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أفضل التطبيقاتأفضل التطبيقات  

الدينية الدينية 
أفضل التطبيقات 

الدينية 
مـــع اســـتخدام األجهـــزة بشـــكل يومـــي وانتشـــار 
ـــح مـــن الســـهل قـــراءة القـــرآن  ـــا، أصب التكنولوجي
أو األدعيـــة مباشـــرًة مـــن الهاتـــف والحفـــاظ علـــى 
األذكار واألوراد اليوميـــة خاصـــًة مـــع التطبيقـــات 
ــاء  ــراءة والدعـ ــى القـ ــاعدنا علـ ــي تسـ ــة التـ الحديثـ
فـــي أي وقـــت فـــي اليـــوم وأينمـــا كنـــا، ســـنذكر 
ســـتحتاجها  التـــي  الدينيـــة  التطبيقـــات  أهـــم 
بشـــكل يومـــي فـــي حياتـــك والتـــي تعينـــك علـــى 

ـــه :  ـــى الل ـــرب إل التق



الذهبـــي  المصحـــف  يعـــد تطبيـــق 
مـــن أشـــهر التطبيقـــات القرآنيـــة والـــذي 
ـــز بوجـــود واجهـــة مســـتخدم ســـهلة  يتمي
وتصميـــم يشـــبه المصحـــف الورقـــي 
ممـــا يســـهل عمليـــة قـــراءة القـــرآن، كمـــا 
يوفـــر التطبيـــق تفســـير للقـــرآن الكريـــم 
بشـــكل مبّســـط مـــع إمكانيـــة مشـــاركة 
مواقـــع  عبـــر  اآليـــة  تفســـير  أو  اآليـــة 
التواصـــل االجتماعـــي.. عنـــد مواجهـــة 
صعوبـــة فـــي قـــراءة بعـــض اآليـــات، 
بإمكانـــك ســـماع اآليـــة بصـــوت قـــراء 
مختلفيـــن مثـــل عبـــد الرحمـــن الســـديس 
مشـــاري  أو  المعيقلـــي  ماهـــر  أو 
العفاســـي، أو عبـــد الباســـط عبدالصمـــد 
وغيرهـــم الكثيـــر يتيـــح لـــك التطبيـــق 

ــًا :  أيضـ

-إمكانيـــة وضـــع عالمـــة توقـــف فـــي 
عـــدة أماكـــن لســـهولة الرجـــوع إليهـــا

 التحكم بحجم الخط لآليات أو التفسير	 
محرك بحث سهل لآليات أو الكلمات 	 
 مجاني ومتوفر بعدة لغات 	 

يعـــد تطبيـــق المصلـــي مـــن أكثـــر 
تطبيقـــات مواقيـــت الصـــالة تحميـــاًل، 
حيـــث يســـتخدمه أكثـــر مـــن ١٢ مليـــون 
مســـلم حـــول العالـــم، يقـــوم التطبيـــق 
الصـــالة  ومواقيـــت  لـــآلذان  بالتنبيـــه 
حســـب الدولـــة أو المدينـــة التـــي تقـــع 
ـــق بواجهـــة ســـهلة  ـــر التطبي ـــا، يتوف فيه
مواعيـــد  فيهـــا  ُتعـــرض  وبســـيطة 
قـــد  التـــي  الخيـــارات  وأهـــم  الصـــالة 
التطبيـــق  مميـــزات  مـــن  تحتاجهـــا، 

أيًضـــا: 

 إمكانية تحديد اتجاه القبلة	 
 إمكانيـــة اختيـــار صـــوت المـــؤذن التـــي 	 

ترغـــب بـــه 
 إرسال فوائد يومية 	 
 توّفر التقويم الهجري والميالدي 	 
 إمســـاكية شـــهر رمضـــان المبـــارك 	 

مـــع منبـــه لوقـــت اإلفطـــار والســـحور
 يتيـــح لـــك البحـــث عـــن أقـــرب مســـجد 	 

لـــك
 يدعم عدة لغات 	 

بتذكيـــر  أذكاري  تطبيـــق  يهتـــم 
بـــاألذكار واألدعيـــة اليوميـــة  المســـلم 
الصبـــاح  أذكار  بعـــرض  يقـــوم  حيـــث 
والمســـاء فـــي وقتهـــا، كمـــا يحتـــوي علـــى 
ــكل  ــا بشـ ــة نحتاجهـ ــة مختلفـ أذكار يوميـ
مســـتمر مثـــل دعـــاء الســـفر واالســـتيقاظ 
وغيرهـــا  والنـــوم  والطعـــام  والوضـــوء 
الكثيـــر. يوّفـــر التطبيـــق اشـــعارات فيهـــا 
ــى  ــة إلـ ــة، باإلضافـ ــر أو حديـــث أو آيـ ذكـ
مـــن  التطبيـــق  مســـتخدمي  إمكانيـــة 
مشـــاركة أدعيتهـــم المفضلـــة مـــع باقـــي 
أبـــرز  المســـتخدمين والتفاعـــل معهـــا، 

مميـــزات التطبيـــق: 

 المسبحة اإللكترونية الذكية 	 
ـــم بحجـــم الخـــط داخـــل 	  ـــة التحك  إمكاني

ـــق  التطبي
 بإمكانك تحديد اتجاه القبلة	 
 توّفر القرآن الكريم كاماًل 	 
 تطبيق مجاني ويعمل بدون إنترنت	 
 يدعم اللغة اإلنجليزية والعربية	 

أذكاريالمصليالمصحف الذهبي

جميع التطبيقات المذكورة متوفرة 
iOS و  Android لمستخدمي
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2

Years�سنتان
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Pro. Beyond.
Pro. إلى أبعد حد.

Big and Bigger.
الكبير واألكبر.

128GB | 256GB | 512GB | 1TB

128GB | 256GB | 512GB

الهواتف الذكية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 8
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64GB | 128GB

Available colors: Black, Blue & White

Blast past fast.

 السرعة 
تتأهب له.

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

Big upgrades. Incredible 
new possibilities.

ترقيات كبرى. إمكانيات 
جديدة مذهلة.

128GB | 256GB | 512GB

Smartphones
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 • 128 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 50 MP Rear & 

  16 MP Front كاميرا
 • Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 

 2.5 + 2.4 + 1.8 GHz Octa Core معالج
 • 6.55” OLED 120Hz Display شاشة
 • Res: 2400 X 1080 Pixels
 • Battery 4500mAh بطارية
 • Charging: 33W wired, 15W wireless  

 charging, 5W reserve charging
 • Fingerprint

 • 256 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 50 MP Rear & 

  16 MP Front كاميرا
 • Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 

 2.5 + 2.4 + 1.8 GHz Octa Core معالج
 • 6.55” OLED 120Hz Display شاشة
 • Res: 2400 X 1080 Pixels
 • Battery 4500mAh بطارية
 • Charging: 33W wired, 15W wireless  

 charging, 5W reserve charging
 • Fingerprint

Nothing Phone (1) Nothing Phone (1)

SR1,549 SR1,749

لمدة 36 شهر
72 ريال 

لمدة 36 شهر
81 ريال 

609037610329
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588312

 • 64 GB, 4 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP & 2 MP Rear & 

 8 MP Front كاميرا
 • 1.6 GHz Octa Core معالج
 • 6.5” LCD Capacitive شاشة
 • Res: 720 X 1600 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية

Nokia G11 Plus

4GSR499
لمدة 36 شهر

24 ريال 
582890

 • 64 GB, 2 GB RAM ذاكرة
 • 13 MP + 2 MP Rear & 

 5 MP Front كاميرا
 • 1.6 + 1.2 GHz GHz Octa Core
 • 6.5” IPS-LCD شاشة
 • Res: 720 X 1600 Pixels
 • Battery 5050mAh بطارية

Nokia C21 Plus

4GSR399
لمدة 36 شهر

19 ريال 

600724

 • 128 GB, 6 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 5 MP + 2 MP  + 2 MP 

 Rear & 8 MP Front كاميرا
 • 2.2 + 1.7 GHz Octa Core
 • 6.58” IPS-LCD Touchscreen شاشة
 • Res: 1080 X 2408 Pixels
 • Battery 4500mAh بطارية

Nokia G60 5G

SR1,149
لمدة 36 شهر

54 ريال 
597180

 • 128 GB, 4 GB RAM ذاكرة
 • 13 MP + 2 MP + 2 MP Rear & 

 5 MP Front كاميرا
 • 1.6GHz + 1.2 GHz Octa Core معالج
 • 6.7” HD+ display شاشة
 • Res: 720 x 1600 Pixels
 • Battery 5050mAh بطارية

Nokia C31

4GSR549
لمدة 36 شهر

26 ريال 

 • 256 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 13 MP Rear & 

 16 MP Front كاميرا
 • 2.2 + 1.7 GHz Octa Core معالج
 • 6.43” AMOLED Display شاشة
 • Res: 1080 X 2400 Pixels
 • Battery 4200mAh بطارية

Nokia X30 5G

لمدة 36 شهر
88 ريال 

SR1,899
600678

Years�سنتان
2

جودة تستمر معك لمدة طويلة 
Play the Long Game

Smartphones
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One Year Screen 
Damage Protection

One Year Screen 
Damage Protection



597867

 • 64 GB, 4 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 0.3 MP Rear & 

 5 MP Front كاميرا
 • 2.3 + 1.8 GHz Octa Core
 • 6.56’’ LCD Capacitive شاشة
 • Res: 720 X 1612 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • Fingerprint Sensor

Oppo A17

4GSR629
لمدة 36 شهر

30 ريال 

خبير البورتريه
The Portrait Expert

 • 256 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 108 MP + 2 MP + 2 MP Rear & 

 32 MP Front كاميرا
 • 2.3 + 1.8 GHz Octa Core
 • Qualcomm Snapdragon 695 (5G)
 • 6.7” AMOLED Display شاشة
 • Res: 2412 X 1080 Pixels (FHD+) 
 • Battery 4800mAh بطارية
 • 67W (SuperVOOC)

OPPO Reno 8T 5G

لمدة 36 شهر
70 ريال 

SR1,499
609427

Years�سنتان
2

596673

 • 128 GB + 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 2 MP Rear &  

   8 MP Front
 • 2.3 + 1.8 GHz Octa Core معالج
 • 6.56” IPS-LCD Display شاشة
 • Res: 720 X 1612 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • Fast charging 33w

Oppo A77s

4GSR949
لمدة 36 شهر

44 ريال 

609426

 • 256 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 100 MP + 2 MP + 2 MP Rear & 

 32 MP Front كاميرا
 • 2.3 + 1.8 GHz Octa Core
 • 6.7” AMOLED Display شاشة
 • Res: 2412 X 1080 Pixels (FHD+) 
 • Battery 5000mAh بطارية
 • 33W (SuperVOOC)

Oppo Reno 8T

4GSR1,199
لمدة 36 شهر

56 ريال 

608713

 • 128 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 2 MP Rear & 

 8 MP Front كاميرا
 • 2.3 + 1.8 GHz Octa Core
 • 6.56’’ FHD TFT Capacitive شاشة
 • Res: 720 X 1612 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • 33W (SuperVOOC)

Oppo A78 5G

4GSR999
لمدة 36 شهر

47 ريال 

الهواتف الذكية
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NFC

بطل في كل شــيء
Champion Memory

 • 256 GB
 • 8 GB RAM + 8 GB Virtual RAM ذاكرة
 • 64 MP + 2 MP Rear & 8 MP Front كاميرا
 • 2.0 GHz Octa Core معالج
 • 6.72” FHD+ Display  شاشة
 • Res: 1080 X 2400 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • 33W battery charging
 • Side-mounted Fingerprint

Realme C55

611035

SR699
لمدة 36 شهر

33 ريال 

4G

Smartphones

13 Search
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597473

 • 64 GB, 4 GB RAM ذاكرة
 (4 GB Extended RAM)
 • 50 MP + 2 MP Rear & 

  8 MP Front كاميرا
 • 2.0 + 1.8 GHz Octa Core معالج
 • 6.55” IPS LCD Display شاشة
 • Res: 720 x 1612 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية

vivo Y22

4GSR649
لمدة 36 شهر

31 ريال 
595439

 • 128 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 (8 GB Extended RAM)
 • 50 MP + 2 MP + 2 MP Rear & 

  16 MP Front كاميرا
 • 2.4 + 1.9 GHz Octa Core معالج
 • 6.58” a-Si LCD Display شاشة
 • Res: 1080 X 2408 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية

vivo Y35

4GSR999
لمدة 36 شهر

47 ريال 

597471

 • 128 GB, 6 GB RAM ذاكرة
 (4 GB Extended RAM)
 • 50 MP + 2 MP Rear & 

  8 MP Front كاميرا
 • 2.4 + 1.9 GHz Octa Core معالج
 • 6.55” IPS LCD Display شاشة
 • Res: 720 x 1612 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية

vivo Y22s

4GSR799
لمدة 36 شهر

37 ريال 

595104 595105

SR1,999 SR1,499
لمدة 36 شهر

93 ريال 
لمدة 36 شهر

70 ريال 

597489

 • 64 GB, 4 GB RAM ذاكرة
 (4 GB Extended RAM)
 • 13 MP + 2 MP Rear & 

  5 MP Front كاميرا
 • 2.3 + 1.8 GHz Octa Core معالج
 • 6.51” IPS LCD Display شاشة
 • Res: 720 x 1600 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية

vivo Y16

4GSR569
لمدة 36 شهر

27 ريال 

 • 256 GB + 12 GB RAM ذاكرة
 (8 GB Extended RAM)
 • 64 MP + 8 MP + 2 MP Rear & 

 32 MP Front  كاميرا 
 • 3 + 2.6 + 2 GHz Octa Core معالج
 • 6.56” AMOLED Display شاشة
 • Res: 1080 X 2376 Pixels
 • Battery 4830mAh بطارية
 • Fast Battery Charging (66W)

 • 128 GB + 8 GB RAM ذاكرة
 (8 GB Extended RAM)
 • 64 MP + 8 MP + 2 MP Rear & 

 50 MP Front  كاميرا 
 • 2.4 + 2 GHz Octa Core معالج
 • 6.44” AMOLED Display شاشة
 • Res: 2404 X 1080 Pixels
 • Battery 4500mAh بطارية
 • Fast Battery Charging (44W)

vivo V25 Pro vivo V25

SR1599SR2099

الهواتف الذكية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 14
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Huawei Nova Y90

593806

4GSR949
لمدة 36 شهر

44 ريال 

600012

Huawei Nova Y61

4GSR579
لمدة 36 شهر

27 ريال 

 • 256 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Rear كاميرا  

   16 MP Front
 • Qualcomm Snapdragon 680 

    2.4 + 1.9 GHz معالج
 • 6.67” IPS-LCD Display شاشة
 • Res: 1080 X 2400 Pixels  
 • 66W Huawei Supercharge
 • Battery 4500mAh بطارية

Huawei nova 10 SE

لمدة 36 شهر
65 ريال 

SR1,399
597425

Years�سنتان
2

مصدرك لإللهام
Be Inspired, Be Nova

4G

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

 • 64 GB, 4 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 2 MP + 2 MP Rear كاميرا  

   5 MP Front
 • Cortex-A72 + Cortex-A53 

 2.0 + 1.7 GHz معالج
 • 6.52” LCD PureDisplay شاشة
 • Res: 720 X 1600 Pixels
 • 22.5 W Super Charge
 • Battery 5000mAh بطارية

 • 128 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 2 MP + 2 MP Rear كاميرا  

   8 MP Front
 • Qualcomm Snapdragon 680 

    2.4 + 1.9 GHz معالج
 • 6.7” a-Si LCD Touchscreen شاشة
 • Res: 1080 X 2388 Pixels
 • 40W Supercharge
 • Battery 5000mAh بطارية

Smartphones
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رفيقك أينما كنت 
Your Glamorous Mate

Huawei Mate 50 Pro

ضوء فائق، مسطح للغاية، متانة فائقة
Ultra Light, Ultra Flat, Super Durable

لمدة 36 شهر
371 ريال 

SR7,999
590617

Years�سنتان
24G

 • 512 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • Rear Camera الكاميرا: 

 50 MP True-Chroma Camera (Wide Angle, f/1.8 aperture) 
 13 MP Ultra-Wide Angle Camera (f/2.2 aperture) 
 8 MP Telephoto Camera (f/2.4 aperture,OIS), support AF 
 Front Camera: 10.7 MP Selfie Camera (Wide Angle, f/2.2 aperture)
 • Octa Core معالج

   1 x Cortex-X1@2.84 GHz + 3 x Cortex-A78@  
    2.42 GHz + 4 x Cortex-A55@1.8 GHz
 • Screen Size شاشة: 

 Unfolded: 7.8 inches, Folded: 6.5 inches
 • Res: Unfolded: 2480 X 2200 Pixels/Folded: 2480 X 1176 Pixels
 • Battery 4600mAh بطارية
 • Fingerprint sensor

602889 602878

SR4,299
256 GB 512 GB

SR4,799

Years�سنتان
2

 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 13 MP + 64 MP Rear & 

 13 MP Front كاميرا
 • Octa Core 3.2 + 2.75 + 2 GHz معالج
 • 6.7” OLED Capacitive Display شاشة
 • F1.4 Ultra-large Aperture
 • Res: 2700 X 1224 Pixels
 • Battery 4700mAh بطارية
 • Fast Battery Charging (66W)
 • 50W Wireless Huawei SuperCharge

4G

الهواتف الذكية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 16
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 • 256 GB + 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 8 MP + 2 MP Rear & 

 60 MP Front كاميرا
 • 60 MP Dual Autofocus Front Camera
 • Qualcomm Snapdragon 778G 

   2.4 + 1.8 GHz معالج
 • 6.78” OLED Display شاشة
 • Res: 2652 X 1200 Pixels
 • Fast Battery Charging 100W
 • Battery 4500mAh بطارية

Huawei nova 10 Pro

لمدة 36 شهر
121 ريال 

لمدة 36 شهر
93 ريال 

SR2,599
597457

Years�سنتان
2

مصدرك لإللهام
Be Inspired, Be Nova

4G

4G

 • 256 GB + 8 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 8 MP + 2 MP Rear & 

 44 MP Front كاميرا
 • 60 MP Dual Autofocus Front Camera
 • Qualcomm Snapdragon 778G 

   2.4 + 1.8 GHz معالج
 • 6.67” OLED Capacitive شاشة
 • Res: 2640 X 1200 Pixels
 • Fast Battery Charging 66W
 • Battery 4000mAh بطارية

Huawei Nova 10

597430

Years�سنتان
2

SR1,999

لمدة 36 شهر
34 ريال 

 • 128 GB Built-In, 4 GB RAM ذاكرة
 • 48 MP + 5 MP + 2 MP Rear & 

 8 MP Front كاميرا
 • 6.74” HUAWEI FullView Display شاشة
 • Res: 720 X 1600 Pixels
 • Battery 6000mAh بطارية
 • 22.5W HUAWEI Super Charge
 • Fingerprint

Huawei Nova Y70

SR729
586245

Years�سنتان
2

4G

Smartphones
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 • 256 GB, 12 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 12 MP + 10 MP Rear & 

  32 MP Front كاميرا
 • Qualcomm Snapdragon 8  

 Gen 2 Processor معالج
 • 6.36” FHD+ AMOLED شاشة
 • Res: 1080 X 2400 Pixels
 • Battery 4500mAh بطارية
 • 67W (Turbo Charging)
 • Fingerprint

Xiaomi 13

610515

SR3,299
لمدة 36 شهر
153 ريال 

 • 512 GB, 12 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 50 MP + 50 MP Rear & 

  32 MP Front كاميرا
 • Qualcomm Snapdragon 8  

 Gen 2 Processor معالج
 • 6.73” WQHD+ AMOLED شاشة
 • Res: 1440 X 3200 Pixels
 • Battery 4820mAh بطارية
 • 120W (Xiaomi HyperCharge)
 • Fingerprint

Xiaomi 13 Pro

610576

SR4,399
لمدة 36 شهر
204 ريال 

الهواتف الذكية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 18
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595715

 • 32 GB, 2 GB RAM ذاكرة
 • 8 MP Rear & 5 MP Front كاميرا
 • Octa-core 2 GHz معالج
 • 6.52” IPS-LCD شاشة
 • Res: 720 X 1600 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية, 
 • fingerprint

Xiaomi Redmi A1+

SR349
لمدة 36 شهر

17 ريال 
607704

 • 256 GB, 8 GB RAM ذاكرة
 • 108 MP + 8 MP + 2 MP Rear & 

  16 MP Front كاميرا
 • 2.4 + 2.2 + 1.9 GHz 

   Octa Core معالج
 • 6.67” FHD+ pOLED شاشة
 • Res: 1080 X 2400 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية

Xiaomi POCO X5 Pro

SR1,399
لمدة 36 شهر

65 ريال 

 • 256 GB + 12 GB RAM ذاكرة
 • 200 MP + 8 MP + 2 MP Rear & 

 20 MP Front  كاميرا 
 • Up to 3.2 GHz Octa Core معالج
 • 6.67” AMOLED Display شاشة
 • Res: 1220 X 2712 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • 120W (Xiaomi HyperCharge)
 • In-screen Fingerprint

Xiaomi 12T Pro

لمدة 36 شهر
125 ريال 

SR2,699
596221

Years�سنتان
2

ضاعف اللحظات الجميلة
Make moments mega

586407

 • 128 GB + 4 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP &  

   8 MP Front
 • 2.0 GHz Octa Core معالج
 • 6.5” FHD+ Dot Display شاشة
 • Res: 2400 X 1080 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • Fingerprint sensor

Xiaomi Redmi 10 2022

4GSR699
لمدة 36 شهر

33 ريال 
610793

 • 128 GB + 4 GB RAM ذاكرة
 • 50 MP & 5 MP Front كاميرا
 • Octa-core 2X 2.0 + 6X 1.8 GHz معالج
 • 6.71” HD+ IPS-LCD Display شاشة
 • Res: 720 X 1650 Pixels
 • Battery 5000mAh بطارية
 • Fingerprint sensor

Xiaomi Redmi 12C

4GSR529
لمدة 36 شهر

25 ريال 

4G

Smartphones
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SR2,349
Starting from إبتداء من

Light. Bright. 
Full of might.

