخر احوق  بالتبسول  011 بالعدو سم بالماكينه فاخر 8اكالسير  2

 الصق جيد 211 بالعدو سم  2.0سووتيب  2

 الصق جيد 011 بالعدو سم 0سووتيب  4

 نوع جيد 2111 بالعدو واسيه بالسايك 0

 الصق جيد 611 بالعدو اقالم صمغ 6

 حبر ااضح اثقيل 011 بالعدو حبر خاانه 8

 نوعيه نماازه 61 بالعدو خاانه 9

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 411 بالعوبه 24/6 ه صغيروبوس وباس 01

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 011 بالعوبه 9/ 04 وبوس وباسه صغير 00

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 01 بالعوبه 22/22 وبوس وباسه صغير 02

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 01 بالعوبه  وبوس ابره 02

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 01 بالعوبه وبوس كويبس كبير 04

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 411 بالعوبه وبوس بفرعي   00

 خان  الورق نوعيه جيده 411 بالعدو وفار حر   ) ز ( 06

 نوع جيد اناعم 4111 بالعدو قوم جا  ازرق  00

 نوع جيد اناعم 0111 بالعدو قوم جا  احمر 08

 خشب ناعم نوعيه جيده 011 بالعدو قوم رصاص باسايته 09

 حبر ااضح الوون نوعيه جيده 0111 بالعدو قوم فسفورى 21

 حبر ااضح الوون نوعيه جيده 0111 بالعدو قوم فووناسار س  عريض 20

 نوعيه جيده 011 بالعدو اسايته كبيره 22

 غير قابو  لوصدأ نوعي  جيدة 01 بالعدو برايه  نعدنيه 22

 نوعيه قويه جيده 01 لعدوبا لف  واباره بالسايك 24

 نار 01نوعيه جيده  21 بالعدو رال فاكس نياسوبيشى 20

 2×40نوعيه جيده  01 بالعدو رال فاكس حرارى شارب  26

 نوعيه جيده نترب  21 بالعدو نترب  0001رال فاكس برازر  20

 طبع جيد 211 بالعوبه فرخ 011العوبه   كربون ازرق اجه ااحدعوب   28

 طبع جيد  21 بالعوبه فرخ 011 كربون ازرق اجهي   عوب  29

 ارقه  011جم نوع جيد  81 611 بالرزنه رزن  ارق نسلر نفرو 21

 ارقه 011جم نوع جيد  81 011 بالرزنه رزن  ارق نسلر نجوز 20

 ارقه 011جم نوع جيد  81 8111 بالرزنه جم  81 كوارتررزن  ارق تصوير  22

 ارقه 011جم نوع جيد  81 201 بالرزنه جم 81 كوارتر وابل رزن  ارق تصوير 22

 نوع جيد  2111 بالعدو فووستاب  بدان باوج 0/4ظر  ابيض  24

 نوع جيد 2111 بالعدو بالباوجفووستاب  0/4ظر  اصفر  20

 نوع جيد 0111 بالعدو بالباوجفووستاب  0/2ظر  اصفر  26

 ع جيدنو 0111 بالعدو فووستاب  بالباوجظر  اصفر  20

 نوع جيد 01111 بالعدو بالباوجفووستاب ظر  اصفر وابل  28

 أصوى 20 بالعدو 0020باناسونيك   تونرحبر  29

 أصوى 20 بالعدو 0022باناسونيك   تونرحبر  41

 أصوى 00 بالعدو 2681باناسونيك   تونرحبر  40

 أصوى 0 بالعدو K m 3040حبر ناكين  تصوير كيوسيرا  42

 أصوى 00 بالعدو buzub 250ين  تصوير كونيتا نونيولاا حبر ناك 42

 أصوى 01 بالعدو 062حبر ناكين  تصوير توشيبا  44

 طبقا لوتشف المرفق 01 بالعدو 2100 – 2104حبر طابع  كمبيوتر  40

 طبقا لوتشف المرفق 41 بالعدو 2420حبر طابعه  كمبيوتر زيراكس  46

 طبقا لوتشف المرفق 21 بالعدو Ml-3710ndحبر طابعه كمبيوتر سانسونج  40

 طبقا لوتشف المرفق 41 بالعدو Hp 2055حبر طابعه كمبيوتر لينر  48

 طبقا لوتشف المرفق 0 بالعدو 2801حبر طابعه كمبيوتر سانسونج  49

 طبقا لوتشف المرفق 2 بالعدو 2428حبر طابع  كمبيوتر زيراكس  01
 نماازه نوعيه 01 بالعدو وباسه حجم ناوسط 00