القوة إن تلّونت.

Mega power. Mini sized.

القوة الهائلة. اآلن بحجم صغير.

Apple Pencil not included

Apple Pencil السعر ال يشمل

SR2,699
Starting from إبتداء من

لمدة 36 شهر
125 ريال 

لمدة 36 شهر
109 ريال 

األجهزة اللوحية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 20
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SR2,049

Smart Keyboard & Apple Pencil not included

Smart Keyboard و Apple Pencil السعر ال يشمل

Starting from إبتداء من

ألوان رائعة. قدرات هائلة. متعة زائدة.
Colorful. Incredibly capable. 

Even more fun.

لمدة 36 شهر
72 ريال 

Magic Keyboard & Apple Pencil not included

Magic Keyboard و Apple Pencil السعر ال يشمل

iPad Pro 12.9 Inch iPad Pro 11 Inch

SR4,999 SR3,699
Starting from إبتداء من Starting from إبتداء من

لمدة 36 شهر
172 ريال 

لمدة 36 شهر
232 ريال 

Supercharged by the Apple M2 chip.

بقوة شريحة Apple M2 الصاروخية.

Tablets
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Years�سنتان
2

 Google لن تكون تطبيقات 
متوفرًة على هذا المنتج
Google’s Apps are not 
available in this product

T8 هواوي تابلت ميت باد 
Huawei MatePad T8 Tablet - Wi-Fi

593215

SR499
لمدة 36 شهر

24 ريال 

 • 32 GB + 2 GB RAM ذاكرة
 • 5 MP Rear & 2 MP Front كاميرا 
 • 8” IPS-LCD Touchscreen شاشة
 • Res: 1280 X 800  Pixels
 • Battery 5100mAh بطارية

10.4”

590690

SR1,099
580227

SR1,599

Huawei MatePad 10.4 Huawei MatePad 10.4 + Keyboard

4G

لمدة 36 شهر
74 ريال 

لمدة 36 شهر
51 ريال 

 • 128 GB + 4 GB RAM ذاكرة
 • 13 MP Rear & 8 MP Front كاميرا
 • 4X 2.0 + 4X 1.7 GHz Octa Core معالج
 • 10.4” IPS-LCD Touchscreen شاشة
 • Res: 2000 X 1200 Pixels
 • Battery 7250mAh بطارية
 • HarmonyOS 2

 • 64 GB + 4 GB RAM ذاكرة
 • 13 MP Rear & 8 MP Front كاميرا
 • 4X 2.0 + 4X 1.7 GHz Octa Core معالج
 • 10.4” IPS-LCD Touchscreen شاشة
 • Res: 2000 X 1200 Pixels
 • Battery 7250mAh بطارية
 • HarmonyOS 2

8”

لمدة 36 شهر
33 ريال 

لمدة 36 شهر
42 ريال 

لمدة 36 شهر
47 ريال 

Years�سنتان
2

 • 5 MP + 2 MP Front كاميرا
 • Octa Core معالج
 • 10.4” IPS-LCD Touchscreen شاشة
 • Res: 2000 X 1200 Pixels   
 • Battery 5100 mAh بطارية

     SE هواوي تابلت ميت باد
Huawei MatePad SE Tablet

(with Folio Case Cover)

32 GB 
3 GB RAM

SR699
605905

10.4”

128 GB 
4 GB RAM

SR999
605910

64 GB 
4 GB RAM

SR899
607023

4G

األجهزة اللوحية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 22
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•   4K Ultra HD QLED  شاشة 55 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
•  2x15W دولبي ديجيتال أوديو
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• HDMI ٫3منافذ  HDR10+
 أندرويد  10 •

• 4K Ultra HD DLED   شاشة 65 بوصة
•     p2160 X 3840 دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• 10W x 2 سماعات : دولبي ديجيتال أوديو
• HDMI ٫3منافذ  HDR10
ريموت بحث بالصوت 	
 أندرويد  10 •

Xiaomi Mi TV Q1E Smart TVXiaomi Mi TV P1E Smart TV
      Q1E 4K تلفزيون ذكي شاومي     P1E 4K  تلفزيون ذكي شاومي

65
”

4K
 UHD

SR3,699SR4,599

لمدة 36 شهر
172 ريال 

لمدة 36 شهر
213 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

577426593172

55
”

4K
 OLE

D

ألوان نابضة بالحياة
Vibrant Colors

• 4K Ultra HD QLED شاشة 75 بوصة
•     p2160 X 3840 دقة الوضوح
تقنية التوصيل وايرلس / بلوتوث/واي فاي  •
• 15W x 2 سماعات : دولبي ديجيتال أوديو
• HDMI ٫3منافذ .   HDR  10 +
 أندرويد  10 •

 L75  M6  ESG 4K تلفزيون ذكي شاومي
Xiaomi L75M6ESG Smart TV

SR7,499
580569

Years�سنتان
2

75
”

4K
 UHD

لمدة 36 شهر
348 ريال 

Smart TVs
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رؤية ال حدود لها
 Limitless Vision

• 4K Ultra UHD HQLED   شاشة 65 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• HDMI ٫4منافذ   .  HDR
ريموت بحث بالصوت •
 أندرويد  11.0 •

   H65S5UG 4K   تلفزيون ذكي هاير
Haier H65S5UG Android TV

لمدة 36 شهر
220SR4,749 ريال 

595539

Years�سنتان
2

• 4K Ultra UHD HQLED   شاشة 85 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• HDMI ٫4منافذ   .  HDR
ريموت بحث بالصوت •
 أندرويد  11.0 •

• 4K Ultra UHD HQLED   شاشة 58 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
أندرويد 11   •
• HDMI ٫4منافذ . HDR
ريموت بحث بالصوت •

Haier H85S5UG Android TVHaier 58” 4K Smart TV
   H85S5UG 4K   تلفزيون ذكي هايرH58S5UG 4K      تلفزيون ذكي هاير

85
”

4K
 UHD58

”
4K

 UHD

SR12,999SR4,599

لمدة 36 شهر
602 ريال 

لمدة 36 شهر
213 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

591375595535

65
”

4K
 UHD

 التلفزيونات الذكية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 24
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متعة بصرية بال حدود
 Brilliant Visual Enjoyment

• 4K Ultra HD LED   شاشة 75 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل وايرلس / بلوتوث/واي فاي •
• HDMI ٫4منافذ . HDR
  نظام التشغيل تايزن  2.0 	

      UA75AU7000UXN 4K تلفزيون ذكي سامسونج
Samsung UA75AU7000UXN 4K Smart TV

لمدة 36 شهر
463 ريال  SR9,999

610951

Years�سنتان
2

• 4K Ultra UHD LED   شاشة 55 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي •
•  ) 20W  RMS( سماعات : دولبي ديجيتال
• HDMI ٫3منافذ  .   HDR  10 +
تايزن  2.0 •

• 4K Ultra HD LED   شاشة 65 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل وايرلس / بلوتوث/واي فاي •
•  20W  RMS   سماعات : دولبي ديجيتال
• HDMI ٫3منافذ . HDR10 + 
  نظام التشغيل تايزن  2.0 	

Samsung UA55AU7000UXU 4K Smart TVSamsung UA65AU7000UXUG 4K Smart TV
 UA55AU7000UXU 4K تلفزيون ذكي سامسونج      UA65AU7000UXUG 4K تلفزيون ذكي سامسونج

SR3,699SR4,799

لمدة 36 شهر
172 ريال 

لمدة 36 شهر
223 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

581041581058

75
”

4K
 UHD

65
”

4K
 UHD 55

”
4K

 UHD

Smart TVs
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تعّمق في التفاصيل 
  Diving Into the Details

• 4K Ultra UHD LED   شاشة 85 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• HDMI ٫4منافذ   .  HDR
• Google TV

   KD85X85K 4K   تلفزيون ذكي سوني
Sony KD85X85K Smart TV

لمدة 36 شهر
463SR9,999 ريال 

605906

Years�سنتان
2

• 4K Ultra HD DLED   شاشة 65 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل  وايرلس / بلوتوث/واي فاي  •
• HDMI ٫3منافذ .  HDR 10
• 10W x 2 سماعات : دولبي ديجيتال أوديو
• Google TV

• 4K Ultra HD DLED   شاشة 55 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل  وايرلس / بلوتوث/واي فاي  •
• HDMI ٫3منافذ .  HDR 10
• 10W x 2 سماعات : دولبي ديجيتال أوديو
• Google TV

Sony 65” Smart TV - XR65X90KSony 55” Smart TV - KD55X75K
   XR65X90K 4K تلفزيون ذكي سوني   KD55X75K 4K تلفزيون ذكي سوني

55
”

4K
 UHD

SR6,999SR3,999

لمدة 36 شهر
324 ريال 

لمدة 36 شهر
186 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

598868598857

85
”

4K
 UHD

65
”

4K
 UHD

 التلفزيونات الذكية
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تجربة 4K فائقة الوضوح 
Crystal clear 4K experience

• 4K Ultra HD QLED   شاشة 75 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل وايرلس / بلوتوث/واي فاي •
• HDMI ٫3 منافذ .  HDR10+
	 Google TV نظام التشغيل  

75SUE9500 4K تلفزيون ذكي سكاي وورث
Skyworth 75SUE9500 Smart TV

لمدة 36 شهر
324 ريال  SR6,999

595789

Years�سنتان
2

• 4K Ultra HD LED   شاشة 50 بوصة
•     p2160X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي •
 أندرويد  10 •
• HDMI ٫3منافذ .   HDR10 + 
• )2X10W( سماعات دولبي ديجيتال أوديو
بحث صوتي عن بعد •

• 4K Ultra HD LED   شاشة 65 بوصة
•     p2160X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي •
 أندرويد  10 •
• HDMI ٫3منافذ .   HDR10 + 
• )2X12W( سماعات دولبي ديجيتال أوديو
بحث صوتي عن بعد •

Skyworth 50SUC9300 Android TVSkyworth 65SUC9300 Android TV
50SUC9300 4K 65تلفزيون ذكي سكاي وورثSUC9300 4K تلفزيون ذكي سكاي وورث

SR2,399SR3,599

لمدة 36 شهر
112 ريال 

لمدة 36 شهر
167 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

557530557533

75
”

4K
 UHD

65
”

4K
 UHD 50

”
4K

 UHD

Smart TVs
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بسيط ومعاصر
Modern Simplicity

• 4K Ultra HD QNED   شاشة 86 بوصة
•     p2160 X 3840 دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• HDMI ٫4منافذ . HDR10 Pro
• 20W x 2 صوت دولبي الرقمي
• WebOS 22

86NANO796QA 4K تلفزيون ذكي ال جي
LG 86NANO796QA Smart TV

لمدة 36 شهر
1,111SR23,999 ريال 

604182

Years�سنتان
2

• 4K OLED   شاشة 65 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي , وايرلس •
• HDMI ٫3منافذ  HDR10 Pro
• 10W x 2 صوت محيطي فائق
ريموت بحث بالصوت •
• WebOS 22

• 4K Ultra HD LED   شاشة 55 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل  وايرلس / بلوتوث/واي فاي  •
• HDMI ٫2منافذ . HDR10 Pro
• 20W x 2 سماعات : دولبي ديجيتال أوديو
• WebOS 22

LG OLED65A26LA Smart TVLG 55UQ70006LB Smart TV
  OLED65A26LA 4K 55  تلفزيون ذكي ال جيUQ70006LB 4K تلفزيون ذكي ال جي

55
”

4K
 UHD

SR18,899SR5,099

لمدة 36 شهر
875 ريال 

لمدة 36 شهر
236 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

610718604180

86
”

4K
 UHD

65
”

4K
 OLE

D

WEB
BROWSER

WEB
BROWSER

 التلفزيونات الذكية

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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لتجربة ألعاب ال مثيل لها
For Ultimate Gaming Experience

• 4K Ultra HD QLED    شاشة 98 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي •
 أندرويد 11 •
• HDMI ٫4منافذ . HDR10+
• )20W( ووفر+ )2X15W ( دولبي أتموس

98” 4K تلفزيون ذكي تي سي ال
TCL 98” 4K Ultra HD QLED Smart TV

لمدة 36 شهر
1,111 ريال  SR23,999

587257

Years�سنتان
2

• 4K Ultra HD LED   شاشة 50 بوصة
•     p2160X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي •
• HDMI ٫3منافذ .  HDR10 
• )2X9.5W( سماعات دولبي ديجيتال أوديو
بحث صوتي عن بعد •
• Google TV

• 4K Ultra HD LED   شاشة 55 بوصة
•     p2160 X 3840  دقة الوضوح
تقنية التوصيل بلوتوث , واي فاي •
•  Google TV
• HDMI ٫3 منافذ .  HDR 10
• 9.5W x 2 سماعات صوت متكاملة

TCL 65” Smart TV - 65P637TCL 55” Smart TV - 55P637
4K 4تلفزيون ذكي تي سي الK تلفزيون ذكي تي سي ال

SR2,699SR1,999

لمدة 36 شهر
125 ريال 

لمدة 36 شهر
93 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

596481596479

98
”

4K
 UHD

55
”

4K
 UHD

خاصية البحث الصوتي
Google معتمدة من

خاصية البحث الصوتي
Google معتمدة من

65
”

4K
 UHD

Smart TVs
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FullView أكثر من مجرد شاشة
More Than FullView

لمدة 36 شهر
232 ريال 

لمدة 36 شهر
186 ريال 

لمدة 36 شهر
264 ريال 

لمدة 36 شهر
144 ريال 

لمدة 36 شهر
186 ريال 

Huawei MateBook E 2-in-1 Laptop

*Accessories sold separately

Huawei MateBook D 14 Huawei MateBook D 14
 • Windows 11 Home
 • Intel® CoreTM i7-1160G7 , 2.1 Ghz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 12.6” OLED Display  شاشة

SR5,699 SR3,099 SR3,999
579188

Years�سنتان
2

 • Windows 11 
 • Intel® CoreTM i5-1155G7, 2.4 Ghz معالج
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 14” FHD-LED Display  شاشة

 • Windows 11 
 • Intel® CoreTM i7-1195G7, 2.8 Ghz
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 14” FHD-LED Display  شاشة

608551

608626 608625

608552

Huawei MateBook 14

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i7-1260P,  

 2.8GHz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe  Graphics كارت شاشة
 • 14” QHD-LED IPS Display  شاشة

Huawei MateBook 14

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i5-1135G7,  

 2.4GHz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe  Graphics كارت شاشة
 • 14” QHD-LED IPS Display  شاشة

SR4,999 SR3,999

Touch Screen
شاشة باللمس

Touch Screen
شاشة باللمس

أجهزة البتوب و ٢ في ١
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SR3,599 SR3,899 SR3,399

لمدة 36 شهر
167 ريال 

لمدة 36 شهر
181 ريال 

لمدة 36 شهر
Years�سنتان158 ريال 

2 608554 608553592769

Huawei MateBook X Pro
Premium Edition

SR8,999

 • Windows 11 Home
 • Intel® CoreTM i7-1260P 

   P core: Base 2.1 GHz up to 4.7 GHz, 
   E core: Base 1.5 GHz up to 3.4 GHz
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 14.2” 3K Display  شاشة
 • Magnesium Alloy

لمدة 36 شهر
ريال417

591054

Huawei 
MateBook X Pro

SR7,499

 • Windows 11 Home
 • Intel® CoreTM i7-1260P 

   P core: Base 2.1 GHz up to 4.7 GHz, 
   E core: Base 1.5 GHz up to 3.4 GHz
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 14.2” 3K Display  شاشة
 • Aluminium Alloy

لمدة 36 شهر
ريال348

591085

Huawei MateBook D 15

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i7-1195G7, 
 • 2.4 Ghz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 15.6” FHD-LED Display  شاشة

Huawei MateBook D 15

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i5-1155G7,
 •  2.4 Ghz معالج
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 15.6” FHD-LED Display  شاشة

 • Windows 11 Home 
 • Intel® CoreTM i5-12450H (12th Gen) 

   P core: Base 2.0GHz , E core: Base 1.5Ghz
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD  
 •  Intel UHD Graphics كارت شاشة
 • 16”  FHD-IPS Anti-glare شاشة

Huawei MateBook D16

Laptops / 2  in 1 PC
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Aspire  Vero

BE PART OF A MORE 
SUSTAINABLE FUTURE
Make a considerate choice,
be the first to choose 
Acer “Green PC” Aspire Vero and 
Microsoft Ocean Plastic mouse.

GREEN PC

*Limited time offer

30% PCR
plastic
On chassis 

50% PCR
plastic

On keycaps

No Paint
Design

Low VOC

OceanGlassTM

touchpad
OceanBound Plastic

لمدة 36 شهر
186 ريال 

AV14-51

SR3,999

 • Intel® Evo™ platform powered by 
   Intel® Core™ i7 – 1255U Processor
 • Windows 11 Home
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 14” FHD-LED IPS Display  شاشة

595831

لمدة 36 شهر
158SR3,399 ريال 

AV14-51
 • Intel® Evo™ platform powered by  

   Intel® Core™ i5 – 1235U Processor
 • Windows 11 Home
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel® Iris® Xe Graphics كارت شاشة
 • 14” FHD-LED IPS Display  شاشة

603229

أجهزة البتوب و ٢ في ١
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�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 36

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪
www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



Aspire 5 Aspire 5

مدمج ومتنقل
Compact and Portable

 • Intel® CoreTM i5-1235U Processor
 • Windows 11 Home
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel Iris Xe Graphics كارت شاشة
 • 14” FHD-IPS LED Multi-touch Display شاشة

لمدة 36 شهر
186SR3,999 ريال 

597747

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

A514-55G

SP314-55N

 • Intel® CoreTM i5-1235U Processor 
 • Windows 11 Home
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce MX550 (2 GB) كارت شاشة
 • 14” FHD-LED IPS Display شاشة

SR3,699
597842

لمدة 36 شهر
172 ريال 

A514-55G
 • Intel® CoreTM i7-1255U Processor 
 • Windows 11 Home
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce MX550 (2 GB)  كارت شاشة
 • 14” FHD-LED IPS Display شاشة

SR4,499
597843

لمدة 36 شهر
209 ريال 

Spin 3

Laptops / 2  in 1 PC
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مصمم للجيل الجديد من األلعاب
Built for the next generation of gaming

لمدة 36 شهر
510 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

 • Intel® CoreTM i7-12700H Processor
 • Windows 11 Home
 • 32 GB RAM ذاكرة
 • 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD  قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB)  كارت شاشة
 • 15.6” QHD-LED IPS Display  شاشة

SR10,999

 • Intel® CoreTM i7-12700H Processor 
 • Windows 11 Home
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB)  كارت شاشة
 • 15.6” FHD IPS 144 Hz Display شاشة

AN515-58

SR6,699
595803

لمدة 36 شهر
324 ريال 

Years�سنتان
2

 • Intel® CoreTM i7-12700H Processor
 • Windows 11 Home
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB)  كارت شاشة
 • 15.6” FHD IPS 144 Hz Display شاشة

AN515-58

SR5,699
595802

لمدة 36 شهر
264 ريال 

Predator Helios 300
PH315-55

595841

أجهزة البتوب و ٢ في ١

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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طريقك إلى المستقبل 
Path to the Future

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

Thin GF63 12VE
 • Intel® CoreTM i7-12650H Processor 
 • Windows 11
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 1TB PCIe NVMe Gen4 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB)  كارت شاشة
 • 15.6” 144Hz FHD IPS Display شاشة

SR5,499

لمدة 36 شهر
172 ريال 

Katana 15 B13VFK
 • Intel® CoreTM i7-13620H Processor 
 • Windows 11
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 1TB PCIe NVMe Gen4 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB)  كارت شاشة
 • 15.6” 144Hz FHD IPS Display شاشة

coming soon

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i9-13980hx (support abt & tvb) معالج
 • 64 GB GDDR5 RAM ذاكرة
 • 4 TB (2X 2 TB) NVMe PCIe Gen4 SSD قرص صلب
 • 16GB Nvidia Geforce RTX 4090, GDDR6 كارت شاشة
 • 17.3’’UHD (4K) IPS 144Hz Display شاشة

Titan GT77 HX 13VI

SR26,999
602453

لمدة 36 شهر
1250 ريال 

609187602457

Laptops / 2  in 1 PC
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عش بشغف يومي
Live in everyday passion

 • Intel® CoreTM i5-1155G7 2 GHz  Processor
 • Windows 11
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel Iris Xe Graphics كارت شاشة
 • 14.1” FHD-LED 60 Hz IPS Display شاشة

لمدة 36 شهر
116 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
167 ريال 

Ultra Light

MSI Modern14 C11

SR2,499
603170

Ultra Light
 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i5-11400H, 2.7 Ghz معالج
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB NVMe M.2 SSD قرص صلب
 •  4GB NVIDIA GeForce GTX 1650 كارت شاشة
 • 15.6’’144 Hz  FHD-LED IPS Display شاشة

GF63 Thin 11SC

589534

SR3,599

Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
236 ريال 

Ultra Light
 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i7-11800H, 2.6 Ghz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 •  4GB Nvidia Geforce RTX 3050 كارت شاشة
 • 15.6’’144 Hz FHD-Led IPS Display شاشة

GF63 Thin 11UC

SR5,099
589577

أجهزة البتوب و ٢ في ١

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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أساس اللعب 
The Centerpiece of gaming

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i7-12700F, 1.6 Ghz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD/1 TB قرص صلب
 • 8GB NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X كارت شاشة

MSI MPG Trident AS

SR7,199
601977

لمدة 36 شهر
334 ريال 

MSI Optix G241 Gaming Monitor
 • 23.8” 1920 X 1080 (WXGA) Full HD IPS  

 LED DISPLAY شاشة 
 • Anti flicker, Less blue light
 • 144 Hz refresh rate
 • 1ms Response time  

SR1,199
546107

لمدة 36 شهر
56 ريال 

MSI Optix G2712 Gaming Monitor
 • 27” 1920 X 1080 (WXGA) Full HD IPS LED DISPLAY شاشة 
 • AMD FreeSync Premium
 • 170 Hz refresh rate
 • 1ms Response time  

SR1,399
602002

لمدة 36 شهر
65 ريال 
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593348

Years�سنتان
2

 HP Pavilion 15-eh2007nx

 • AMD Ryzen 7-5825U 2 GHz معالج
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • AMD Radeon Graphics كارت شاشة
 • 15.6” FHD-LED IPS Anti-glare Display شاشة
 • Windows 11

SR3,799
لمدة 36 شهر
176 ريال 

599302

Years�سنتان
2

Pavilion x360 14-ek0005nx

SR3,799
لمدة 36 شهر
176 ريال 

 • Intel® CoreTM i5-1235U (12th Gen) 
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel Iris Xe Graphics  كارت شاشة
 • 14” FHD-IPS (1980x1080) multitouch-enabled  شاشة
 • Windows 11

تجربة استثنائية أينما كنت
Exceptional experience, anywhere

لمدة 36 شهر
255 ريال 

Years�سنتان
2 • Intel® CoreTM i7-1250U (12th Gen)

 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel Iris Xe Graphics كارت شاشة
 • 13.3” QHD-IPS LED Multi-touch شاشة
 • Windows 11

Envy x360 13-bf0004nx

SR5,499
599311

أجهزة البتوب و ٢ في ١

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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573739 582002

ٌصنع لعشاق األلعاب

 • Intel Core i5-12500H (12th Gen)
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB) كارت شاشة
 • 15.6” FHD-LED 144 Hz Display شاشة
 • Windows 11

Victus by HP 15-fa0005nx

لمدة 36 شهر
204SR4,399 ريال 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

OMEN by HP GT220002nx

 • Intel® CoreTM i9-12900K 
 • 64 GB RAM ذاكرة
 • 2 TB PCIe NVMe TLC M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB GDDR6X dedicated) 

with LHR كارت شاشة
 • Windows 11

Victus by HP 16-e1006nx
 • AMD Ryzen 7-6800H Processor
 • Windows 11
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB) كارت شاشة
 • 16.1” FHD IPS AG 250N Display شاشة

SR13,999 SR5,999
لمدة 36 شهر
648 ريال 

لمدة 36 شهر
278 ريال 

 Made for Play

602365
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43 Search
You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with “Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App.

March - May 2023  I  www.jarir.comميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر اإلأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة "قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير اإلإلكرتوين
All Prices are 15% VAT inclusive



Surface Pro 9 جهاز
متوفر الآن بألوان جديدة

Years�سنتان
2

599165

 • 13” PixelSense Flow شاشة
 • Intel® CoreTM i7-1255U 

 (Evo 12th Gen) 
 • 512 GB (SSD) | 16 GB RAM

SR8,799

599166

SR4,999

  مايكروسوفت سيرفس برو 9
Microsoft Surface Pro 9
2-in-1 Laptop 

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i5-1235U (12th Gen)

   Processor 1.2 GHz معالج  
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 256 GB SSD قرص صلب
 • 13” PixelSense Flow Display شاشة
 • USB-C منفذ
 • Intel Iris Xe Graphics كارت شاشة
 • Camera Rear: 10 MP/Front: 5 MP

599164

SR10,199

 • 13” PixelSense Flow شاشة
 • Intel® CoreTM i7-1255U 

 (Evo 12th Gen) 
 • 1 TB (SSD) | 16 GB RAM

لمدة 36 شهر
ريال408

لمدة 36 شهر
ريال472

لمدة 36 شهر
ريال209

Touch Screen
شاشة باللمس

Accessories are sold separately
االكسسوارات تباع بشكل منفصل

أجهزة البتوب و ٢ في ١

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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580820

Years�سنتان
2

Surface Laptop 4
Style to fuel your ideasأناقة التصميم مع قوة األداء

Touch Screen
شاشة باللمس

Touch Screen
شاشة باللمس

  مايكروسوفت سيرفس البتوب 4
Microsoft Surface Laptop 4

 • Windows 11
 • AMD Ryzen 5-4680U, 2 Ghz معالج  
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 256 GB SSD قرص صلب
 • 13.5” PixelSense Display شاشة
 • USB-C منفذ
 • AMD Radeon Graphics كارت شاشة

لمدة 36 شهر
ريال213

SR4,599

Surface Laptop Studio

Design and deliver the way you want
 قوي بشكل مذهل ، مرن بشكل استثنائي

 • Windows 11
 • Intel® CoreTM i7-11370H

   3.0 GHz معالج  
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • 14.4” PixelSense Display شاشة
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB)

لمدة ٢٤ شهر
ريال440

579172

SR9,499

Laptops / 2  in 1 PC
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Catch up on everything you care about

ر عن رؤيتك عبِّ
Express Your Vision

ASUS Vivobook Pro 15 OLED

لمدة 36 شهر
195SR4,199 ريال 

592364

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
162 ريال 

 • Windows 11
 • Intel® Evo CoreTM i5-12500H, 2.5 Ghz معالج
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • Intel Iris Xe Graphics  كارت شاشة
 • 14” FHD-IPS Anti-glare Display شاشة

Asus VivoBook S14

SR3,499
605659

Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
149 ريال 

 • Windows 11
 • AMD Ryzen 5-5600H, 2.4 Ghz معالج
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 1TB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • AMD Radeon Graphics  كارت شاشة
 • 15.6” OLED display FHD شاشة

 • Windows 11
 • AMD Ryzen 5-5600H, 3.3 Ghz معالج
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD قرص صلب
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB)  كارت شاشة
 • 15.6” OLED display FHD شاشة

Asus VivoBook 15X OLED 

SR3,199
603902

Catch up on everything you care about

أجهزة البتوب و ٢ في ١

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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Years�سنتان
2

MacBook Air

SR7,099

 • M2 8-core CPU 16-core Neural Engine
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • 13.6” Retina Display شاشة
 • 10-core GPU كارت شاشة

لمدة 36 شهر
ريال329

589227

متجدد بكل جوانبه.
Redesigned. Redefined.

 • M1 8-core CPU 16-core Neural Engine
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 256 GB SSD قرص صلب
 • 13.3” Retina Display شاشة
 • 7-core GPU كارت شاشة

MacBook Air

SR4,699
لمدة 36 شهر

ريال218 Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

558439

 • M2 8-core CPU 16-core Neural Engine
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 256 GB SSD قرص صلب
 • 13.6” Retina Display شاشة
 • 8-core GPU كارت شاشة

MacBook Air

SR5,699
لمدة 36 شهر

ريال264

589170

Laptops / 2  in 1 PC
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Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

MacBook Pro (Touch Bar)

MacBook Pro (Touch Bar)

SR5,999

SR6,949

 • M2 8-core CPU 16-core Neural Engine
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 256 GB SSD قرص صلب
 • 13.3” Retina Display شاشة
 • 10-core GPU كارت شاشة

 • M2 8-core CPU 16-core Neural Engine معالج 
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • 13.3” Retina Display شاشة
 • 10-core GPU كارت شاشة

لمدة 36 شهر
ريال278

لمدة 36 شهر
ريال322

إلى االحتراف ِسر.
Ready. Set. Pro.

إلى االحتراف ِسر.
Ready. Set. Pro.

589228

589229

أجهزة البتوب و ٢ في ١

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 48

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪
www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

 • M2 Max 12-core CPU 16-core Neural Engine
 • 32 GB RAM ذاكرة
 • 1 TB SSD قرص صلب
 • 16.2” Liquid Retina XDR Display شاشة
 • 38-core GPU كارت شاشة

 • M2 Pro 12-core CPU 16-core Neural Engine
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 1TB SSD قرص صلب
 • 14.2” Liquid Retina XDR Display شاشة
 • 19-core GPU كارت شاشة

MacBook Pro (16-inch), M2 MaxMacBook Pro (14-inch), M2 Pro

SR16,499SR11,799
لمدة 36 شهر

ريال764
لمدة 36 شهر

ريال547

607939 607947

Years�سنتان
2

 • M2 Pro 10-core CPU 16-core Neural Engine
 • 16 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • 14.2” Liquid Retina XDR Display شاشة
 • 16-core GPU كارت شاشة

MacBook Pro (14-inch), M2 Pro

SR9,499
لمدة 36 شهر

ريال440

607894

قوة pro على الماشي
Pro power to go

Laptops / 2  in 1 PC
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Years�سنتان
2

 • M1 8-core CPU 16-core Neural Engine
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • 24” 4.5K Retina IPS Display شاشة
 • 8-core GPU كارت شاشة

 • M1 8-core CPU 16-core Neural Engine
 • 8 GB RAM ذاكرة
 • 256 GB SSD قرص صلب
 • 24” 4.5K Retina IPS Display شاشة
 • 8-core GPU كارت شاشة

iMac 24-inch iMac 24-inch

SR7,999 SR6,999
لمدة 36 شهر

ريال371
لمدة 36 شهر

ريال324

564077 564072

.iMac مرحبًا
Say hello to iMac.

الكمبيوتر المكتبي الشامل

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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Years�سنتان
2

 • 27” 5120 X 2880                       
 • (5K Retina) شاشة 
 • Built-in Six Speaker
 • 12 MP Ultra Wide Camera
 • 122 Degrees Field of View, Standard Glass

تلمع لها العين.
A sight to be bold.

Studio Display 27” 5K

SR7,299
لمدة 36 شهر

ريال338

Years�سنتان
2

 • M1 Max 10-core CPU
 • 32 GB RAM ذاكرة
 • 512 GB SSD قرص صلب
 • 24-core GPU كارت شاشة

 • M1 Ultra 20-core CPU
 • 64 GB RAM ذاكرة
 • 1 TB SSD قرص صلب
 • 48-core GPU كارت شاشة

محطة توليد الطاقات. 
Empower station.

Mac Studio Mac Studio

SR9,499 SR18,899

لمدة 36 شهر
ريال440

لمدة 36 شهر
ريال875

581995

581967 581981

Desktop / All-in-One
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الكمبيوتر المكتبي الشامل

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
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الخدمات

قطع غيار أصلية! 
في ج��ر نقوم باستخدام 

قطع غيار أصلية مباشرًة من  
Apple (+ج��ر تقوم �إصالح 

(Apple جميع قطع

فن�ين معتمد�ن 
Apple من

جميع الفن�ين في ج��ر 
مدّر�ين ومعتمد�ن من 

Apple

أقصى معا�ير األمان 
والخصوصية

�ّتِبع ج��ر معا�ير وإج�اءات 
صارمة للحفاظ على 

الخصوصية وال�يانات (نضمن 
عدم تسّرب المعلومات) 

بعض الخدمات المذكورة يغطيها الضمان والبعض اآلخر ال يغطيه الضمان. للحصول على سعر متوقع للخدمة �رجى ��ارة ال�ابط: (صفحة حاسبة األسعار) 

استبدال الشاشة  استبدال الغطاء الخلفي  استبدال البطا��ة  اصالح عيوب الجهاز  تحديث النظام  خدمات �نظيف الجهاز

دعنا نقوم باصالح أجهزتك

Airpod Max Airpod Apple TV Beats

iPhone iPad Apple WatchMac

 Apple مقّدم خدمة معتمد من 
يستخدم فريقنا المدّرب والمعتمد أدوات فحص معتمدة

وقطع غيار أصلية من Apple في كل عملية إصالح.

خدمة سهلة ومتاحة 
�إمكانك احضار جهاز Apple الخاص

بك إلى أي معرض من معارض 
مكتبة ج��ر في المملكة العر�ية 

السعودية  (٤ م�اكز خدمة وأكثر من 
٦٠ معرض كنقاط استالم)

فحص مجاني 
فحص مجاني وفوري لجميع 
منتجات Apple التي ما�الت 

في فترة الضمان (يتلقى 
العميل تق��ر مباشر باستخدام 

(Apple أداة الفحص من

مقّدم خدمة معتمد
ج��ر هي مقّدم خدمة معتمد من 

Apple لجميع أجهزة Apple  (سواًء 
داخل فترة الضمان أم خا�ج فترة 

الضمان)  *حسب توّفر قطع الغيار من 
Apple للم��د من المعلومات: 
https://apple.co/3gZfUM7

احجز موعدك اآلن! 



كل األساسيات متوافرة اآلن مع 
خصائص سهلة االستخدام
All the basics, now with easy-to-use features.

Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
46 ريال 

لمدة 36 شهر
29 ريال 

555173

SR279

وضوح بدقة 4800 × 1200 نقطة لكل بوصة 	
تطبع 7.5 صفحات عادية في الدقيقة وتطبع  	

5.5 صفحة ملونة في الدقيقة 
تخزن حتى 60 صفحة  	
دقة مسح تصل لـ 1200 نقطة لكل بوصة 	

طابعة
HP DeskJet 2721 AIO
 	 4800 X 1200 dpi Resolution

 	 7.5 ppm Black, 5.5 ppm 

 	 Color Printing Speed

 	 up to 60 Sheets Input Tray

 	 up to 1200 dpi ScanReolution

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

SR619SR989

وضوح بدقة 4800 × 1200 نقطة لكل بوصة 	
تطبع 7.5 صفحات عادية في الدقيقة وتطبع  	

5.5 صفحة ملونة في الدقيقة 
تخزن حتى 60 صفحة  	
دقة مسح تصل لـ 1200 نقطة لكل بوصة 	

وضوح بدقة 4800 × 1200 نقطة لكل بوصة 	
تطبع 11 صفحات عادية في الدقيقة وتطبع  	

5 صفحة ملونة في الدقيقة 
تخزن حتى 100 صفحة  	
دقة مسح تصل لـ 1200 نقطة لكل بوصة 	

طابعةطابعة
HP Ink Advantage Ultra 4828 AIOHP Smart Tank 515 Wireless AIO
 	 4800 X 1200 dpi Resolution

 	 7.5 ppm Black, 5.5 ppm 

 	 Color Printing Speed

 	 up to 60 Sheets Input Tray

 	 up to 1200 dpi ScanReolution

 	 4800 X 1200 dpi Resolution 
11 ppm Black, 5 ppm Color 
Printing Speed

 	  up to 100 Sheets Input Tray

 	 up to 1200 dpi Scan Resolution

534287 575744

الطابعات
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طباعة  جودة 
التمييز فائقة 

طباعة  تجربة 
سهلة

الذاتي الضبط   إعادة 
ثنائي فاي   للواي 

النطاق

منخفضة طباعة 
بكميات التلكفة 

كبيرة

إنتاجيتك واصل 
التنقل أثناء  المرتفعة 

تطبيق بفضل 
HP Smart

قوية. إنتاجية 
إعادة تعبئة بأســعار ميسورة للغاية.

  طابعات
  تلكفة ميســورة للغاية للك صفحة

معبأة مســبقًا بمسحوق حبر أصلي من
صفحة  5000 لطباعة  يكفي 

HP

HP LaserJat Tank

طريقة خالية من الفوضى إلعادة تعبئة مســحوق
الحبــر في غضون 15 ثانية فقط 

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

SR1,299 SR1,549

لمدة 36 شهر
61 ريال 

لمدة 36 شهر
72 ريال 

وضوح بدقة 600 × 600  	
نقطة لكل بوصة

تطبع 20 صفحة في الدقيقة  	
تخزن حتى 150 صفحة  	

وضوح بدقة 600 × 600  	
نقطة لكل بوصة

تطبع 20 صفحة في الدقيقة  	
تخزن حتى 150 صفحة  	

HP LaserJet Tank 1502w 
Monochrome (Black)
Laser Printer

HP LaserJet Tank 1602w 
Monochrome (Black)
Laser Printer

 	 600 X 600 dpi Resolution

 	 22 ppm Black Printing Speed

 	 up to 150 Sheets Input Tray

 	 Self-reset Dual Band Wi-Fi, up to 
50000 Page Imaging Drum

 	 HP Smart App, Airprint, Mopria, 
Wi-Fi Direct Printing

 	 600 X 600 dpi Resolution

 	 22 ppm Black Printing Speed

 	 up to 150 Sheets Input Tray

 	 Self-reset Dual Band Wi-Fi, up to 
50000 Page Imaging Drum

 	 HP Smart App, Airprint, Mopria, 
Wi-Fi Direct Printing

586285588161

Printers
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متوافقة مع التكنولوجيا
Compatible with your tech

Years�سنتان
2SR229

طابعة
Canon PIXMA TS3440

Years�سنتان
2

Years�سنتان
2

SR419

وضوح بدقة 4800 × 1200 نقطة لكل بوصة 	
تطبع 13 صفحات عادية في الدقيقة وتطبع  	

6.8 صفحة ملونة في الدقيقة 
تخزن حتى 100 صفحة  	
دقة مسح تصل لـ 1200 نقطة لكل بوصة 	

طابعةطابعة
Canon PIXMA TS7440Canon PIXMA G3420
 	 4800 X 1200 dpi Resolution
 	 13 ipm Black, 6.8 ipm
Color Printing Speed

 	 up to 100 Sheets Input Tray

 	 up to 1200 dpi ScanReolution

 • up to 9.1 ipm print speed
 • print resolution 4800 X 1200 dpi
 • print speed (normal - color) up to 5 ipm
 • Wi-Fi connectivity  اتصال واي فاي
 •  Borderless طباعة صور غير محدودة

 Photo printing
 • Full Dot LCD Display

 • Print speed (black) 7.7 ipm, (color) 4 ipm
 • Wi-Fi connectivity  اتصال واي فاي
 • Borderless photo printing
 • Sharp Black Text نص أسود واضح

561093

Wi-Fi

 Simple to control
with 2-line LCD

 Mobile Device
printing

 Replaceable
Maintenance CartridgeBanner Printing

Print borderless

Print Speed

SR849
2-sided
printing564789

569493

الطابعات
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Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
44 ريال 

لمدة 36 شهر
86 ريال 

لمدة 36 شهر
54 ريال 

لمدة 36 شهر
132 ريال 

لمدة 36 شهر
100 ريال 

وداًعا لعبوات الحبر
التقليدية المكلفة

SR2,149

طابعة
Epson EcoTank L6270

SR949

SR1,849

SR1,149

SR2,849

متعددة الوظائف 3 في 1 •
مزودة بحبر يطبع 14000 صفحة •
سوداء و5200 صفحة ملونة •
• LCD شاشة LCD screen
• Res: 1200 X 2400 Pixels
• Apple AirPrint, Ethernet

طابعة
Epson EcoTank L3250

متعددة الوظائف 3 في 1 •
مزودة بحبر يطبع 8100 صفحة •
سوداء و6500 صفحة ملونة •
• Res: 5760 x 1440 Pixels

طابعة
Epson EcoTank L8050

Photo printer
• A4 طابعة صور ب 6 ألوان بحجم  
صور منخفضة التكلفة •
مزودة بحبر يطبع 2100 صورة •
مقاس 10×15 سم •
• Res: 5760 X 1440 Pixels

طابعة
Epson EcoTank L3260

متعددة الوظائف 3 في 1 •
• LCD screen شاشة LCD
مزودة بحبر يطبع8100 صفحة  •

و سوداء و6500 صفحة ملونة
• Res: 5760 X 1440 Pixels
• Apple AirPrint

متعددة الوظائف 3 في 1 •
• LCD screen شاشة LCD
مزودة بحبر يطبع 6200 صفحة و  •

سوداء و5200 صفحة ملونة
• Res: 5760 X 1440 Pixels
• Apple AirPrint
• Ethernet and FAX
• A3/A4  printing

طابعة
Epson EcoTank L14150

2-sided
printing

I  8008501010 خدمه العمالء و خدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية   

586285

607167

607168

586282

586282

Printers
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Years�سنتان
2 Years�سنتان

2

569730

SR1,599

لمدة 36 شهر
74 ريال 

 • 24.5” 1920x1080 IPS LED Display
 • 165Hz Refresh Rate 
 • 1ms MPRT Response Time 
 • Smart HDRi
 • AMD Freesync Premium
 • 2.5Wx2 Speaker
 • HDMI/Display Port