 نوعيه نماازه 01 بالعدو خرانه حجم ناوسط 02

 

 



 

لوعام  لتوي  الحاسبات االمعوونات صنـــا  الملووب   ن  نزنن ادأواات التاابي أللالمواصفات الفنيه بيـــان ب

 2102/2102المالى 
 المواصفات الفنيه الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

 ارقه 011جم نوع جيد  81 211 بالرزنه جم 81رزن  ارق تصوير كوارتر  0

 ارقه 011جم نوع جيد  81 01 بالرزنه جم 81رزن  ارق تصوير وابل كوارتر  2

 ارقه 011جم نوع جيد  81 20 بالرزنه رزن  ارق نسلر نفرو 2

 ارقه 011جم نوع جيد  81 20 بالرزنه رزن  ارق نسلر نجوز 4

 قابل لوصدأ نوعيه جيده غير 01 بالعوبه 24/6وبوس وباسه صغير  0

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 20 بالعوبه وبوس ابره 6

 طبع جيد 2 بالعوبه  فرخ 011عوب  كربون ازرق اجه ااحد  العوبه  0

 نوعيه نماازه 01 بالعدو خاانه 8

 حبر ااضح اثقيل 00 بالعدو حبر خاانه 9

 نوعيه قويه جيده 20 بالعدو لف  واباره بالسايك 01

 نوع جيد اناعم 201 بالعدو قوم جا  ازرق 00

 نوع جيد ناعم 01 بالعدو قوم جا  احمر 02

 نوعيه نماازه 211 بالعدو قوم سبوره الوان نزاوفه 02

 أصوى 2 بالعدو Km 3040حبر ناكين  تصوير كيوسيرا  04

 أصوى 2 بالعدو buzub 250حبر ناكين  تصوير كونيتا نونيولاا  00

 كرتون فاخر احوق  بالتبسول  011 بالعدو سم بالماكينه فاخر  8اكالسير  06

 خشب ناعم نوعيه جيده 01 بالعدو قوم رصاص باسايته 00

 نوع جيد 01 بالعدو واسيه بالسايك 08

 نوع جيد 201 بالعدو واسيه ارق وابوتس 09

 الصق جيد 011 بالعدو سم 2.0سووتيب حجم صغير  21

 الصق جيد 21 بالعدو سم 0سووتيب  20

 نوع جيد 20 بالعدو قوم فووناسار ) الوان نزاوفه (  22

 الصق جيد 01 بالعدو قوم صمغ  22

 نوع جيد 201 بالعدو سم× 40×21ظر   أصفر وابل فووستاب  24

 نوع جيد 201 بالعدو سم 20× 22ظر  اصفر  20

 نوع جيد 201 بالعدو سم 26×21ظر  اصفر نصف فووستاب   26

 نوع جيد 201 بالعدو فووستاب   0/4 ظر  20

 غير قابو  لوصدأ نوعي  جيدة 20 بالعدو برايه نعدنيه  28

 نوعيه جيده 20 بالعدو كبيره اسايته 29

 أصوى 0 بالعدو 062حبر ناكين  تصوير توشيبا  21

 نوعيه جيده 21 بالعدو وباسه حجم ناوسط 20

 نوعيه جيده  21 بالعدو خرانه حجم ناوسط 22

 نوع جيد اناعم 21 بالعدو قوم جا  اخضر 22

 نوعيه جيده 011 بالعدو حافظه بفهرس 24

 طبقا لوتشف المرفق 01 بالعدو hp2055حباره طابع  كمبيوتر  20

 طبقا لوتشف المرفق 0 بالعدو 2801حباره  طابع  كمبيوتر  سانسونج  26

 

نزنن ادأواات التاابي  لومدن الجانعيه لوعام المالى بيـــان بالمواصفات الفنيه لألصنـــا  الملووب   ن  

2102/2102 
 المواصفات الفنيه الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