BenQ MOBIUZ EX2510S 
LED Gaming Monitor

Note: Also Available in 27” EX2710S 165Hz 1ms at SR1949

 • 240Hz Refresh Rate
 • 0.5ms Response Time
 • Compatible with PS5 and Xbox X Series  

    for 120 fps
 • DyAc™ Technology; XL Setting to Share™
 • Black eQualizer; Color Vibrance
 • Optional Accessory: S Switch & Shielding Hood

BenQ ZOWIE XL2546K 24.5” 
Gaming Monitor For Esports

SR2,099

لمدة 36 شهر
98 ريال 

564359

Note: Also Available in 24” XL2411K 144Hz 1ms at SR1249

إنتاجية سلسة ونمط حياة مبسط
Streamlined Productivity & 
Simplified Lifestyle

 • 21.5” 1920x1080 IPS Display (Slim Bezel)
 • 60 Hz refesh rate
 • 5ms (GtG)
 • Dual HDMI (x2), VGA Connectivity
 • Built in Speaker 1Wx2, Headphone Jack
 • Eye Care Technology: Brightness Intelligence,  

 Flicker Free, Low Blue Light
 • Cable Management System

BenQ GW2283 LED 
Display Monitor

لمدة 36 شهر
33 ريال 

SR699

Years�سنتان
2

549151
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Years�سنتان
2

طابعة
Epson CO-W01 Multimedia Projector
 • 3LCD Technology
 • 3000 ANSI Lumens
 • contrast ratio 16000:1
 • up to 12000 Hours
 • 1280 X 800 (WXGA)
 • Built-in Mono Speaker
 • Remote Control

عش تجربة الشاشة الكبيرة
Create the big screen experience

لمدة 36 شهر
93SR1,999 ريال 

607185

Projectors
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BenQ TK700 4K HDR Short Throw Projector 
(Best for Gaming & Sports Watching)

• 4K HDR HIGH RESOLUTION 
• 3200 ANSI lumen brightness 
• Low Input Lag 16ms 
• Google-certified Android TV and Google
   Play store built-in 
• 5W Chamber Speaker built-in 
• HDR10/HLG Support, HDMI 2.0b x2 
• FPS Game Mode 

BRING THE STADIUM HOME
Immersive Sports Watching with BenQ

SR5,499
Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
255 ريال 

SR5,899

لمدة 36 شهر
273 ريال 

 • 4K HDR HIGH RESOLUTION 
 • 3200 ANSI lumen brightness 
 • Low Input Lag 16ms 
 • Google-certified Android TV and Google  

 Play store built-in 
 • 5W Chamber Speaker built-in 
 • HDR10/HLG Support, HDMI 2.0b x2 
 • FPS Game Mode 

 • 32” 4K IPS Gaming Monitor 
 • 144Hz Refresh Rate, 1ms MPRT Response Time 
 • HDMI 2.1 (Supports 4K 120Hz on Xbox PS5) 
 • 98% P3, 99% Adobe RGB 
 • FreeSync Premium Pro 
 • HDRi technology, Light Tuner, and Black eQualizer 
 • Built-in Microphone & 2.1ch Speaker 
 • Remote Control 

Note: Also Available in 27” EX2710U at SR 5199

BenQ TK700 4K HDR Short Throw Projector 
(Best for Gaming & Sports Watching)

BenQ EX3210U MOBIUZ 4K 1ms 144Hz 32” 
HDMI2.1 Gaming Monitor

593050 594596

أجهزة البروجكتر
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متعة المشاهدة في أي وقت وأي مكان
Project Anywhere. Anytime

Years�سنتان
2

SR2,799 لمدة 36 شهر
130 ريال 

569281 Note: Also Available in GV11 Model at SR1799

 • 135° Projection Angle
 • Wide-arc 16W audio
 • Android TV stream and mirror
 • Phone and tablet easy pairing
 • Auto Focus & Vertical Keystone
 • 720p HD Resolution
 • 300 ANSI Lumens Brightness

BenQ GV30 Mini Portable Projector

538133

SR3,839

لمدة 36 شهر
178 ريال 

Years�سنتان
2

EH600 Wireless Android-based
Smart Projector for Home, Classroom & Office
 • Full HD 1080p resolution & 3500 lumens
 • Wireless Smart Projector
 • Wifi Connectivity
 • iPhone, Android, Windows Mirroring 

 Compatibility 
 • Built-in Apps & Internet Browser for Easy 

 Presentations
 • USB reader & Supports Microsoft File Formats
 • Built in Speaker 

 Note: Also Available in XGA Model 
 EX600 at SR2999

567226

SR3,169
Years�سنتان
2

لمدة 36 شهر
147 ريال 

BenQ MH560
Business Projector For Presentation
 • Full HD 1080p Resolution
 • 3800 ANSI Lumen High brightness 
 • 20,000:1 High Contrast
 • Exclusive Data Review Mode Showcases Text                 

 & Charts in Detail
 • SmartEco Mode Saves Lamp Power Up To 70%
 • Dual HDMI Connectivity
 • Optional Wireless, 10W Speakers 

 Note: Also Available in XGA Resolution, 
 4000 Lumens, MX560 at SR1999

Projectors
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McAfee Total Protection 
Digital Software Card

برنامج الحماية الحاصل على جائزة  	
تصفح آمن عبر اإلنترنت  	
إدارة كلمات المرور  	
الهواتف المحمولة Mac أجهزة الكمبيوتر  	

الشخصيبة وأجهزة

 	 Award-winning virus protection
 	 Secure online browsing
 	 Password manager
 	 PCs, Macs and Mobile Devices

Freedom to live your
life online

SR99
563306

1 User
مستخدم واحد

 الحياة رائعة. مًعا نجعلها أفضل
حماية ال محدودة لعالمك الرقمي ::::::

::::::

1
2

 الخدمات المصرفية والتسوق
عبر اإلنترنت

3   محادثاتك ورسائلك اإللكترونية
والصور الخاصة بك

4  تسجيل الدخول الخاص بك مع
إدارة كلمات المرور الخاص بك

 أطفالك على اإلنترنت - التعلم
اإللكتروني والمرح

نحن نحمي

Your chats, emails 
and photos

Your login with  
password manager

We protect:

Your online banking 
and shopping

Your kids on the internet –  
e-learning & fun 3Year

Protection
 مكافي الحماية الشاملة

 يحمي حتى 5 أجهزة
Protects 5 Devices
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::::::
::::::

يحمي خصوصية وذكريات 
وبيانات أسرتك

 Your Gateway to all our Best
Protection

Kaspersky Security 
Cloud Family

Product Key  
(Internet Download)

SR639
556281

 	 All our best security under 
one account and ready to use. 
Comes with features that adapt 
in real-time to keep you safe.

 	 Includes powerful Anti-Virus  
and Firewall

أفضل طرق الحماية في حساب واحد  	
ومزايا  إمكانيات  لالستخدام.  جاهز 
للحفاظ  جديد  ماهو  كل  مع  تتكيف 
برنامج  يتضمن  سالمتك  على 

مكافحة فايروسات وجدار حماية

10 Users /  
10 Devices

10 أجهزة 

556168

Kaspersky Total Security 
Product Key (Internet Download)

SR379

الشخصي،  	 كمبيوترك  حمايته،  ماتحتاج  كل 
الرقمي جميع  عائلتك  وعالم  المحمول  وهاتفك 

حلول األمان التي تحتاجها

 	 Whatever you need to protect – your PC 
& mobile devices or your family’s entire 
digital world – we’ve got the security 
solutions you need.

5 Devices

5 أجهزة 

Kaspersky Antivirus 
Product Key (Internet Download)

أحدث  	 لحمايته من  لكمبيوترك  األساسية  الحماية 
الفيروسات، برامج التجسس )السباي وير( وغيرها. 
من  لحمايتك  واإليميل  المواقع  روابط  يتصفح 
البرمجيات الخبيثة. يجمع مابين الحماية والفعالية 

لتقوم باستخدام جهازك بكل أمان.

 	 Blocks the latest viruses, ransomware, 
spyware, cryptolockers & more - and 
helps stop cryptocurrency mining mal-
ware damaging your PC’s performance

SR149 SR109
556163 556161

4 Devices 2 Devices
٤ أجهزة  ٢ أجهزة 

Kaspersky Internet Security 
Product Key (Internet Download)

أن  	 يمكنك  اإلنترنت،  أسرتك  تتصفح  عندما 
وإنما  فقط...  متصلين  ليسوا  أنهم  تطمئن 
في  األمان   يعزز  البرنامج  فهذا  أيًضا.  محميون 
على  المصرفية  والعمليات  التسوق  عمليات 
برنامج    بواسطة   - األطفال  ويحمي  اإلنترنت. 

.Kaspersky Safe Kids

 	 Real-time protection for PC, Mac or mo-
bile device. Advanced security helps pro-
tect your private and financial information 
when you go online.

SR189
556165

4 Devices
٤ أجهزة 
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 برنامج نورتن سكيورتي ديليوكس 
 يسمح باستخدام ثالثة 

مستخدمين + حقيبة
 Norton Security Deluxe Security 

3 User + Bag Bundle

أبل،  	 وأجهزة  الشخصية،  الحواسيب  يحمي 
واألجهزة التي تعمل بنظام آندرويد وآي أو إس 

يحمي تعامالتك على شبكة اإلنترنت  	
يحمي جهازك من الفيروسات وبرامج التجسس  	
يوقف البرامج الضارة 	

SR129
598079

 	 REAL-TIME THREAT PROTECTION Ad-
vanced security protects against existing 
and emerging malware threats, including 
ransomware and viruses, and it won’t slow 
down your device performance

 	 DARK WEB MONITORING will monitor and 
notify you if we find your personal informa-
tion on the Dark Web

 	 25GB SECURE PC CLOUD BACKUP store

Norton LifeLock 360 Deluxe 25GB  

3 Devices  1 Year (E-Voucher)

SR79
601616

3 Users

  3 مستخدمين 

 	 REAL-TIME THREAT PROTECTION Ad-
vanced security protects against existing 
and emerging malware threats, including 
ransomware and viruses, and it won’t slow 
down your device performance

 	 DARK WEB MONITORING will monitor and 
notify you if we find your personal informa-
tion on the Dark Web

 	 10GB SECURE PC CLOUD BACKUP store

Norton LifeLock 360 Deluxe 10GB  

3 Devices 1 Year (E-Voucher)

SR79
601616

1 User -  
3 Devices

::::::
::::::

مستويات متعددة من الحماية 
لألجهزة والخصوصية لألسرة بأكملها.
 Multiple layers of protection for devices
and online privacy for the whole family.

Norton LifeLock 360 
Premium 75GB 10 
Devices 1Year

SR129
601613

10 Devices

10 أجهزة 

 	 REAL-TIME THREAT PROTECTION Ad-
vanced security protects against existing 
and emerging malware threats, including 
ransomware and viruses, and it won’t 
slow down your device performance

 	 DARK WEB MONITORING will monitor 
and notify you if we find your personal 
information on the Dark Web

 	 75GB SECURE PC CLOUD BACKUP 
store

Norton LifeLock 360 Standard 10GB  

1 Device 1 Year (E-Voucher)

 	 REAL-TIME THREAT PROTECTION Ad-
vanced security protects against existing 
and emerging malware threats, including 
ransomware and viruses, and it won’t slow 
down your device performance

 	 DARK WEB MONITORING will monitor and 
notify you if we find your personal informa-
tion on the Dark Web

 	 10GB SECURE PC CLOUD BACKUP store

SR59
601611

1 User

مستخدم 
واحد
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SR519
462677

SR339
462680

SR699
514972

SR759
569667

SR1,199
569670

Get 3 more months of Microsoft 365 with elegible purchase

 اح�سل على 3 اأ�سهر اإ�سافية عند ا�سرتاكك ملدة �سنة يف مايكرو�سوفت 365
 وذلك عند �سرائك جهاز البتوب جديد

PerpetualMicrosoft 365
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::::::
::::::

باقة إتش بي القيمة
HP Value Kit

حقيبة حاسوب محمول وفأرة 
السلكية وسماعة أذن
Laptop Bag + 
Wireless Mouse + 
Earbuds + Headset

SR195
599341

 � Bag Water Resistant 
 � Wireless Mouse
 � Earbuds Headset Wired

حقيبة مقاومة للماء  �
فأرة السلكية �
سماعة أذن السلكية �

HP Professional Laptop 
Backpack

 حقيبة حاسوب محمول 
من اتش بي

متينة ومريحة وسهلة  �
التنظيف 

مناسبة لجهاز 17.3 بوصة �
 جيب أساسي و3 جيوب ملحقة  �
حزام كتف مبطن قابل  �

للتعديل

 �  Durable, Comfortable & 
Easy to Clean 

 � laptop compartment fit for 
17.3” (Device)

 � 1 Main Pocket/3 Accessory 
Pocke

SR269 596668

HP Renew Travel 
Laptop Backpack

 حقيبة حاسوب محمول    
  رينيو   Travel    من اتش بي

قادرة   على   التحمل �
توفر   سهولة   الحركة �
تحمي   أجهزتك   وأكثر   من   �

 ذلك   بكثير   

 � Sustainably made
 � Mobility made easy
 � Protects your devices 
& more

SR249 566474

HP Professional 
Laptop Messenger 

Bag

اتش بي     بروفيشنال   
 حقيبة حاسوب 

محمول 

مناسب لجهاز 15.6 بوصة �
حزام كتف قابل للتعديل  �

واالزالة
جيب رئيسي / 2 جيوب  �

أمامية بسحاب

 � for 15.6” (Device)
 � Adjustable/Removable 
Shoulder Strap

 �  1  Main Compartment / 2  
Front Zipper Pockets 

SR189 596666

15.6,,

17.3,,15.6,,

Gecko Universal 
Tablet Case

حافظة حاسوب لوحي 
من جكو    

مالئمة لمقاس 10 بوصة  �
متين وأنيق ومتعدد أوضاع  �

المشاهدة
دوران 360 درجة �
نوع القفل مطاط �

 � model compatibility for 
10” (Universal)

 � Sturdy, Stylish, Multiple 
Viewing Modes 

 �  360  Degrees Rotation 
 � lock type Elastic Band

SR149 561224

Gecko Easy-Click 
2.0 Flip Cover

حافظة حاسوب لوحي 
 Easy-Click قالبة

2.0 من جيكو

�  Tab A7 )لجهاز )سامسونج
بشاشة بحجم 10.4 بوصة 

المادة الخارجية مصنوعة  �
من الجلد االصطناعي من 

البولي يوريثين، والمادة 
الخارجية مصنوعة من 

المخمل 

 � for (Samsung) 
Galaxy Tab A7 10.4

 � PU Leather Outer 
material, Velours Inner 
Material

SR99 561227

Huawei Flip Cover 
Tablet Case

 حافظة حاسوب لوحي 
بغطاء فليب  من هواوي  

متوافق مع هواوي ميت  �
باد 10.4

مدمج وخفيف الوزن �
 حافظة واقية, بغطاء فليب �

 � for (Huawei) MatePad 
10.4

 � Compact and Light-
weight

 � Protective Case, Flip 
Cover Tablet Case

SR129 549139

Limited Stock
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::::::
::::::

أفضل رفيق لك 
Your Best Companion

 حقيبة حاسوب محمول 
بعجالت    ميترو   من تارجوس  

Targus Metro Roller 
Laptop Trolley Bag

SR229
396507

 � for 16” (Device)
 � 2  - in-1  Design Multiple Pocket
 � Closed Cell Foam Padding
 � Water-resistant
 � Trolley Strap  Retractable Handle/

Top Grab Padded Handle

مناسبة لجهاز 16 بوصة �
2 في 1 تصميم متعددة الجيوب �
حشوة فوم داخلية مغلقة �
مقاومة للمياه �
مقبض الترولي قابل للسحب /  �

مقبض علوي مبطن

Targus Classic Laptop

حقيبة حاسوب  محمول 
تارجوس كالسيك

جيوب شبكية جانبية  �
نايلون خارجي شديد التحمل  �

مع سحابات كبيرة 
أدوات ربط في كل جانب  �

قابلة للتعديل

 � Side mesh pockets
 � Hard Wearing nylon ex-
terior with large zippers

 � Adjustable fasteners on 
each side

SR159 243673

Targus Sagano 
EcoSmart 

Commuter Laptop

حقيبة حاسوب محمول 
ساجانو إيكو سمارت من 

تارجوس

جانب خلفي مبطن  �
جيب أمامي بسحاب �
أحزمة كتف مبطنة  �

 � Padded Back
 � Zippered Front Pocket
 � Padded Shoulder 
Straps

SR299 593692

Targus Sagano 
EcoSmart 

Commuter Laptop

حقيبة حاسوب محمول 
ساجانو إيكو سمارت من 

تارجوس

جيب خفي مع غطاء األمطار �
جانب خلفي مبطن  �
جيبان لزجاجة الماء  �

 � Hidden Pocket with 
Rain Cover

 � Padded Back
 � Two Water Bottle 
Pockets

SR329 593690

Targus Cypress 
Convertible Laptop 

Backpack

حقيبة حاسوب محمول  
       Convertible  سايبرس

من  تارجوس

مناسب لجهاز 15.6 بوصة �
يحول من حقيبة الظهر إلى  �

حقيبة الملفات 
 جيب أساسي و3 جيوب  �

ملحقة 
أحزمة كتف قابلة للتعديل /  �

قابلة للثني

 � for 15.6” (Device)
 �  Converts from Back 
Pack to Briefcase 

 � 1 Main Pocket/3 Acces-
sory Pocket

 � Adjustable/Tuck-away 
Shoulder Straps

SR299

Targus MultiFit 
Laptop Sleeve

حافظة حاسوب 
محمول   مولتيفيت   

من تارجوس  

متوافق مع شاشة مقاس  �
13 بوصة/14 بوصة 

نحيفة وخفيفة الوزن �
بطانة داخلية غير قابلة  �

للخدش
شكل خارجي يشبه النيوبرين �

 � for 13”/14” (Screen Size) 
 � Slim and Lightweight
 � Non - scratch Interior 
Lining

 � Neoprene-like Exterior 

SR129 568352

15.6,,

12,, 15.6,,

16,,

16,,

15.6,,

14,,

Targus MultiFit with 
EcoSmart Laptop 

Sleeve

حافظة حاسوب 
محمول  مولتيفيت 

مع ايكوسمارت  
من تارجوس

متوافق مع شاشة مقاس  �
11 بوصة/12 بوصة 

نحيفة وخفيفة الوزن �
بطانة داخلية غير قابلة  �

للخدش
شكل خارجي يشبه النيوبرين �

 � for 11”/12” (Screen Size) 
 � Slim and Lightweight
 � Non - scratch Interior 
Lining

 � Neoprene-like Exterior 

SR119 568351 546824
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::::::
::::::

::::::
::::::

حقيبة خفيفة مع بطانة واقية

حماية عالية 

Light Case with Protective Padding

High Protection

حقيبة حاسوب محمول   ايكو      
موشن من ديكوتا     

حافظة حاسوب لوحي بغطاء 
فليب   ايسي كلك   2 من جكو      

Dicota Eco            
MOTION Slim Case 
Laptop Bag

Gecko EasyClick 2.0 
Flip Cover Tablet Case

SR219

SR169

580096

598926

 � Main Compartment / Front 
Pocket/Back Pocket 

 � 2 Pen Loops
 � Adjustable/Removable       
Shoulder Strap

 � model compatibility for iPad 
10.9 10th Gen  Auto Sleep /  
Wake Function

 � Auto Sleep/Wake Function
 � Multiple Viewing Angles 

حجرة رئيسية مع جيب أمامي        �
وجيب خلفي       

2 حلقات أقالم �
حزام كتف قابل للتعديل واالزالة �

�  iPad 10.9 10th متوافقة مع جهاز
Gen

خاصية االيقاف التلقائي / االستيقاظ �
زوايا عرض متعددة �

Each

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 68

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

مستلزمات الكمبيوتر

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



::::::
::::::

تصميم مريح وجذاب
Comfort With Attractive Design

 حقيبة حاسوب محمول 
 Binario Gravity   من توكانو

TUCANO Binario Gravity 
Laptop Backpack

SR399
598515

 � Elastic Shoulder Straps Lessen 
Weight on Shoulders 

 � for 15.6” (Device)
 � 1 Main Pocket/6 Accessory 
Pockets

 �  Zippered Security Pocket          
on the Back 

أحزمة كتف مرنة تخفف الوزن على  �
الكتفين

مناسب لجهاز 15.6 بوصة �
1 جيب رئيسي / 6 جيوب ملحقة �
جيب أمان بسحاب على الظهر �

TUCANO Bravo Gravity 
Laptop Backpack

 حقيبة حاسوب محمول 
               Bravo Gravity 

من توكانو

مناسبة لجهاز 15.6 بوصة �
وجه أمامي من جلد البولي  �

يوريثان
جيب رئيسي / 5 جيب ملحق �
أحزمة ترولي أحزمة كتف  �

مبطنة / قابلة للتعديل

 � for 15.6” (Device)
 � PU Leather-look front 
Panel & Accents

 � 1 Main Pocket/5 Acces-
sory Pocket

 � Trolley Straps Adjustable/
Padded Shoulder Straps

SR439 598483

TUCANO OFFROAD 
Laptop Sleeve

حافظة حاسوب محمول 
 OFFROAD  من توكانو  

 متوافقة مع شاشة مقاس  �
13/ 14 بوصة  

حافة مضادة للصدمات �
مادة مقاومة للخدش �
نظام مضاد لالنزالق �

 � for 13”/14” (Screen 
Size)

 � Anti - Shock Edge
 � Scratch-resistant 
Material

 � Anti-Slip System 

SR109 598643

TUCANO OFFROAD 
Laptop Sleeve

حافظة حاسوب محمول 
 OFFROAD  من توكانو  

 متوافقة مع شاشة مقاس  �
13/ 14 بوصة  

حافة مضادة للصدمات �
مادة مقاومة للخدش �
نظام مضاد لالنزالق �
لون اخضر عسكري �

 � for 13”/14” (Screen Size)
 � Anti - Shock Edge
 � Scratch-resistant 
Material

 � Anti-Slip System 
 � Military Green

SR109 598638

Dicota Skin URBAN 
Sleeve

حافظة حاسوب محمول 
بيس   من ديكوتا

حافظة حاسوب محمول  �
بخامة  نيوبرين اصطناعي

متوافقه مع شاشة 13   �
بوصة 

 � Laptop Sleeve 
Synthetic Neoprene

 � for 13.0” (Screen Size)

SR129 550878

Dicota Smart Skin 
Laptop Sleeve

حقيبة حاسوب محمول 
سمارت سكن   من ديكوتا

خفيفة الوزن �
تصميم أنيق وبسيط  �
تحتوي على جيب للملحقات  �

 � Light weight
 � Elegant & Minimalistic
 � with Pocket for Acces-
sories

SR109 550870

Dicota Multi BASE 
Laptop Messenger 

Bag

حقيبة حاسوب 
محمول ملتي بيس   

من ديكوتا  

حقيبة حاسوب مبطنة،  �
جيب خارجي للمستلزمات 

مزود بإطار سلكي حديد  �
لمزيد من االمان

 � Cushioned Notebook, 
External Accessory 
Pocket

 � with Metal Wire Frame 
for Extra Safety

SR89 450321

15.6,,

15.6,,

14,,14,,

11.6,,
 13 ,,
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::::::
::::::

 مقاوم للصدمات و التلف
Shock Resists & Damage

 واقي شاشة أيباد         
من بانزر جالس  

PanzerGlass iPad 
Screen Protector

SR159
599290

PanzerGlass iPad 
Screen Protector

 واقي شاشة أيباد                  
من    بانزر جالس  

متوافق مع ايباد برو 11 - 2018  �
/2020 - ايباد برو 11 /

مقاومة الصدمات / الخدوش  �
تغطية إطار كامل �
حواف دائرية �
الحفاظ على اللمس ٪100 �

 �   for iPad Pro 11 - 2018/
iPad Pro 11 - 2020

 � Shock / Scratch Resistant
 � Full frame coverage
 � Rounded edges
 � 100% preservation of touch

SR145 516822

PanzerGlass 
iPad Screen 

Protector

 واقي شاشة أيباد 
  من بانزر جالس  

متوافق مع ايباد برو  �
12.9 - 2018 / 2020 - ايباد 

برو 12.9 /
مقاوم للصدمات و  �

الخدوش 
الحفاظ على اللمس ٪100 �

 � for iPad Pro 12.9 - 2018/
iPad Pro 12.9 - 2020

 � Shock / Scratch Resistant
 � 100 % Touch

SR175 450865

Panzer Glass 
Case Friendly iPad 

Screen Protector

واقي شاشة آي باد 
سهل االستخدام من 

بانزر جالس

 متوافق مع ايباد 10.2  �
  2019 -

مقاوم للصدمات و  �
الخدوش 

الحفاظ على اللمس ٪100 �
سهل التركيب �

 � for iPad 10.2 - 2019
 � Shock / Scratch Resistant
 � 100 % Touch
 �  Easy Installation 

SR129 534596

 �  Shock / Scratch Resistant
 � For iPad 10.9 10th Gen
 � Full frame coverage
 � Rounded edges
 � 100% preservation of touch
 � Easy Installation 

مقاومة الصدمات / الخدوش  �
� 10th Gen 10.9 متوافق مع ايباد
تغطية إطار كامل �
حواف دائرية �
الحفاظ على اللمس 100٪ �
سهولة التثبيت �

Paperlike iPad 
Screen Protector

 واقي شاشة أيباد  من 
بابرليك  

تقنية سطح النانودوتس �
متوافق مع ايباد 10.9  �

10th Gen
 شفاف قطعتان  �

 �  Nanodots Surface 
Technology

 � for iPad 10.9 10th Gen
 � Clear (2 Pieces)

SR159 604404

Paperlike Pencil Grips 
iPad Accessory

ملحقات االيباد مقابض 
قلم

متوافق مع قلم ابل �
يحسن دقة الضربات  �
يقلل من إجهاد القبضة  �
يعمل مع إيماءة النقر  �

المزدوج

 � for (Apple) Pencil
 �  Improves Stroke 
Precision

 � Reduces Grip Fatigue
 � Works with Double Tap 
Gesture 

SR109 604407

Spigen Glas tR 
Slim Tablet Screen 

Protector

واقي شاشة الجهاز 
اللوحي جالس تي آر 

سليم من سبيجن

متوافق مع سامسونج  �
A8 جالكسي تاب

طبقة مقاومة للزيوت  �
لمكافحة الخدوش وبصمات 
األصابع بتغطية كاملة للشاشة

وضوح فائق يحافظ على  �
سطوع الشاشة

 � for (Samsung) Galaxy 
Tab A8

 � Oleophobic coating to com-
bat scratches & fingerprints 
Full Screen Coverage

 � Extreme clarity preserves 
screen brightness

SR149 603352
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::::::
::::::

نسيج مقاوم للماء عالي الجودة
High Quality Water Repellent Fabric

 حقيبة حاسوب محمول 
   براتر Anti - theft    من ريفاكيس  

Rivacase Prater 
Anti-theft Laptop              

Messenger Bag

SR139
564785

 � for 15.6” (Device)
 � Hidden Front Zippered Pocket 
 �  Water Resistant Fabric
 � Padded Laptop Compartment
 � Adjustable/Removable        
Shoulder Strap

مناسب لجهاز 15.6 بوصة �
جيب أمامي مخفي بسحاب �
نسيج مقاوم للماء �
مقصورة مبطنة للكمبيوتر المحمول �
حزام كتف قابل للتعديل واالزالة �

Rivacase Regent 
8038 Laptop Bag with 

Accessory

حقيبة حاسوب        
محمول مع الملحقات 
ريجينت   من ريفاكيس   

 حقيبة حاسوب محمول  �
مع الملحقات تحتوي على   

جيب أمامي بسحاب و جيب 
رئيسي  مناسبة لجهاز15.6” 

بوصة 

 � Laptop Messenger Bag 
with Accessory 1 Main 
Compartment/1 Front 
Zipper Pocket for 15.6” 
(Device)

SR109 531766

Rivacase Regent + 
Sports Bottle Bundle 

Laptop Backpack with 
Accessory

حقيبة ظهر لحاسوب 
محمول مع ملحقات 
) زجاجة رياضية ( من 

ريفاكيس

مناسب لجهاز 15.6 بوصة �
تصميم رياضي قوي يحتوي  �

على جيبان جانبيان  وجيب 
واحد رئيسي و جيب اضافي

حزام كتف مبطن قابل  �
للتعديل

 � for 15.6” (Device)
 � Sporty, Durable .1 Main 
Pocket/1 Accessory 
Pocket/2 Side Pocket

 � Adjustable/Padded 
Shoulder Straps

SR159 564790

Rivacase Egmont 
MacBook Sleeve

حافظة ماك بوك 
  ايجمونت من ريفاكيس     

متوافق مع شاشة 13.3  �
بوصة

خامة  بوليستر  �
خفيفة الوزن �
تصميم أنيق وبسيط  �
تحتوي على جيب للملحقات  �

 � for 13.3” (Screen Size)
 � Light weight
 � Elegant & Minimalistic
 � with Pocket for Acces-
sories

SR109 554247

Rivacase Central 
8221 Laptop 

Messenger Bag

 حقيبة حاسوب محمول 
سنترال   من ريفاكيس   

حقيبة نوت بوك مبطنة �
سحاب مزدوج للجيب  �

الخارجي
جيب كمبيوتر  مناسب لجهاز  �

13.5 بوصة

 � Cushioned Notebook 
Compartment

 � External Pocket Dual 
Zipper Pulls 

 � for 13.5” (Device)

SR169 442067

Rivacase Tivoli 
8730 Laptop Bag

 حقيبة حاسوب 
محمول   تيفولي   8730 

من  ريفاكيس  

فائقة النحافة صغيرة الحجم  �
، جيب خارجي ، سّحاب 

مزدوج
 حزام كتف قابل للتعديل  �

واالزالة 

 � Ultra-slim, Compact, 
External Pocket, Dual 
Zipper Pulls

 � Adjustable/Removable 
Shoulder Strap

SR169 468856

Rivacase Me-
lange MacBook 

Sleeve

 حافظة حاسوب 
ماك  ميالنج من 

ريفاكيس   

 متوافق مع شاشة مقاس  �
13.3 بوصة 

تصميم نحيف وأنيق  �
وعصري بقفل مغناطيسي 

 � for 13.3” (Screen Size)
 � Slim, elegant and fash-
ionable with Magnetic 
Lock

SR165 518696

13.5,,

15.6,,

13.3,,

13.3,,
15.6,,

15.6,,
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زاويا أفضل
 Better Angles

 FHD 500 Brio كاميرا ويب
من لوجيتيك 
Logitech Brio 500 
FHD Webcam

SR599
594527

Logitech M171 
Mouse

فأرة حاسوب السلكية  
بصري من لوجيتيك

� 1000 dpi دقة الوضوح
تقنية اتصال  السلكية بتردد  �

2.4 جيجاهرتز ار اف 
 بطارية )2 ايه( ليثيوم آيون،  �

قابلة إلعادة الشحن

 � resolution 1000 dpi
 � connectivity technology 
Wireless (2.4 GHz RF)

 � battery type 
AA/AA Lithium Ion/AA 
Rechargeable

SR59 460350

Logitech MK270 
(Keyboard and 

Mouse)

لوحة مفاتيح وفأرة 
للحاسوب السلكية         

من لوجيتيك

متوافق مع ويندوز/ ماك  �
آو اس

اتصال السلكي )2.4  �
جيجاهرتز RF(يصل إلى 

10 أمتار
عمر بطارية ممتد �

 � for MacOS/Windows
 � Wireless connection(2.4 
GHz RF)range of up to 
10-meters range

 � Extended Battery Life

SR129 411687

Logitech 
POP Keys               
Keyboard

لوحة مفاتيح   بوب 
كيس   من لوجيتيك    

�  (2.4 GHzاتصال ال سلكي
(RFبلوتوث 

توصيل ما يصل إلى3 أجهزة �
8 مفاتيح رموز تعبيرية قابلة  �

للتبديل

 � connectivity technology 
Bluetooth/Wireless (2.4 
GHz RF)

 � Connect up to  3  Devices 
 � 8  Swappable Emoji Keys

SR499 576462

 � Video resolution up to 1080p 30fps
 � Still image capture resolution 
1920 X 1080 Pixels 

 � Auto Light Correction (RightLight 4)
 � Auto-Framing (RightSight)
 � Dual Noise Reduction Mic            
connector type  USB-C

 � Show Mode

دقة تصوير الفيديو تصل لـ1080 بكسل  �
)30 إطاًرا في الثانية(

�  ×  1920 الثابتة  الصورة  وضوح  دقة 
1080 بكسل 

� Right- التلقائي  الضوء  )تقنية تصحيح 
)Light 4

�  )RightSight( التأطير التلقائي
ميكروفونات مزدوجة لتقليل الضوضاء �
� USB-C نوع الموصل
عرض الوضع �

Logitech MK470  
Keyboard and 

Mouse 

لوحة مفاتيح وفأرة 
 MK470   للحاسوب

من   لوجيتيك  

تصميم فائق النحافة  �
لوحة مفاتيح متعددة 

االستخدامات
تتصل بسالسة بالحاسوب  �

واألجهزة اللوحية والهاتف
فأرة صامتة وجهاز استقبال  �

USB

 �  Ultra Compact Design 
 � Versatile keyboard that 
seamlessly connects to your 
laptop, tablet & phone

 � Ultra silent mouse with 
USB receiver

SR279 557960

Logitech 
Signature K650 

Keyboard

 لوحة مفاتيح  
 K650 سيجنتشر

من لوجيتيك  

متوافق مع iOS / أندرويد /  �
ويندوز أو إس / ماك 

اتصال ال سلكي )تردد 2.4/  �
)GHz بلوتوث

مقاومة لالنسكاب �
عمر بطارية يصل إلى  �

36 شهًرا

 � for  iOS / Android / Win-
dows OS / MacOS

 � Bluetooth/Wireless (2.4 
GHz RF)

 � Spill-Resistant
 � up to 36 Months Battery Life

SR259 595120

Logitech Signature M650 

فأرة M650 من لوجيتيك

دقة الوضوح 4000 نقطة  �
لكل بوصة

مستشعر بصري �
التوصيل عبر البلوتوث  �

USB و
أزرار قابلة للتخصيص �
تقنية سايلنت تاتش �

 � Resolution 4000 dpi
 � Sensor type Optical
 � Bluetooth and USB 
Connectivity

 � Customizable Buttons
 � SilentTouch Technology

SR149 589060
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استمتع براحة التقنية الالسلكية
 Enjoy the  Convenience of Wireless

Technology

لوحة مفاتيح وفأرة  السلكية 
للحاسوب من مايكروسوفت  
Microsoft 850 Wireless 

Desktop (Keyboard & 
Mouse)

SR175
454391

 � Wireless 2.4 GHz RF
 � Advance Encryption Standard 
(AES) 128-Bit Encryption

 � Designed for comfort in either 
hand

 السلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز ار اف  �
معيار التشفير المتقدم )AES( تشفير  �

128 بت.
مصممة لتوفير الراحة لكلتا اليدين �

Microsoft Ocean 
Plastic Mouse

فأرة حاسوب أوشن 
بالستيك من مايكروسوفت

�  1000  dpi  دقة الوضوح
عمر بطارية يصل إلى 12  �

شهًرا من بطارية AA واحدة.
� Win-  متوافق مع أجهزة

dows 11/10 .1

 � Resolution1000dpi 
 � up to12 months of 
battery life2 from a 
single AA battery

 � for Windows 11/10 
devices.1

SR99 570845

Microsoft Modern 
Mobile Mouse

فارة حاسوب 
مودرن موبيل                        

من مايكروسوفت

نحيفة وخفيفة �
تقنية بلوتراك �
استخدمه تقريًبا على أي  �

سطح - مكتب أو أريكة 
أو أرضية

 � Slim & Light 
 � BlueTrack Technology
 � Use almost on any 
surface - desk, couch, 
or floor

SR159 541300

Microsoft 4K 
Wireless Display 

Adapter

محول العرض 
4K الالسلكي

من مايكروسوفت

4K )3840 × 2160( بسرعة  �
30 إطاًرا في الثانية

تقنية Miracast المعتمدة  �
Wi - Fi لشبكة

 � resolution 4K (3840 X 
2160) @30fps

 � Wi - Fi Certified Miracast 
Technology 

SR349 558756

Techpick Yuppie 
Mouse Pad

  يابي    لبادة فأرة  من تيكبيك  

قاعدة مضادة لالنزالق �
المقاس  18 سم �
مضادة لالنزالق حتى بعد  �

االستخدام الطويل
صغيرة وخفيفة الوزن مع  �

متانة مضمونة

 �  Anti - Slippery Base 
 � width 18cm
 � anti-skid  even after 
long use

 � Small & light weight 
product with assured 
durability

SR39 565650

Techpick Mouse 
Pad

 لبادة فأرة  حاسوب
من   تيكبيك  

 لبادة فأرة  بخامة  المطاط /   �
القماش  

بتصميم قاعدة مقاومة  �
لالنزالق

 � Mouse Pad material 
Cloth/Rubber

 � Anti - slippery Base 
Design

SR59 565643

Techpick Multi-
port Station

محطة متعددة 
المنافذ من تيكبيك

نقل البيانات بسرعة 5  �
جيجابت في الثانية

دعم سريع من خالل الشحن �
3 منافذ 1 اتش دي ام آي،  �

1 يو اي بي سي، 1 يو اس 
بي ايه

 � Data Transfer  5  Gbps
 � Support Pass  through 
Charging 

 � 3 Port (1X HDMI/1X 
USB-C/1X USB-A)

SR159 581038
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Magic Keyboard

SR1,499
547276

Apple Pencil 2nd Gen

متوافق مع آيباد برو 11  �
   2018آيباد برو 12.9  /  2018

سريع االستجابة �
إمكانية رسم خطوط  �

بأي وزن

 � for iPad Pro 11 - 2018/
iPad Pro 12.9 - 2018

 � highly responsive
 � Possibility to draw lines 
of any weight

SR699 516647

Magic Keyboard

�  12.9 برو  ايباد  مع   متوافق 
اصدار  2021

مفاتيح ذات إضاءة خلفية �
زاوية قابلة للتعديل �
بطارية مدمجة قابلة للشحن  �

عبر يو اس بي

 � for iPad Pro 12.9 - 2021
 � Backlit Keys
 � Adjustable Angle 
 � USB Rechargeable Built-in 
Battery

SR1,649 563759

ماجيك ماوس السلكي  �
وقابل للشحن 

بطارية مدمجة قابلة إلعادة  �
USB الشحن

سطح متعدد اللمس �

 � Magic Mouse is wireless 
& rechargeable

 � USB Rechargeable Built-
in Battery

 � Multi-Touch Surface

SR499 581857

 � for iPad Air 10.9 4th Gen/iPad 
Pro 11 - 2020

 � Wireless Keyboard
 � Classic Quiet-touch Keys Design
 � Magnetic Attachment

الرابع   � الجيل   10,9 اير  ايباد  مع  متوافق 
 ايباد برو 11  / 2020

 لوحة مفاتيح السلكية  �
 تصميم مفاتيح لمس هادئة كالسيكية  �
 تثبيت مغناطيسي  �

Magic Keyboard 
Folio

لوحة تعقب مدمجة  �
للتعامل مع المهام بدقة

حامل قابل للتعديل لزوايا  �
مشاهدة مرنة

14 مفتاح وظيفة لسهولة  �
الوصول إلى االختصارات

 � A built-in trackpad to han-
dle tasks with precision

 � An adjustable stand
 � 14-key function for easy 
access to shortcuts.