 ارقه 011جم نوع جيد  81 01 بالعدو جم 81رزن  ارق تصوير كوارتر  0

 غير قابو  لوصدأ نوعي  جيدة 001 بالعدو برايه نعدنيه 2

 نوعيه جيده  211 بالعدو اسايته حجم كبير  2

  LCDرقم ذات شاشه  02آله حاسبه  40 بالعدو رقم 02آله حاسبه  4

تقوم بجميع العمويات الحسابيه تحاوى عوى 

ذاكره  لاجميع المراحل ل  تقبل الصناعه 

 الصينى يقدم عينه

 الصق جيد 001 بالعدو س  2.0سووتيب  0

 الصق جيد 021 بالعدو سم 0سووتيب  6

 أصوى 6 بالعدو t3520dتصوير توشيبا حبر ناكين   0

 طبقا لوتشف المرفق 4 بالعدو ساسونج 2101حبر طابع  كمبيوتر  9

 طبقا لوتشف المرفق 2 بالعدو 2104حبر طابع  كمبيوتر  01

 طبقا لوتشف المرفق 2 بالعدو 2420(   d4حبر طابع  كمبيوتر  )  00



 بقا لوتشف المرفقط 4 بالعدو كيوسيرا k2560حبر ناكين  تصوير  02

 طبقا لوتشف المرفق 8 بالعدو hp 1320حبر طابع   كمبيوتر  02

 

لوعام المالى  لتوي  الاجارهبيـــان بالمواصفات الفنيه لألصنـــا  الملووب   ن  نزنن ادأواات التاابي  

2102/2102 
 المواصفات الفنيه الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

 ارقه 011جم نوع جيد  81 001 بالعدو جم 81ارتر رزن  ارق تصوير كو 0

 ارقه 011جم نوع جيد  81 0011 بالعدو رزن  ارق نسلر فووستاب 2

 طبقا لوتشف المرفق 01 بالعدو 2100حبر طابعه كنبيوتر  2

 طبقا لوتشف المرفق 20 بالعدو 2120حبر طابعه كمبيوتر نوويل  4

 2102/2102الملووب   ن  نزنن ادأواات التاابي  لتوي  الفنون الالبيقيه لوعام المالى  بيـــان بالمواصفات الفنيه لألصنـــا 
 المواصفات الفنيه الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 01 بالعوبه 24/6وبوس وباسه صغير  0

 غير قابل لوصدأ نوعيه جيده 01 بالعوبه وبوس ابره  2

 نوعيه جيده س  نعدنى 011 بالعدو ابيضسائل نحو  2

 نوعيه نماازه 01 بالعدو أسايته كبيره 4

 خشب ناعم نوع جيد 011 بالعدو قوم رصاص باسايته  0

 الصق جيد 01 بالعدو سم 0سووتيب  6

 الصق جيد 011 بالعدو سم 2.0سووتيب  0

 نوعيه جيده 20 بالعدو قوم توقيع ندربي  اسوو 8

 نوعيه جيده 20 بالعدو ربي   أزرققوم توقيع ند 9

 نوعيه جيده 011 بالعدو قوم جا   ازرق س  رفيع  01

 نوعيه جيده 011 بالعدو قوم جا   اسوو  س  رفيع 00

 نوعيه جيده 011 بالعدو قوم جا   احمر  س  رفيع 02

 نوعيه قويه جيده 01 بالعدو لفه واباره بالسايك 02

 نوعيه جيده 24 بالعدو قوم فسفورى الوان 04

 كرتون فاخر احوق  بالتبسول  01 بالعدو سم بالماكينه فاخر 8اكالسير  00

 كرتون فاخر احوق  بالتبسول  01 بالعدو  سم بالماكينه فاخر 4أكالسير  06
 نوعيه جيده 01 بالعدو قوم فووناسار س  عريض الوان 00
 نوعيه جيده 01 بالعدو قوم كاابه عوى السبوره 08
 ارقه 011جم نوع جيد  81 001 بالعدو جم 81رزن  ارق تصوير كوارتر  09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102/2102قائم  االسعار لالصنا  الملووبه نزازن إوارة الجانعه لوعام المالى 
 االجمالى سعر الوحده الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