 � for iPad 10.9 10th Gen

Apple Laptop Power 
Adapter

شحن سريع وفعال  �
متوافق مع ماك بوك برو  �

13 أم 1/متوافق ماك بوك 
برو 14 أم 1/ماك بوك آير 

13 أم 1
قدرة التيار 67 واط �

 � Fast and Efficient 
Charging

 � for MacBook Pro 14 M1/
MacBook Air 13 M1/
MacBook Pro 13 M1

 � 67 Watts

Apple TV 4K 3rd Gen 
Media Player

منفذ HDMI 2.1 / جيجابت  �
)45-RJ( إيثرنت

تخزين عالي الدقة 128  �
جيجا بايت

دعم تنسيق الفيديو  �
4K HD دقة

 � HDMI 2.1/Gigabit Ether-
net (RJ-45)

 � HD storage 128 GB
 � video format supported 
4K HD

SR1,249 598657SR299 571583 SR699 598633

Limited Stock

Magic Mouse 

ابل     ماجيك لوحة
مفاتيح حاسوب لوحي

قلم ابل   الجيل الثاني  

ماجيك فوليو لوحة 
مفاتيح حاسوب لوحي

  ماجيك   لوحة مفاتيح 
حاسوب لوحي

  TV  4 K مشغل الوسائط
من الجيل الثالث

ابل     ماجيك فأرة حاسوب

شاحن طاقة لحاسوب ابل

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 74

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

مستلزمات الكمبيوتر

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



::::::
::::::

تصميم متعدد الطيات 
مستوحى من األوريجامي

Multi Fold Design Inspired by origami

 حافظة حاسوب لوحي فوليو 
  أوريجامي بنسيل

من بيبيتو  
PIPETTO Origami Folio 

Tablet Case

SR239
563934

 � For iPad Pro 11 - 2021/iPad 
Pro 11 - 2020

 � 5 stand positions 
 � Flap Closure

متوافق مع ايباد برو 11 - 2020   2021  �
 -  ايباد برو  / 11

5 وضعيات الوقوف �
 قفل بحزام  �

PIPETTO Activity 
Back Cover Tablet 

Case for Kids

 حافظة حاسوب لوحي 
لألطفال بغطاء خلفي 

اكتيفيتي  من بيبتو

إسفنج ممتص للصدمات �
مقبض مدمج �
تصميم واقي ونظيف �
�  iPad متوافق مع جهاز

10.9 10th Gen

 �  Shock Absorbing 
Foam, Built - in Handle 

 �  Protective and Wipe 
Clean Design 

 � for iPad 10.9 10th Gen

SR219 598924

PIPETTO Origami 
Folio Tablet Case

 حافظة حاسوب لوحي 
فوليو   أوريجامي   من 

بيبيتو  

 متوافق مع ايباد ميني  6 �
5 أوضاع مختلفة للحامل  �

القابل للطي
وظيفة إيقاظ / نوم تلقائي �

 � For iPad Mini 6
 � 5  Different Folding 
Stand Positions

 � Auto Sleep / Wake 
Function 

SR169 569501

Wacom One 
Creative Graphic 

Tablet

جهاز لوحي ابداعي  وان           
   من واكوم  

حجم العرض 13. 3” بوصة �
امكانية التعرف على اإلمالة  �

باستخدام  19  درجة
متوافق مع ويندوز /  ماك  �

أو اس

 � 13 .3 ” Display Size
 � Tilt Recognition  19  
Degrees using

 � for Mac OS/Windows 

SR2,439 547877

Wacom One        
(CTL-472-N) 

Creative Graphic 
Tablet

جهاز لوحي سلكي ألعمال 
الجرافيك من واكوم

متوافق مع ويندوز /  ماك  �
او اس 

يحاكي تجربة الرسم بالقلم  �
الحقيقي ويطابق تمامًا قوة 

اليد وضغط الحركة
مقاس210* 146  ملم  �

 � Creative Graphic Tablet 
Mac OS/Windows

 � The Natrual Pen Exper-
iance Perfectly Matches 
Hand’s 

 � size 146x210mm

SR255 511740

Wacom Intuos M 
Creative Graphic 

Tablet

 جهاز لوحي انتوس ام        
من واكوم  

جهاز لوحي مزود بقلم  �
خفيف وفائق الدقة

برنامج قابل للتنزيل �
تقنية التوصيل  بلوتوث  �

 �  Tablet with a Light, 
Super - Accurate Pen 

 � Downloadable 
Software 

 � connectivity Bluetooth

SR999 509189

Wacom Intuos 
Pro (PTH-460) 
Creative Pen & 

Touch Tablet

تابلت مع قلم رقمي 
ألعمال الجرافيك        

انتوس برو

تصميم لوحي فائق النحافة  �
مع قلم رقمي  بتقنية  واي 

فاي / بلوتوث 
يتوافق مع ويندوز /  ماك  �

او اس 

 � Super-slim Tablet 
Design

 � Pen & Touch Tablet. 
Bluetooth/WiFi

 � for Mac OS/Windows

SR1,099 537356
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وّصل والعب و استمتع بجيل جديد 
من الجيجا بايت
Plug & Play Enjoy New Gigabit

   راوتر الجيل الخامس   سي بي 
اي من هواوي  

Huawei 5G CPE 
Router

SR1,499
598876

Huawei B535-932 
4G+ CPE Router

راوتر الجيل الرابع بلس 
    B535  - 932  سي بي اي 

من هواوي  

معدل النقل حتى 300  �
ميجابت في الثانية

اتصال حتى 64 جهاز �
�  )LAN( عدد منافذ ايثرنت

4 منفذ

 � transfer rate up to 300 
Mbps

 � up to 64 Devices
 � 4 Port (LAN)

SR649 595963

Huawei 
E5576856-230A 

4G Portable 
Router

 راوتر متنقل الجيل الرابع 
         E5576856  - 230 A 

من هواوي  

معدل النقل حتى 150  �
ميجابت في الثانية

اتصال حتى 16 جهاز �
نوع الشريحة عادية �
� GHz 2.4 نطاق التردد

 � up to 150 Mbps
 � up to 16 Devices
 � Standard SIM
 � frequency range 2.4 
GHz

SR329 595965

Huawei E5785-
320A 4G Porta-

ble Router

 راوتر متنقل الجيل 
      E5785  - الرابع

 A 320  من هواوي

معدل النقل حتى 300  �
ميجابت في الثانية

نطاق تردد 5 جيجاهرتز/ �
نطاق مزدوج 2.4 جيجاهرتز

اتصال حتى 32 جهاز �
سعة بطارية 3000 مللي أمبير �

 � up to 300 Mbps
 � Dual Band (2.4 GHz/5 
GHz)

 � up to 32 Devices
 � battery capacity 3000 mAh

SR499 588180

 � transfer rate up to 3000 Mbps 
 � frequency range Dual Band (2.4 

GHz/5 GHz) 
 � up to 64 Devices
 � Single Port (LAN/WAN)/Single Port 

(LAN)

معدل نقل حتى 3000 ميجابت /ث �
مزدوج   � جيجاهرتز/نطاق   5 التردد  نطاق 

2.4 جيجاهرتز
اتصال حتى 64 جهاز �
منفذ واحد )LAN / WAN( / منفذ واحد  �

)LAN(

Huawei Mesh 3 (3 
Pack) Whole Home 

Mesh Wi-Fi

راوتر من هواوي 
حزمة 3 - ماش 3

معدل نقل حتى 2976  �
ميجابت في الثانية 

)5جيجاهرتز: حتى 2402 
ميجابت في الثانية /2.4 

جيجاهرتز: حتى 574 
ميجابت في الثانية(

 اتصال حتى 250 جهاز  �

 � up to 2976 Mbps 
(5 GHz: up to 2402 
Mbps/2.4 GHz: up to 
574 Mbps)

 � up to 250 Devices

SR1,499 574197

HuaweiE5783 
4G Portable 

Router

راوتر متنقل 
  E5783الجيل 

الرابع من هواوي

معدل النقل  حتى 150  �
ميجابت في الثانية 

 اتصال حتى 16 جهاز  �
نطاق التردد 2.4  جيجاهرتز  �

 � Transfer rate up to 300 
Mbps

 � Connected devices up to 
32 Devices

 � Frequency 2.4 GHz 

SR399 587747

Huawei B530-936
4G CPE Router

راوتر الجيل الرابع   
من هواوي

 اتصال حتى 64 جهاز  �
نطاق التردد 5جيجاهرتز    �

 /نطاق مزدوج  2.4 جيجاهرتز 
معدل النقل  حتى 300  �

ميجابت في الثانية 
نوع الشريحة : عادية  �

 � up to 64 Devices
 � Dual Band (2.4 GHz/5 
GHz)

 � transfer rate up to 300 
Mbps

 � Standard SIM

SR449 593039

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 76

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

مستلزمات الكمبيوتر

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



Huawei WiFi AX3 
Pro Wireless 

Router

WiFi AX3 راوتر السلك
من هواوي

معدل النقل 5 جيجاهرتز:  �
حتى 1201 ميجابت في 

الثانية / 2.4 جيجاهرتز: حتى 
574 ميجابت في الثانية

 اتصال حتى 128 جهاز  �
معايير الشبكة الالسلكية  �

)802.11ax( 6 Wi-Fi

 � 5 GHz: up to 2402 
Mbps/2.4 GHz: up to 
574 Mbps

 � Connected devices up 
to 128 Devices

 � Wi-Fi 6 (802.11ax)

SR399 595169

Huawei WiFi AX3 
Wireless Router

راوتر السلكي   واي 
فاي ايه اكس     3       

من هواوي  

2.4 جيجاهرتز: حتى 574  �
ميجابت في الثانية /5 
جيجاهرتز: حتى 1300 

ميجابت
عدد األجهزة المتصلة  �

128جهاًزا

 � 5 GHz: up to 2402 
Mbps/2.4 GHz: up to 
574 Mbps

 � connected devices up 
to 128 Devices

SR299 603788

Huawei WiFi 
AX2 Wireless 

Router

راوتر السلكي   واي 
فاي ايه اكس    2          

من  هواوي  

5 جيجاهرتز: حتى 1201  �
ميجابت في الثانية / 2.4 

جيجاهرتز: حتى 300 ميجابت 
في الثانية

 عدد األجهزة المتصلة حتى  �
64 جهاًزا

 � 5 GHz: up to 1201 
Mbps/2.4 GHz: up to 
300 Mbps

 � multipoint - number of 
connected devices up 
to 64 Devices

SR209 603789

Huawei Mesh 3 
(2 Pack) Whole 

Home Mesh Wi-Fi

هواوي ماش   3 
  )   حزمة 2( شبكة 
منزلية واي فاي 

معايير LAN الالسلكية 802(  �
)6.11ax واي فاي

5  جيجاهرتز / نطاق مزدوج )2.4  �
جيجاهرتز (

 اتصال حتى 250 جهاز  �
�  LAN / WAN Auto( 3 منافذ

)Adapter

 � Wi-Fi 6 (802.11ax)
 � Dual Band (2.4 GHz/5 
GHz)

 � Up to 250 Devices
 � 3 Port (LAN/WAN Auto 
Adapter)

SR1,199 574185

Limited Stock

::::::
::::::

أداء الشبكة األمثل ..
Optimal Network Performance

      MC801  راوتر الجيل الخامس
  سي بي اي من زد تي اي

ZTE MC801 5G CPE 
Router

SR1,649
578636

 � connected devices up to 32 
Devices

 � frequency range Dual Band 
(2.4 GHz/5 GHz)

 � ports RJ-11/RJ-45
 � wireless LAN standards Wi-Fi 
6 (802.11ax)

 اتصال حتى 32 جهاز  �
نطاق مزدوج 2.4جيجاهرتز  /5 جيجاهرتز �
� 45  - RJ - 11  / RJ منافذ
�   Wi - Fi  6  الالسلكية  LAN معايير 

11 ax  .802 

ZTE MF296R 4G LTE 
CPE Router

راوتر الجيل الرابع    
   MF296 R سي بي اي من  

زد تي اي

معدل النقل  حتى 300  �
ميجابت في الثانية

اتصال حتى 64 جهاز �
عدد منافذ ايثرنت  �

 )LAN( 4 منفذ

 � Transfer rate 
up to 300 Mbps 

 � upto 64 Devices
 � 4 Port (LAN)

SR519 578634

ZTE MF971 4G 
Portable Router

 راوتر متنقل الجيل 
                MF971  الرابع

من زد تي اي

نطاق التردد 5 جيجاهرتز  /   �
نطاق مزدوج 2.4 جيجاهرتز  

معدل النقل  حتى 300  �
ميجابت في الثانية  

 اتصال حتى 32 جهاز  �

 � Frequency range Dual 
Band (2.4 GHz/5 GHz) 

 � Transfer rate up to 300 
Mbps

 � Up to 32 Devices

SR299 578635
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::::::
::::::

نطاق جديد.  إمكانات جديدة
New Band. New Possibilities
 شبكة منزلية واي فاي    
ديكو     X75 من تي بي لينك  

TP-Link Deco XE75 
(3-pack) Whole Home 
Mesh Wi-Fi

SR2,499
594204

TP-Link Archer 
MR600 4G+ CPE 

Router

راوتر  السلكي الجيل 
الرابع من تي بي لينك

عدداألجهزة المتصلة 64جهاز  �
معدل النقل  حتى300  �

ميجابت في الثانية 
تشغيل الجيل الرابع والثالث  �

 � Up to 64 Devices
 � Transfer rate up to 300 
Mbps

 � Operating Modes 3G/4G 
Wireless Router

SR659 533911

TP-Link AR-
CHER AX53 

Wireless Router

راوتر السلكي أركر 
إيه إكس 53 من تي 

بي لينك 

نطاق واي فاي مزدوج إيه  �
إكس 3000 

إمكانية االتصال بأجهزة  �
إضافية

تكنولوجيا هوم شيلد من تي  �
بي لينك

 � AX3000 Dual Band Wi-F
 � Connect More Devices
 � TP-Link HomeShield

SR349 590727

AX1800 Wi-Fi
Range Ex-

tender

موسع نطاق الواي 
AX1800 فاي

�   Dead-Zone 6 واي فاي
 Killer

ربط المزيد من األجهزة �
دفق مستمر �
إعداد سهل في غضون  �

دقائق

 � Wi-Fi 6 Dead-Zone Killer
 � Connect More Devices
 � Uninterrupted Streaming
 � Easy Setup Within 
Minutes

SR499 566258

 � Deco XE75 TriBand Wi-Fi
 � Gigabit Wired Speed
 � Boosted Seamless Coverage
 � AI-Driven Mesh
 � TP-Link HomeShield
 � Setup Made Easier Than Ever

إي  � إكس  إيه  مزدوجة  فاي  واي  شبكة 
 5400

سرعة جيجابت سلكية  �
تغطية سلسة معززة �
شبكة مدعومة بالذكاء االصطناعي  �
تكنولوجيا هوم شيلد من تي بي لينك �

TP-Link Deco S7 
(3-pack) Whole 

Home Mesh Wi-Fi

شبكة منزلية واي فاي   
 )  3  - pack(   Deco S7 

من تي بي لينك

معدل النقل حتى 1900  �
ميجابت في الثانية

نطاق التردد )5 جيجاهرتز/ �
نطاق مزدوج )2.4 جيجاهرتز

اتصال حتى 100 جهاز �

 � transfer rate up to 1900 
Mbps

 � frequency range Dual 
Band (2.4 GHz/5 GHz)

 � up to 100 Devices

SR699 604061

TP-Link UB500 
Bluetooth Adapter

 UB500 محول بلوتوث
من تي بي لينك

نظام التشغيل المدعوم  �
7/1. 8/10/11 Windows

النطاق يصل الى 10 متر �

 �  Supported Operating 
System Windows 
 11  / 10 /8 .1 /7  

 � range up to 10 m

SR39 594202

TP-Link Archer 
T3U USB Wireless 

Adapter

 محول شبكة السكلي 
  آرشر تي 3 يو   من تي 

بي لينك  

)5 جيجاهرتز/نطاق مزدوج  �
)2.4 جيجاهرتز

�  1267 up to معدل النقل
Mbps

� )802.11ac( AC السلكي

 � Dual Band (2.4 GHz/5 
GHz)

 � transfer rate up to 1267 
Mbps

 � Wireless AC (802.11ac)

SR145 527819

RE605X

Archer AX53
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::::::
::::::

 متوافق مع جميع األجهزة  
Multiplatform Compatibility

قرص صلب متنقل كانفيو 
فلكس من توشيبا

Toshiba Canvio Flex 
Portable Hard Disk Drive

SR499SR269
SR339 557252

 � Compatible with Mac/Win-
dows/Tablet, Includes USB-C 
& USB-A Cables

 � USB 3.2 (Gen 1)

متوافق مع أجهزة ماك .وينــدوز .  �
الحواســيب اللوحية ويتضمن كابالت 

USB-A و USB-C
USB 3.2 ) الجيل األول ( �

Toshiba Canvio 
Advance Portable 

Hard Disk Drive

  توشيبا     كانفيو أدفانس  
قرص صلب متنقل

متوافق مع أجهزة ماك  �
.وينــدوز 

USB 3.2 ) الجيل األول ( �

 � Compatible with Mac/
Windows

 � USB 3.2 (Gen 1)

SR299
SR239

SR499 557409

Toshiba Canvio        
Basics Portable 
Hard Disk Drive

توشيبا   كانفيو بيسكس 
   قرص صلب متنقل

متوافق مع أجهزة ماك  �
.وينـدوز 

�  USB 3 نوع الموصل

 � Compatible with Mac/
Windows

 � connector type USB 3.0

602742

4TB1TB

2TB

2TB

1TB

4TB

SR299
SR209

SR469
2TB

1TB

4TB

DisplayPort to 
DisplayPort Video 

Adapter

يو إس بي-سي لتشغيل 
منفذ عرض المحول

يدعم دقة قصوى تصل إلى  �
4k و 60 هرتز

�  2k ، 4k يدعم 1080 بيكسل

 � Supports maximum 
resolutions up to 4K 
& 60Hz

 � Supports 1080p 2k, 4k

SR79 552885

M-BEST DisplayPort to 
DisplayPort AV Cable

منفذ عرض ديسبالي 
بورت الى منفذ عرض 
ديسبالي بورت  من ام 

بيست    

منفذ الشاشة )اإلخراج( إلى  �
منفذ الشاشة )اإلدخال(

طول السلك 2  م 

 �  Display Port (Output) to 
Display Port (Input) 

 � cable length 2 m

SR59 586301

CAT.8 UTP Network 
Cable

سلك شبكات 
CAT.8 UTP

� 45-RJ نوع التوصيلة
طول السلك  5 م �

 � connector type RJ-45
 � cable length 5m

SR79 552879

Hyper HyperDrive 
Multi-port Station

محطة متعددة المنافذ 
هايبر هايبر درايف

�  HDMI / USB-A( 6 منافذ
 / USB-C / SD / Micro
SD / مقبس صوت 3.5 

ملم(
� HDMI 4K @ 60Hz يدعم

 � 6 Port (HDMI/USB-A/
USB-C/SD/Micro SD/3.5 
mm Audio Jack)

 � Support HDMI 4K@60Hz

SR369 597486
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::::::
::::::

لوحة مفاتيح
مقاومة النسكاب السوائل
Spill-resistant keyboard

لوحة مفاتيح وفأرة حاسوب 
السلكي من كينسينجتون

Kensington Pro Fit 
Low-Profile Desktop 
(Keyboard & Mouse)

SR119
529725

Kensington Wireless 
Presenter with Button 

Type Controls

جهاز تحكم السلكي 
ألجهزة العرض التقديمي 

من كينسينجتون

 النطاق 45  متر   �
تتيح لك عصا التحكم في  �

المؤشر استخدام مقدم 
العرض مثل الماوس ، 

وتحريك المؤشر ألعلى / 
ألسفل ولليسار / لليمين.

 � Range 45 m
 � Laser Pointeruse the 
presenter like a mouse, 
moving cursor up/down 
& left/right 

SR169 404932

Kensington 
CH1000 USB 

Hub

 موزع يو اس بي 
  CH1000  من 
كينسينجتون  

عدد المنافذ : منفذ )2 ×  �
يو اس بي ايه، 2 × يو اس 

بي سي 4(
يدعم الشحن للهواتف  �

الذكية / األجهزة اللوحية
� )3.1( USB-C

 � number of ports 4 Port 
(2X USB-A/2X USB-C)

 � Supports Charging for 
Smartphones/Tablets

 � USB-C (3.1)

SR135 454060

Kensington 
USB Hub

موزع يو اس بي                  
من كينسينجتون

 تصميم مدمج خفيف الوزن �
معدل نقل 300 ميجابايت  �

في الثانية 

 � Compact, Lightweight 
Design

 � 300 Mbps Transfer Rate

SR109 437391

 � Spill-Proof Keyboard 
 � Multimedia Keys
 � Ambidextrous Mouse & AES           
Encryption

لوحة مفاتيح مقاومة للسوائل  �
مزودة بمفاتيح وسائط متعددة  �
� AES فأرة غير مألوف وتشفير

Kensington  USB 
3.0 to RJ-45 (Ether-

net) Adapter

وصلة محول من 
يو اس بي 3.0 

إلى )إيثرنت( من 
كينسينجتون  

محول من يو اس بي 3.0  �
إلى ارجي 45 )إيثرنت( 

 �  USB  3 .0  to RJ - 45  
(Ethernet) 

Kensington
 UH1400P USB-C 

8-in-1 Multi-port 
Station

 موزع متعدد 
المنافذ  8 في 1 
من كينسينجتون    

�  USB - C / USB( 8 منافذ
 Micro SD / SD / / 0. 3.0

 )HDMI / 45-RJ
دعم 4K HDMI / 60 هرتز �

 �  8  Port  ( USB  -  C /  USB  
 3 .0 / Micro  SD /SD/RJ-
45 /HDMI) 

 � Support HDMI 4K/60hz

Kensington VP4000 
4K DisplayPort to 
HDMI AV Adapter

محول إلى إتش 
                 4K دي إم آي بدقة

من كينسينجتون

 يحول من منفذ الشاشة  �
 HDMI إلى منفذ

 محول فيديو وصوت  �

 � DisplayPort to HDMI
 � AV Adapter

SR129 437402SR399 577103 SR155 454051

Limited Stock
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::::::
::::::

أكثر ثباتًا وصالبة ومتانة..
More Steady , Rigid , & Durable

محطة متعددة المنافذ 
16 في 1  من    فيل تك

FeelTek 16-in-1          
Multi-port Station

SR549
593770

 �  Supports resolutions up to  8 K 
(7680 x4320 @30 Hz), Support 
PD upto  100 W 

 � Stylish look in green glare with 
scratch-resistant surface & 
non-slip rubber feet

 � Compatible with Microsoft 
Windows / MacOS / Linux / 
Google Chrome OS

�  8 K  )7680 × 4320 يدعم دقة تصل إلى
30 @ هرتز( ، يدعم PD حتى 100 واط

مظهر أنيق بتوهج أخضر مع سطح مقاوم  �
للخدش وأرجل مطاطية مانعة لالنزالق

متوافق مع مايكروسوفت ويندوز �
� OS ماك / لينكس / جوجل كروم /

FeelTek FHD 
Webcam

 FHDكاميرا انترنت   
  من     فيل تك

 فيديو عالي الدقة 1080  �
بيكسل 

تعزيز تلقائي للضوء  �
المنخفض 

 حامل مرن للنوت بوك  �
والحاسوب المكتبي 

والحاسوب الشخصي 

 � 1080 Pixels HD Video
 � Automatic Low Light 
Boost

 � Flexible Stand for 
Notebook and Desktop 
and PC

SR169 548102

FeelTek Cable HDMI to 
HDMI AV Cable

 وصلة تحويل اتش دي ام 
آي إلى اتش دي ام آي              

من   فيل تك  

�   8 K دقة
كابل مضفر �
طول السلك 2  م  �

 � 8 K Resolution
 � Braided Cable 
 � cable length 2 m

SR59 550952

FeelTek DisplayPort to 
DisplayPort AV Cable

محول ايه في ديسباليبورت 
إلى ديسباليبورت من فيل تك

� 8K دعم دقة تصل إلى
طول السلك 3 م �

 �  Support up to  8 K 
Resolution 

 � cable length 3 m

SR89 566543

FeelTek CAT.8 UTP 
Network Cable

 8.CAT سلك شبكات
UTP من فيل تك

� 45-RJ نوع التوصيلة
طول السلك   3 م �

 � connector type RJ-45
 � cable length 3m

SR49 550954

FeelTek USB-C to 
HDMI Dual Port 

Dongle AV Adapter

محول دونجل ثنائي 
 USB-C  المنافذ من

إلى اتش دي ام آي

� 8K   30Hz دعم دقة � Support 8K@30Hz 
resolution

SR199 593776

FeelTek 10-in-1 
Multi-port Station

محطة متعددة 
المنافذ 10 في 1

�  2X HDMI /( 10 منافذ
 2X USB / 3.1 USB-C

 USB / 3.0 2X USB / 3.1
)45-RJ / 3.0 PD / 2.0

يدعم توصيل الطاقة 3.0  �
حتى 100 وات

 � 10 Port (2X HDMI/USB-C 
3.1/2X USB 3.1/2X USB 
3.0/USB 2.0/PD 3.0/RJ-45)

 � Supports Power Delivery 
3.0 upto 100W

SR399 593754
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USB-C 4-in-1                          
Multiport       
Adapter

 � Turn a single USB-C port into an HDMI 1.4 port, 
 � 2 USB-A 3.0 BC1.2 ports, and a USB-C PD port
 � Access up to 4K resolutions (3840x2160 @ 30Hz) 
through the HDMI port

 � Supports pass-through charging up to 100W

SR199 563066

Belkin Connect 
USB-C 7-in-1 

Multi-port Station

 � Supply multimedia ports that have been eliminated 
in the latest Apple & PC laptops

 � Connect USB-C devices to projectors, monitors, SD & Mi-
croSD cards, headphones, microphones, & thumb drives 

 � Pass-through charging up to 100W , HDMI port that sup-
ports 4K monitor resolutions , 5 Gbps data transfer rate 

SR299 567199

Belkin Toslink 
Audio Cable

 � Slim, lightweight design 
for ultra-portability and 
superior quality

 � Supports 5.1/7.1 digital 
surround sound

 � cable length 1.80 m

SR45 417617

Belkin Thunder-
bolt 3 (USB-C to 

USB-C) AV Cable

 � Data Transfer up to 40 
Gbps, Supports Power 
Delivery up to 100 
Watts

 � Thunderbolt 3 (USB-C 
to USB-C)

SR129 565290

USB-C to HDMI + 
Charge Adapter

 � USB-C to HDMI adapter with up to 60W of Power 
Delivery

 � Supports video resolutions up to 4K x 2K 
(3840x2160) at 60Hz

SR129 544333

Belkin Travel
USB Hub

 � Add 4 Hi-Speed USB 2.0 ports to your laptop for 
quick and easy access

 � The compact 4-Port Travel Hub conveniently adds 
four easy-access USB ports to your laptop/net-
book/ultrabook  - perfect for connecting a keyboard, 
mouse, thumb drive, charging cable, or any other 
USB-enabled device.

SR45 444879

::::::
::::::

استمتع بتشغيل أكثر سالسة
Enjoy Smoother Operation

Belkin Connect Pro 
Dock Multi-port 
Station

SR1,549
578241

 � 12 ports include SD Card Read-
er, Audio In/Out, USB-C 3.1 Gen 
2 port with PD 3.0 , 2x Thunder-
bolt 4 ports, 2x HDMI 2.0 ports, 
Gigabit Ethernet, 2X USB-A 3.1 
ports, and 2X USB-A 2.0 ports 

 � 40Gbps for fast data transfers
 � Power Delivery up to 90W to 
power laptops, tablets, smart-
phones, hard drives, & more
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Gear4 Orlando D3O 
Back Cover Tablet 

Case for Kids

 حافظة كمبيوتر 
لوحي بغطاء خلفي 
لال طفال   اورالندو 

دي    30 من   4جير  

متوافق مع ايباد 10.2 الجيل  �
الثامن 2019 - ايباد 10.2/

مقاوم للسقوط حتى 2 متر �
أذرع متعددة االستخدامات  �

للتعليق والحمل
مواد وتصميم مناسب  �

لألطفال

 � Drop Resistant Up to 2m
 � Versatile Arms for Hang-
ing and Carrying

 � Kid-friendly Materials and 
Design

SR175 563981

Zagg Invisible 
Shield Glass Elite 

واقي شاشة من زاج

لجهاز أيباد 10.9 )الجيل  �
العاشر(

مضاد للبكتيريا، ويأتي  �
 ،ClearPrint بتكنولوجيا

ومقاوم للخدوش 

 � for iPad 10.9 10th Gen
 � Anti-microbial, ClearPrint 
Technology , Scratch-re-
sistant

SR249 599169

::::::
::::::

لحماية آمنة
For Safe Protection

توصيلة كهرباء متعددة 
المنافذ من الفنار

ALFANAR Extension 
Tower Socket Power 

Extension

SR395
600883

 � Number of outlets 6 Outlet; 4 
USB Port 

 � plug type G Type UK 3-pin 
 � Surge Protection 
 � Cable length 3 m

عدد المنافذ 6 منافذ , 4 يو اس بي �
نوع القابس منفذ UK G 3 نمط �
حماية من زيادة التيار �
طول السلك 3   م �

Kistenmacher 
Comfort-Line Power 

Extension

وصلة كهرباء  
كومفورت     من 

كيستنماتشر     الين 

مقبس بغطاء ذاتي اإلغالق  �
بكرة كابل �
عدد المنافذ 3 منافذ �
طول السلك 3.00  م  �

 �  Socket with Self       
Closing Cover

 � Cable Reel 
 � number of outlets 3 
Outlet

 � cable length 3 m

SR129 478963

Kistenmacher 
Super-Solid Power 

Extension

وصـــلة كهــــرباء         
من كيستنماتشر

عدد المنافذ 8 منافذ  �
زر فيوز األمان �
مفتاح تشغيل/ إيقاف �
)IP20(طول  � الحماية  درجة 

السلك 5م  

 � 8 Outlet  
 � Safety Fuse Button
 � On / Off Switch
 � Degree of Protection 
(IP20 ) 

 � cable 2.50m

SR149 563282

PanzerGlass Spray 
Antibacterial Screen 

Cleaner Mobile 
Cleaning Kit

طقم أدوات تنظيف 
الشاشة المضادة للبكتيريا

زجاجة رذاذ سائلة + قطعة  �
قماش من األلياف الدقيقة 

+ فرشاة + كيس
يقضي على 99.999٪ من  �

البكتيريا ، خاٍل من الكحول ، 
البارابين ، األمونيا ، العطور

 �  Liquid Spray Bottle 
+ Microfiber Cloth + 
Brush + Pouch 

 �  Eliminates  99 .999 % 
of Bacteria, Free from 
Alcohol, Parabens, 
Amonia, Perfume 

SR89 546304

Mini DisplayPort to 
HDMI AV Adapter

توصيلة شاشة ميني 
إلى محول أي في 

اتش دي ام آي

� طول السلك 1.5  م  � cable length 1.5 m

SR85 407343

83 Search
You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with “Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App.

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر اإلأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة "قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير اإلإلكرتوين

Computer Accessories

March - May 2023  I  www.jarir.com
All Prices are 15% VAT inclusive



Limited Stock

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 84

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

مستلزمات الكمبيوتر

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



85 Search
You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with “Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App.

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر اإلأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة "قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير اإلإلكرتوين

Computer Accessories

March - May 2023  I  www.jarir.com
All Prices are 15% VAT inclusive



WD My Passport 
Portable SSD - Solid 

State Drive

 قرص متنقل اس اس دي 
من دبليو دي     مي 

باسبورت   

سرعة القراءة: تصل إلى  �
1050 ميجابايت / ثانية

سرعة الكتابة: تصل إلى  �
1000 ميغا بايت / ثانية

 � Read Speed: up to 
1050 MB/s

 � Write Speed: up to 
1000 MB/s

SR2,299 560975

مصمم للعمل على نظام  �
التشغيل Mac ومجهز بميزة 

.Time Machine

 � Designed for Mac and 
Time Machine ready. 

SR399 SR649 538210

WD My Passport 
Portable Hard Disk 

Drive

قرص صلب متنقل 
من دبليو دي     مي 

باسبورت    

�  WD مزود ببرنامج
Backup™ لحماية 

المحتوى بالنسخ االحتياطي 
التلقائي

 � Equipped with WD 
Backup™ software 
for automatic backup 
protection

SR265 SR379 538202

WD Black SN850 
NVMe Internal with 

Heatsink Gen 4

محرك أقراص        
داخلي لباليستيشن 5  

 SN850  NVMe من 
دبليو دي بالك

سرعات قراءة وكتابة عالية �
مع هيتسينك من الجيل  �

الرابع

 � High read & write 
speeds

 � with Heatsink Gen 4

597422

WD My Book 
Powered Hard Disk 

Drive

 قرص صلب يعمل 
 My Book بالطاقة

من دبليو دي   

نسخ احتياطي تلقائي  �
باستخدام البرنامج المرفق 

WD Back up وتوافق مع 
Time Machine

 � Auto backup with includ-
ed WD Backup software 
and Time Machine 
compatibility

SR1,529 538172

أحفظ جميع  محتوياتك  �
الرقمية في المنزل وأدخل 

إليها من أي مكان

 � Save everything 
at home  Access it 
anywhere

489691

www.worldbackupday.com

BACKUP
TO EXPLORE NEW POSSIBILITIES

EFFORTLESSLY
*This promotion is not officially supported or endorsed by World Backup Day.

انسخ البيانات

�نجازاٍت مبهرة

ٍبسرعة وسهولة

www.worldbackupday.com

BACKUP
TO KEEP UP WITH YOUR IDEAS

EFFORTLESSLY

*This promotion is not officially supported or endorsed by World Backup Day.

انسخ البيانات

لدعم أفكارك

ٍبسرعة وسهولة

2TB 5TB1TB 2TB 4TB

Works with
console

Works
with PC

SR1,699
1TB12TB

SR1,399
8TB
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النسخ االحتياطي التلقائي  �
على ُبعد توصيلة واحدة.

 � Automatic backup is 
just a plug-in away.

SR449 558071

تنقل الملفات بسرعة إلى  �
جهاز الكمبيوتر الخاص بك

 � Quickly move files with 
this USB Type-C flash 
drive

SR599 566541

تسريع األعمال بأداء أسرع  �
.SSD مع القرص

 � Accelerate every move 
with SSD performance.

SR2,229 566490

� خزن اكثر واحمل اقل � Store more, carry less

SR249 530829

SDXCTM UHS-I Card

مذهلة لتصوير فيديوهات  �
4K فائقة الدقة

 � Great for capturing 4K 
UHD video

SR279 592750

مذهلة لتصوير فيديوهات  �
4K فائقة الدقة

 � Great for capturing 4K 
UHD video

SR329 588213

www.worldbackupday.com

BACKUP
TO EXPLORE NEW POSSIBILITIES

EFFORTLESSLY
*This promotion is not officially supported or endorsed by World Backup Day.

انسخ البيانات

�نجازاٍت مبهرة

ٍبسرعة وسهولة

1TB4TB 256 GB

256 GB512 GB

SanDisk MicroSDXC
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امسح الكود لتصفح منتجات 
أجهزة المنزل الذكي 

تحكم بمزنلك الذيك
من خالل هاتفك من أي مكان

RING Floodlight 
Cam (Black) Smart 
Security Camera

كاميرا مراقبة رينج 
فلوداليت )سوداء( سوداء

SR1,049

RING Indoor Cam 
Wireless (2.4 GHz)

كاميرا رينج داخلية 
السلكية )2.4 جيجا هيرتز(

SR299

RING Stick Up Cam 
Battery Security 
Camera

كاميرا مراقبة رينج 
قابلة لاللتصاق

SR449
583213

RING Stick Up Cam 
Plug-in Security 
Camera

كاميرا مراقبة رينج قابلة 
لاللتصاق والتوصيل بالكهرباء

SR449
568529

576866 511239
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Amazon Echo Dot (5th Gen)  
Smart Speaker with Alexa

  امازون   الجيل الخامس   -   ايكو دوت  

SR239
599330

Amazon Echo Show 8 (2nd Gen) 
Smart Display with Alexa

SR579
591241

امازون     الجيل الثاني   -   ايكو شوو   8

Amazon Echo Show 5 (2nd Gen) 
Smart Display with Alexa

SR369
591256

  امازون     الجيل الثاني   -   ايكو شوو   5

Amazon Echo Dot (5th Gen) Smart 
Speaker with Clock and Alexa

Amazon Echo Dot (3rd Gen) Smart 
Speaker with Alexa

Amazon Echo (4th Gen) Smart 
Speaker with Alexa

  امازون     الجيل الخامس   -   ايكو دوت  

SR299 SR199 SR479
599332 591260 591267

  امازون     الجيل الرابع   -   ايكو    امازون     الجيل الثالث   -   ايكو دوت  
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::::::
::::::

 مكنسة وممسحة في آن 
واحد لتوفير الوقت
 Simultaneously Vacuum 
and Mop to Save Time

مكنسة كهربائية روبوتية 
RoboVac X8 هجينة
Eufy RoboVac X8 Hybrid 
Robotic Vacuum Cleaner

SR2,499
576241

 � Twin Turbine (2000 Pa)
 � Wider Coverage
 � Increased Capacity, Laser 
Navigation

 � Works with Amazon Alexa, 
Google Assistant

سعة 10000 مللي أمبير �
قدرة 10 وات شحن السلكي �
ومنفذ  �  ،USB )منفذ   USB منفذان 

)USB-C

Eufy RoboVac G20 
Hybrid Robotic  

Vacuum Cleaner

مكنسة كهربائية روبوتية 
RoboVac G20 هجينة

تمسح وتكنس في آن واحد �
قوة شفط 2500 باسكال �
تعمل مع تكنولوجيا أمازون  �

أليكسا وجوجل أسيستانت

 � 2-in-1 Mopping and 
Sweeping

 � 2500Pa Suction Power
 � Works with Amazon Al-
exa, Google Assistant

SR1,359 589157

Anker Soundcore Flare 
2 Portable Speaker

مكبر صوت محمول 
ساوند كور فلير من أنكر

صوت محيطي �
عرض ضوئي مع الدقات  �
� )IPX7( مقاوم للماء بدرجة

 � 360 Degrees Immer-
sive Sound

 � Beat-Driven Light Show
 � Waterproof (IPX7)

SR299 581780

Eufy Video Baby  
Monitor 720p

صوت متبادل  �
إمكانية التكبير الرقمي  �

بمرتين 
تنبيه بدرجة الحرارة  �
رصد الضوضاء  �
رؤية ليلية �

 � Two-way Audio
 � 2X Digital Zoom
 � Temperature Alert
 � Noise Detection
 � Night Vision

SR599 561936

Eufy Floodlight Cam 
Bluetooth/Wi-Fi

كاميرا فلوداليت بلوتوث 
وواي فاي من يوفي

كاميرا فلوداليت من يوفي  �
بالبلوتوث والواي فاي/ 

تعمل مع تكنولوجيا أمازون 
أليكسا وجوجل أسيستانت

 � Eufy Floodlight Cam 
Bluetooth/Wi-Fi Works 
with Amazon Alexa, 
Google Assistant

SR849 581317

Anker SoundCore Flare 
Mini Portable Speaker

مكبر صوت محمول 
ساوند كور فلير من أنكر

طول الكابل: 3 أقدام �
عمره االفتراضي: يتحمل  �

ألكثر من 25000 ثنية، مع 
شحن بقدرة تصل إلى 60 

)PD( وات

 � 360 Degrees Sound, 
Multiple Illumination 
Modes, BassUp Tech-
nology

 � Waterproof (IPX7)

SR199 590730

شاشة مراقبة الطفل بالفيديو 
720 بكسل من يوفي 

LifeSmart Cololight 
Strip 60 LED Lights

شريط أضواء ليد من 
اليف سمارت

معدل االستهالك 10 وات �
16 مليون لون، وتحكم في  �

الصوت، ومقاوم للماء، 
ويعمل مع برنامج أليكسا، 
وجوجل أسيستانت، وأبل 

هومكيت 

 � 10 Watt Consumption
 � 16 Million Colors, Voice 
Control, Waterproof 
Works with Alexa, 
Google Assistant, 
Apple HomeKit

SR269 561802
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::::::
::::::

مع رؤية ليلية ذكية
With Smart Night Vision

شاحن راف باور فائق 
القوة

RAVPower Power House 
712Wh Mega Capacity

SR199
561183

 � Motion Detection, Smart Tracking, 
Two-Way Talk

 � Full HD 1080p
 � Works with Android/iOS Devices

تتبع  � الحركة،  استشعار  خاصية 
ذكي، خاصة التحدث ثنائي االتجاه

� P  1080 دقة عالية الجودة
أو  � أندرويد/أي  أجهزة  مع  متوافق 

إس

Ezviz DB2 Pro Battery 
Powered Video 

Doorbell

جرس باب ايزفيز دي بي 2 
برو، مزود ببطارية وكاميرا 

فيديو

جهاز استشعار ذكي لرصد حركة  �
األشخاص

رؤية ليلية باألشعة تحت  �
الحمراء

كاميرا تدور لـ176 درجة، خاصية  �
ألترا وايد )نطاق الرؤية(

 � Smart Human Motion 
Detection,

 � IR Night Vision
 � 176 Degrees 
Ultra-Wide (FOV)

SR589 592637

Ezviz C8C Outdoor 
Pan & Tilt Camera

كاميرا إيزفيز سي 8 سي 
خارجية قابلة للدوران 

واإلمالة

� P1080 ، دقة عالية الجودة
ذكاء اصطناعي يرصد  �

األشخاص
رؤية ليلية ملونة �
مضادة للماء والغبار  �

)مطابقة لمعايير الحماية 
IP65 الدولية (كود

 � 1080P FHD
 � AI Person Detection
 � Color Night Vision
 � Water and Dust Proof 
(IP65)

SR449 596399

Ezviz CB3 (2 MP) 
Smart Home Battery 

Camera

كاميرا ايزفيز سي بي 3 
)2 ميجا بكسل( المنزلية 

الذكية، مزودة ببطارية

�  P 1080  دقة
رؤية ليلية ملونة �
مضادة لعوامل الطقس �
خاصية التحدث ثنائي االتجاه �

 � 1080p Resolution
 � Color Night Vision
 � Weatherproof
 � Two-Way Talk

SR399 596044

Hypnotek Curtain Con-
trol Bluetooth/Wi-Fi

جهاز التحكم في الستائر 
من هيبنوتيك

ال حاجة لتغيير الستائر  �
الموجودة

سهولة في التركيب واإلعداد  �
تحكم في الصوت عبر  �

برنامج أمازون أليكسا 
وجوجل أسيستانت

 � No need to change exist-
ing curtain. 

 � Easy mounting & setting
 � Voice control via amazon 
Alex, Google Assistant

 � Open and close curtain on 
schedule via smartphone

SR399 586528

Mini Smart Wi-Fi 
Socket

مقبس واي فاي ميني 
سمارت

جهاز التحكم عن ُبعد  �
مزود بجدول زمني ومؤقت  �
تحكم في الصوت وإعدادات  �

سهلة
وضع عدم التشغيل  �

ومقاوم للحرائق

 � Remote Control
 � Schedule & Timer
 � Voice control, Easy 
setup

 � Away mode, Fireproof

SR59 549891

Sensibo Sky Smart  
Air Conditioner

مكيف الهواء الذكي من 
سينسيبو

واي فاي �
تحكم في مكيف الهواء من  �

أي مكان
يعمل مع برنامج أمازون  �

أليكسا/جوجل أسيستانت

 � Wi-Fi
 � Control Air Conditioner 
from Anywhere

 � Works with Amazon 
Alexa/Google Assistant

SR449 553535
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أجهزتك
تحمل بكترييا 

أكرث مام تتخيل

أجهزتك
تحمل بكترييا 

أكرث مام تتخيل
إن الهواتـــف الذكيـــة والكمبيوتـــرات المحمولـــة مـــن أقـــل األســـطح 
نظافـــة، فحســـب دراســـة تـــم نشـــرها ســـابًقا تبّيـــن أن الهاتـــف الذكـــي 
يحمـــل آالف مختلفـــة مـــن البكتيريـــا ممـــا يجعـــل عمليـــة تنظيـــف األجهـــزة 
وتعقيمهـــا شـــيء أساســـي كل فتـــرة، إليـــك أهـــم خطـــوات تنظيـــف 

ـــة تنظيـــف ســـهلة: ـــح لعملي أجهزتـــك ونصائ



 
قم بتنظيف جهازك 

سواًء باستخدام المناديل 
المبللة الخاصة باألجهزة، أو ببخاخات 
الكحول، أو بالمناشف المخصصة 

للهواتف واألجهزة، وتجنب استخدام 
بخاخات التنظيف العامة مثل 

ملّمع الزجاج. 

تجنب 
ادخال اعواد 

القطن غير المخصصة 
لتنظيف المنافذ والذي قد 

يسبب انسداد أو تجّمع 
للقطن داخلها. 

تأكـــد مـــن فصـــل الهاتـــف 
الكابـــل  مـــن  الكمبيوتـــر  أو 
وضـــع  فـــي  واجعلـــه 

اطفئـــه.  أو  الســـكون 

تجنب 
غمر الجهاز بالماء حتى ولو 

كان الجهاز مضاد للماء، حيث أن 
الماء ال يكفي لتعقيم الهاتف 
باإلضافة إلى احتمالية تضرر 

الجهاز منه.