   011 بالعدو سائل نحو ابيض  0

   011 بالعدو ماكينه فاخرسم بال 8اكالسير  2

   211 بالعدو سم  2.0سووتيب  2

   011 بالعدو سم 0سووتيب  4

   2111 بالعدو واسيه بالسايك 0



   611 بالعدو اقالم صمغ 6

   011 بالعدو حبر خاانه 8

   61 بالعدو خاانه 9

   411 بالعوبه 24/6 وبوس وباسه صغير 01

   011 عوبهبال 9/ 04 وبوس وباسه صغير 00

   01 بالعوبه 22/22 وبوس وباسه صغير 02

   01 بالعوبه  وبوس ابره 02

   01 بالعوبه وبوس كويبس كبير 04

   411 بالعوبه وبوس بفرعي   00

   411 بالعدو وفار حر   ) ز ( 06

   4111 بالعدو قوم جا  ازرق  00

   0111 بالعدو قوم جا  احمر 08

   011 بالعدو تهقوم رصاص باساي 09

   0111 بالعدو قوم فسفورى 21

   0111 بالعدو قوم فووناسار س  عريض 20

   011 بالعدو اسايته كبيره 22

   01 بالعدو برايه  نعدنيه 22

   01 بالعدو لف  واباره بالسايك 24

   21 بالعدو رال فاكس نياسوبيشى 20

   01 بالعدو رال فاكس حرارى شارب  26

   21 بالعدو نترب  0001ال فاكس برازر ر 20

   211 بالعوبه فرخ 011العوبه   كربون ازرق اجه ااحدعوب   28

   21 بالعوبه فرخ 011 كربون ازرق اجهي  عوب   29

   611 بالرزنه رزن  ارق نسلر نفرو 21

   011 بالرزنه رزن  ارق نسلر نجوز 20

   8111 نهبالرز جم  81 كوارتررزن  ارق تصوير  22

   201 بالرزنه جم 81 كوارتر وابل رزن  ارق تصوير 22

   2111 بالعدو فووستاب  بدان باوج 0/4ظر  ابيض  24

   2111 بالعدو بالباوجفووستاب  0/4ظر  اصفر  20

   0111 بالعدو بالباوجفووستاب  0/2ظر  اصفر  26

   0111 بالعدو فووستاب  بالباوجظر  اصفر  20

   01111 بالعدو بالباوجفووستاب اصفر وابل  ظر  28

   20 بالعدو 0020باناسونيك   تونرحبر  29

   20 بالعدو 0022باناسونيك   تونرحبر  41

   00 بالعدو 2681باناسونيك   تونرحبر  40

   0 بالعدو K m 3040حبر ناكين  تصوير كيوسيرا  42

   00 بالعدو buzub 250حبر ناكين  تصوير كونيتا نونيولاا  42

   01 بالعدو 062حبر ناكين  تصوير توشيبا  44

   01 بالعدو 2100 – 2104حبر طابع  كمبيوتر  40

   41 بالعدو 2420حبر طابعه  كمبيوتر زيراكس  46

   21 بالعدو Ml-3710ndحبر طابعه كمبيوتر سانسونج  40

   41 بالعدو Hp 2055حبر طابعه كمبيوتر لينر  48

   0 بالعدو 2801حبر طابعه كمبيوتر سانسونج  49

   2 بالعدو 2428حبر طابع  كمبيوتر زيراكس  01

   01 بالعدو وباسه حجم ناوسط 00

   01 بالعدو خرانه حجم ناوسط 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102/2102قائم  االسعار لالصنا  الملووبه نزازن كوي  الحاسبات االمعوونات لوعام المالى 
 االجمالى سعر الوحده الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

   211 بالرزنه جم 81رزن  ارق تصوير كوارتر  0

   01 بالرزنه جم 81رزن  ارق تصوير وابل كوارتر  2

   20 بالرزنه رزن  ارق نسلر نفرو 2

   20 بالرزنه رزن  ارق نسلر نجوز 4

   01 بالعوبه 24/6وبوس وباسه صغير  0

   20 بالعوبه وبوس ابره 6

   2 بالعوبه  فرخ 011عوب  كربون ازرق اجه ااحد  العوبه  0

   01 بالعدو خاانه 8

   00 بالعدو حبر خاانه 9

   20 بالعدو لف  واباره بالسايك 01

   201 بالعدو قوم جا  ازرق 00

   01 بالعدو قوم جا  احمر 02

   211 لعدوبا قوم سبوره الوان نزاوفه 02

   2 بالعدو Km 3040حبر ناكين  تصوير كيوسيرا  04

   2 بالعدو buzub 250حبر ناكين  تصوير كونيتا نونيولاا  00

   011 بالعدو سم بالماكينه فاخر  8اكالسير  06

   01 بالعدو قوم رصاص باسايته 00

   01 بالعدو واسيه بالسايك 08

   201 بالعدو واسيه ارق وابوتس 09

   011 بالعدو سم 2.0سووتيب حجم صغير  21

   21 بالعدو سم 0سووتيب  20

   20 بالعدو قوم فووناسار ) الوان نزاوفه (  22

   01 بالعدو قوم صمغ  22

   201 بالعدو سم× 40×21ظر   أصفر وابل فووستاب  24

   201 بالعدو سم 20× 22ظر  اصفر  20

   201 بالعدو سم 26×21ظر  اصفر نصف فووستاب   26

   201 بالعدو فووستاب   0/4ظر   20

   20 بالعدو برايه نعدنيه  28

   20 بالعدو كبيره اسايته 29

   0 بالعدو 062حبر ناكين  تصوير توشيبا  21

   21 بالعدو وباسه حجم ناوسط 20

   21 بالعدو خرانه حجم ناوسط 22

   21 بالعدو قوم جا  اخضر 22

   011 بالعدو حافظه بفهرس 24

   01 بالعدو hp2055حباره طابع  كمبيوتر  20

   0 بالعدو 2801حباره  طابع  كمبيوتر  سانسونج  26

 

 

 

 2102/2102قائم  االسعار لالصنا  الملووبه نزازن المدن الجانعيه لوعام المالى 
 االجمالى سعر الوحده الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م



   01 بالعدو جم 81  ارق تصوير كوارتر رزن 0

   001 بالعدو برايه نعدنيه 2

   211 بالعدو اسايته حجم كبير  2

   40 بالعدو رقم 02آله حاسبه  4

   001 بالعدو س  2.0سووتيب  0

   021 بالعدو سم 0سووتيب  6

   6 بالعدو t3520dحبر ناكين  تصوير توشيبا  0

   4 بالعدو ساسونج 2101حبر طابع  كمبيوتر  9

   2 بالعدو 2104حبر طابع  كمبيوتر  01

   2 بالعدو 3435(   d4حبر طابع  كمبيوتر  )  00

   4 بالعدو كيوسيرا  k2560حبر ناكين  تصوير  02

   8 بالعدو hp 1320حبر طابع   كمبيوتر  02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102/2102وي  الفنون الالبيقيه لوعام المالى قائم  االسعار لالصنا  الملووبه نزازن ك
 االجمالى سعر الوحده الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

   01 بالعوبه 24/6وبوس وباسه صغير  0

   01 بالعوبه وبوس ابره  2

   011 بالعدو سائل نحو ابيض 2

   01 بالعدو أسايته كبيره 4

   011 بالعدو قوم رصاص باسايته  0

   01 بالعدو سم 0سووتيب  6

   011 بالعدو سم 2.0سووتيب  0

   20 بالعدو قوم توقيع ندربي  اسوو  8

   20 بالعدو قوم توقيع ندربي   أزرق 9

   011 بالعدو قوم جا   ازرق س  رفيع  01

   011 بالعدو قوم جا   اسوو  س  رفيع 00

   011 بالعدو قوم جا   احمر  س  رفيع 02

   01 بالعدو ه واباره بالسايكلف 02

   24 بالعدو قوم فسفورى الوان 04

   01 بالعدو سم بالماكينه فاخر 8اكالسير  00

   01 بالعدو  سم بالماكينه فاخر 4أكالسير  06

   01 بالعدو قوم فووناسار س  عريض الوان 00

   01 بالعدو قوم كاابه عوى السبوره 08

   001 بالعدو جم 81ر رزن  ارق تصوير كوارت 09

 



 2102/2102قائم  االسعار لالصنا  الملووبه نزازن كوي  الاجاره  لوعام المالى 
 
 االجمالى سعر الوحده الملووب الوحدة بيـــان الصــنف م

   001 بالعدو جم 81رزن  ارق تصوير كوارتر  0

   0011 بالعدو رزن  ارق نسلر فووستاب 2

   01 بالعدو 2100حبر طابعه كمبيوتر  2

   20 بالعدو 2120حبر طابعه كمبيوتر نوويل  4

 
 