احرص على 
تكرار عملية التنظيف واجعلها 

عادة دائمة لتتجنب الكثير 
من الفايروسات والمشاكل 

الصحية. 

احرص على تنظيف 
ملحقات الجهاز مثل الحافظة 

والسماعة.

بالرغم 
من أن معظم 
الهواتف الجديدة واألجهزة 
مضادة للماء، لكن تأكد أن 

جهازك مقاوم للماء أو 
الرطوبة. 

اغسل يديك بالماء 
والصابون وتأكد من 

نظافتها.

جميع املنتجات املذكورة متوفرة يف مكتبة جرير
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::::::
::::::

حماية أفضل
Protect Better

واقي شاشة لهاتف أيفون ١٤ 
برو من زاج
Zagg Invisible Shield 
Screen Protector for 
iPhone 14 Pro

SR119
591033

 � Extreme Shatter Protection
 � Maximum Scratch Protection
 � Antimicrobial
 � Privacy

حماية مضاعفة مضادة للكسر �
حماية مضاعفة مضادة للخدوش  �
مضاد للبكتيريا �
حماية للخصوصية �

Zagg Invisible Shield  
Smartphone Screen 

Protector for Samsung-
Galaxy S22 Ultra

واقي شاشة لهاتف 
سامسونج جاالكسي إس 

22 ألترا

حماية تغطي جميع  �
الحواف

تكنولوجيا االلتئام  �
الذاتي 

سطح متطور أشبه  �
بالزجاج

 � Edge-to-Edge Impact 
Protection

 � Self-Healing Technol-
ogy

 � Advanced Glass-like 
Surface

SR109 577739

Zagg Invisible Shield 
Screen Protector

Tempered Glass for 
iPhone 14 Pro Max

واقي شاشة لهاتف أيفون 
١٤ برو ماكس من زاج

حماية مضاعفة من الكسر �
حماية مضاعفة من  �

الخدوش 
مضاد للبكتيريا  �

 � Extreme Shatter Pro-
tection

 � Maximum Scratch Pro-
tection

 � Antimicrobial

SR109 591028

Smartwatch  
screen protector  
for Apple Watch

 واقي شاشة 
للساعات الذكية

لساعة أبل سيريس 8،  �
مقاس ٤5 مم

واٍق شفاف بحواف سوداء  �
واقي شاشة وممتص  �

الصدمات 
أقوى بـ5 مرات �
مضاد للميكروبات �

 � For Apple Watch Series 
8 45

 � Clear/Black
 � Integrated screen protector 
& Bumper

 � 5x Stronger, Anti-microbial

SR155 597233

Zagg Invisible Shield 
Glass Elite VisionGuard 

Screen Protector for 
iPhone 14 Pro Max

واقي شاشة لهاتف آيفون 
١٤ برو ماكس من زاج 

زجاج مقوى، وفلتر  �
للخصوصية

�  Eyesafe يأتي بتكنولوجيا
التي تقلل الضوء األزرق 
القوي الضار بنسبة ٤0%

 � Tempered Glass, Priva-
cy Filter

 � Eyesafe Technology 
Filters 40% of Peak 
Toxic Blue Light

SR139 591030

Invisible Shield Glass 
Screen Protector for  
iPhone 13 Pro Max

 واقي شاشة لهواتف 
آيفون ١3 برو ماكس

زجاج مقسي وفلتر  �
الخصوصية 

حماية مضاعفة من  �
الصدمات 

حماية مضاعفة من  �
الخدوش

 � Tempered Glass, Priva-
cy Filter

 � Extreme Shatter Pro-
tection

 � Maximum Scratch Pro-
tection

SR109 566824

Smartphone  
Screen Protector for  

iPhone 13/13 Pro

 واقي شاشة لهواتف 
آيفون ١3 / ١3 برو

حماية قصوى من الكسر  �
حماية قصوى من الخدوش  �

ومضاد للبكتيريا

 � Extreme Shatter Pro-
tection

 � Maximum Scratch Pro-
tection, Antimicrobial

SR99 566820
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::::::
::::::

تصميم ناعم وأنيق، ويمنح 
جهازك الحماية التي يستحقها

 Sleek design & giving the 
protection it deserves

غطاء لهاتف أيفون ١٤ برو 
ماكس من سبيجن

Spigen Crystal Hybrid Case 
for iPhone 14 Pro Max

SR129
591075

 � Slim and Hybrid Structure
 � Rigid Back
 � Slim and Grip-friendly

هيكل نحيف ومدمج �
هيكل خلفي قوي �
تصميم نحيف وسطح ناعم �

Spigen Crystal  
Flex Case Bundle for 

iPhone 14 Plus

حزمة هاتف أيفون ١٤ 
بلس من سبيجن

غطاء، وزجاج مقوى، وحامل  �
على شكل خاتم

 � Case + Tempered 
Glass + Ring Holder 
Ring

SR139 591478

Spigen Urban Fit 
Headset Case Cov-
er for Apple AirPods 

Pro (2nd Gen)

حافظة سماعات أبل 
إيربودز برو من سبيجن

نسيج محبوك ممتاز  �
ألياف ناعمة  �
يعمل بالشحن الالسلكي �

 � Premium Knit Fabric
 � Soft Microfiber
 � Wireless Charging 
Compatible

SR135 597181

Spigen Crystal Flex 
Case for iPhone 14 

Pro Max

غطاء لهاتف أيفون ١٤ برو 
ماكس من سبيجن

طبقة مرنة وممتصة  �
للصدمات 

غطاء ناعم وسطح ناعم  �
أزرار تعمل باللمس �

 � Flexible & Shock Ab-
sorbent Layer

 � Soft and Grip-friendly
 � Tactile Buttons

SR109 591080

Spigen Ultra Hybrid  
Case for  iPhone 11

 غطاء لهاتف أيفون ١١ 
من سبيجن

غطاء نحيف وسطح ناعم �
ممتص الصدمات  �
تصميم خلفي شفاف  �

 � Slim and Grip-friendly
 � S h o c k - a b s o r b e n t 
Bumper

 � Clear Back Design

SR119 600420

SR299

Spigen Crystal Hybrid 
Case for Samsung 

Galaxy S22 Ultra

حافظة لهاتف سامسونج 
 S22 Ultra جاالكسي 

من سبيجن

يوفر حماية فائقة ومزود  �
Air Cushion بتكنولوجيا

تصميم مدمج �
غطاء خلفي متين �

 � Mil-grade Certified with 
Air Cushion Technology

 � Hybrid Design
 � Rigid Back

SR129 577737

Spigen Core Armor 
Case for Samsung 

Galaxy S22 Ultra

 حافظة 
لسامسونج S22 ألترا

مظهر خالد مع ألياف من  �
الكربون ذات التفاصيل 
الالمعة، وحماية فائقة

جوانب معززة مع مقبض  �
وتصميم مانع لالنزالق

 � Timeless Look with Car-
bon Fiber and Gloss 
Detailing, Mil-Grade 
Protection

 � Reinforced Sides with a 
Grip, Textured Designed

SR129 577736
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::::::
::::::

حزمة رائعة
Great Bundle

غطاء هاتف أيفون ١٤ برو من 
بانزر جالس
PanzerGlass 3-in-1 
Smartphone Case Bun-
dle for iPhone 14 Pro

SR199
590538

 � Full Mobile Protection
 � Hard Case; Tempered Glass; 
Camera Lens Protector

حماية كاملة للهاتف  �
وواٍق  � مقوى؛  وزجاج  متين؛  غطاء 

لعدسة الكاميرا

PanzerGlass Screen 
Protector for iPhone 11 

Pro Max

واقي شاشة لهاتف آيفون ١١ 
برو ماكس من بانزر جالس

واٍق زجاج فائق الجودة  �
ومطابق للمواصفات 

مقاوم للصدمات  �
والخدوش

يعمل باللمس �
سهل التركيب  �

 � Super+ Glass, Stand-
ard Fit

 � Shock/Scratch Resistant
 � 100% Touch
 � Easy Installation

SR79 532339

واقي شاشة لهاتف 
سامسونج جاالكسي إيه 

53/جاالكسي إيه 52 إس/
جاالكسي 5G/جاالكسي 
إيه 5G 52/جاالكسي إيه 

4G 52

مقاوم للصدمات والخدوش  �
حساسية اللمس ١00%  �
زجاج مقوى  �
يغطي جوانب الحواف �

 � Shock/Scratch 
Resistant

 � 100% Touch
 � Tempered Glass
 � Edge-to-Edge 

SR49 561282

PanzerGlass Screen 
Protector for iPhone 
14/iPhone 13/13 Pro

واقي شاشة لهاتف آيفون 
١٤/آيفون ١3/آيفون ١3 برو 

من بانزر جالس 

زجاج مقوى  �
يحافظ على الخصوصية  �
متانة فائقة  �
حماية من السقوط  �
مقاوم للصدمات  �

والخدوش

 � Tempered Glass
 � Privacy
 � Platinum Strength,
 � Drop Protection
 � Shock & Scratch Resistant

SR119 590413

PanzerGlass Camera  
Lens Protector for  

iPhone 14 Pro/Pro Max

واقي عدسة الكاميرا 
لهاتف أيفون 14 برو/
أيفون 14 برو ماكس

متين مثل البالتين �
مقاوم للصدمات والخدوش �
حماية من السقوط �

 � Platinum Strength
 � Shock and Scratch 
Resistant

 � Drop Protection

SR69 590458

PanzerGlass Ul-
tra-Wide Fit Screen 

Protector for Samsung 
Galaxy S23 Ultra

واقي شاشة لهاتف 
سامسونج جاالكسي إس 

23 ألترا من بانزر جالس 

مقاوم للصدمات والماء  �
مضاد للبكتيريا ويمنع تكون  �

بصمات األصابع 
يمنع تكون الفقاعات  �

الهوائية 

 � Shock/Water Resistant
 � Anti-bacterial, Anti-fin-
gerpring

 � No Air Bubbles

SR165 606452

PanzerGlass HardCas-
es Case for Samsung) 

Galaxy S23 Ultra

واقي شاشة لهاتف 
سامسونج جاالكسي إس 

23 ألترا من بانزر جالس 

مقاوم للصدمات والخدوش  �
مضاد للبكتيريا  �
يمنع تكون بصمات األصابع �
شفاف تماًما  �
 يمنع تكون الفقاعات  �

الهوائية

 � Shock/Scratch 
Resistant

 � Anti-bacterial
 � Anti-fingerprint
 � Crystal Clear
 � No Air Bubbles

SR79 606482

SR269
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::::::
::::::

حزمة رائعة
Great Bundle

غطاء هاتف أيفون 14 برو 
ماكس من بانزر جالس

PanzerGlass 3-in-1 Smart-
phone Case Bundle for 

iPhone 14 Pro Max

SR199
590533

 � Full Mobile Protection

 � Hard Case; Tempered Glass; 
Camera Lens Protector

حماية كاملة للهاتف  �
غطاء متين؛ وزجاج مقوى؛  �

وواٍق لعدسة الكاميرا

Screen Protector for 
Samsung  

Galaxy S22 Ultra

واقي شاشة لهاتف سامسونج 
جاالكسي إس 22 ألترا

مالصق للحواف �
يأتي بتقنية  �

MircoFracture، ومقاوم 
للصدمات والخدوش

حساس بصمات األصابع  �
على الشاشة

 � Edge Adhesive
 � MicroFracture+
 � Shock/Scratch 
Resistant

 � In-display Fingerprint 
Sensor

SR149 574565

Screen Protector for 
Samsung  

Galaxy A73 

واقي شاشة لهاتف 
سامسونج جاالكسي إيه 73

زجاج مقوى  �
يغطي جوانب الحواف �

 � Tempered Glass 
 � Tempered Glass
 � Edge-to-Edge

SR79 584042

Screen Protector for 
iPhone 11/iPhone XR

 واقي شاشة لهاتف 
XR آيفون ١١/ آيفون

زجاج معزز �
مقاوم للصدمات والخدوش �
١00% لمس �

 � Super+ Glass
 � Shock/Scratch 
Resistant

 � 100% Touch

SR99 532338

PanzerGlass Ultra-Wide 
Fit Smartphone  

Screen Protector for 
iPhone 14 Pro Max

واقي شاشة لهاتف أيفون 14 
برو ماكس من بانزر جالس

�  Easy تقنية  مع  ا  جدًّ متين 
Aligner

حماية من السقوط  �
مقاوم للصدمات والخدوش �

 � Diamond Strength, with 
Easy Aligner

 � Drop Protection
 � Shock and Scratch 
Resistant

SR169 590429

Screen Protector for  
iPhone 12 Pro Max

 واقي شاشة لهاتف 
آيفون ١2 برو ماكس

مضاد للبكتيريا  �
ى � زجاج مقوَّ
متالئم مع حجم الشاشة �

 � Antibacterial 
 � Tempered Glass
 � Standard Fit

SR99 552237

PanzerGlass Camera 
Lens Cover for iPhone 

13 Pro/13 Pro Max

واقي شاشة لهاتف أيفون 
١3 برو/١3 برو ماكس

سمك محسن �
طبقة طاردة للزيوت والماء �

 � Optimized Thickness
 � Oleophobic Coating

SR69 578874

SR269
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::::::
::::::

حماية شاملة ضد السقوط
Protection Drop after Drop

حزمة 3 في ١ لهاتف آيفون 
١٤ برو ماكس من تيك 2١
Tech21 3-in-1  Case 
Bundle for iPhone 14 
Pro Max

SR199
607190

 � Full Mobile Protection
 � Evo Clear Case
 � Impact Glass Screen Protector
 � Impact Shield Camera Lens

حماية كاملة للهاتف �
غطاء إيفو شفاف �
واقي شاشة بزجاج مقاوم للصدمات  �
عدسات كاميرا مقاومة للصدمات �

Tech21 3-in-1 Protec-
tion Pack Case Bundle

for iPhone 14 Pro

حزمة 3 في ١ لهاتف 
آيفون ١٤ برو من تيك 2١

حماية كاملة للهاتف �
غطاء إيفو شفاف �
واقي شاشة بزجاج مقاوم  �

للصدمات 
عدسات كاميرا مقاومة  �

للصدمات

 � Full Mobile Protection
 � Evo Clear Case
 � Impact Glass Screen 
Protector

 � Impact Shield Camera 
Lens

SR199 607189

Tech21 Evo Max Case 
with MagSafe

for iPhone 14 Pro

غطاء إيفو ماكس مع 
شاحن ماج سيف لهاتف 
أيفون ١٤ برو من تيك 2١

حماية مضادة للسقوط حتى  �
6.١ متر 

مقاوم لألشعة فوق  �
البنفسجية والخدوش 

يتوافق مع شاحن ماج سيف �
سطح مانع لالنزالق  �

 � 6.1 m Drop  
Protection

 � UV & Scratch  
Resistant

 � MagSafe Integrated
 � Non-slip Grip

SR239 591061

Tech21 Evo Crystal 
Case with MagSafe for 

iPhone 14

غطاء شفاف إيفو مع 
شاحن ماج سيف لهاتف 

أيفون ١٤ من تيك 2١

حماية مضادة للسقوط  �
حتى 3.6 متر

مضاد للبكتيريا �
يتوافق مع شاحن ماج  �

سيف

 � Clear Case with Colored 
MagSafe Magnet Design

 � 4.9 m Drop Protection
 � UV & Scratch Resistant
 � MagSafe Integrated

SR235 591052

Tech21 Smartphone 
Case Bundle for 

iPhone 13 Pro

مجموعة الحماية الفائقة لهواتف 
آيفون ١3 برو من تيك 2١

حافظة بلون شفاف +  �
واقي شاشة زجاجي مضاد 

للصدمات
حماية من الكسر عند  �

السقوط حتى 3.6 متر
وواقي شاشة مقاوم  �

الميكروبات

 � EvoClear Case + Im-
pact Glass Screen 
Protector

 � 3.6 m Drop Protection
 � Antimicrobial

SR145 566796

Tech21 Pure Clear
Case for iPhone 11

غطاء شفاف لهاتف 
أيفون ١١ من تيك 2١

حماية مضادة للسقوط  �
حتى 3 أمتار

ا � نحيف جدًّ

 � Protects Drop up 
to 10ft

 � Utra-thin

SR175 531942

Tech21 Evo Check 
Case

for iPhone 13 Pro

حافظة بيور كلير لهاتف 
أيفون ١3 برو من تك 2١

حماية مضادة للبكتيريا  �
مقاوم للخدوش  �
حماية من السقوط حتى  �

٤ أمتار 

 � Antimicrobial  
Protection

 � Scratch-resistant
 � 4 m Drop  
Protection

SR119 566782

SR369

حماية شاملة ضد 
السقوط

SR369

SR320
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مدمج ومتنقل
Compact and Portable

حزمة غطاء إيفو الشفاف، وزجاج 
يحمي من الصدمات لهاتف 

أيفون ١٤ بلس من تيك 2١
Tech21 Premium Protection 

Pack Smartphone Case 
Bundle for iPhone 14 Plus

SR149
592284

 � 3.6 m Drop Protection
 � Antimicrobial/Screen Protector
 � Toughened Glass

حماية من السقوط حتى 3.6 أمتار �
غطاء مضاد للبكتيريا وواقي شاشة �
زجاج مقوى �

Tech21 Evo Clear Case
for iPhone 13

حافظة شفاف لهواتف 
آيفون ١3 من تيك 2١

حافظة فائق الشفافية عند  �
الظهر والجوانب

مقاوم للخدش �

 � Ultra-clear Side and 
Back Profile

 � Scratch Resistant

SR175 566775

Tech21 Smartphone 
Case Bundle for 

iPhone 14 Pro Max

حزمة غطاء لهاتف أيفون 14 برو 
ماكس من تيك 21

حزمة حماية فائقة، غطاء  �
إيفو الشفاف، وزجاج يحمي 

من الصدمات
حماية من السقوط حتى  �

3.6 أمتار
زجاج مقوى �

 � Premium Protection 
Pack EvoClear & Im-
pact Glass

 � 3.6 m Drop Protection
 � Toughened Glass

SR149 592287

Tech21 Smartphone 
Case Bundle for 

iPhone 13 Pro

مجموعة الحماية الفائقة لهواتف 
آيفون ١3 برو من تيك 2١

حافظة بلون شفاف +  �
واقي شاشة زجاجي مضاد 

للصدمات
حماية من الكسر عند  �

السقوط حتى 3.6 متر
وواقي شاشة مقاوم  �

الميكروبات

 � EvoClear Case + Im-
pact Glass Screen 
Protector

 � 3.6 m Drop Protection
 � Antimicrobial

SR145 566796

Tech21 Evo Clear Case 
for iPhone 14 Pro Max

غطاء شفاف إيفو  لهاتف أيفون 
14 برو ماكس من تيك 21

جميع الجوانب شفافة �
حماية من السقوط حتى  �

3.6 أمتار
مضاد للبكتيريا �
مقاوم للخدوش �

 � Ultra-clear Side and 
Back Profile

 � 3.6 m Drop Protection
 � Antimicrobial
 � Scratch Resistant

SR175 591037

Tech21 Smartphone Case 
Bundle for Samsung 

Galaxy A53

حزمة غطاء لهاتف سامسونج 
جاالكسي إيه 53 من تيك 21

غطاء إيفو اليت وواقي  �
شاشة يحمي من الصدمات

حماية قوية من السقوط �
زجاج مقوى �

 � Evo Lite Case + Impact 
Glass Screen Protector

 � Multi-drop Phone Pro-
tection

 � Toughened Glass

SR119 586651

Tech21 Premium Pro-
tection Pack Bundle for  

iPhone 13

حزمة غطاء لهاتف أيفون 
13 من تيك 21

غطاء إيفو شفاف، وواقي  �
شاشة يحمي من الصدمات

حماية من السقوط حتى  �
3.6 امتار 

زجاج مقوى �

 � EvoClear Case + 
Impact Glass Screen 
Protector

 � 3.6 m Drop Protection
 � Toughened Glass

SR145 566795

SR320

SR320 SR299

حماية شاملة ضد 
السقوط

SR320

SR320
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حماية فائقة لهاتف أيفون الجديد
 Premium Protection for your
New iPhone

حزمة غطاء شفاف وواقي شاشة زجاجي 
لهاتف أيفون ١٤ برو ماكس من أوتر بوكس

OtterBox React Clear Case 
+ Trusted Glass Bundle for  
iPhone 14 Pro Max

SR129
589966

 � Ultra-thin Hard Case with Soft 
Grip/Screen Protector

 � 2X Anti-scratch

مقبض  � مع  ا  جدًّ ونحيف  متين  غطاء 
ناعم وواقي شاشة 

مقاومة أقوى بمرتين  للخدوش �

OtterBox Screen 
Protector for Samsung 

Galaxy A33

واقي شاشة لهاتف 
 A33 سامسونج جاالكسي

من أوتر بوكس

مضاد للخدوش ويحافظ  �
على الوضوح

حماية مضادة للكسر �
مقاوم للطخات �

 � Anti-Scratch maintains 
clarity

 � Shatter Protection
 � Smudge Resistant

SR49 583091

OtterBox Defender 
Series Case

for iPhone 14 Plus

غطاء لهاتف آيفون ١٤ 
بلس من أوتر بوكس 

 حماية مختبرة أقوى  �
بـ٤ مرات من السقوط 

جراب بمسند �
حماية متعددة الطبقات  �
تصميم فائق المتانة  �

 � 4x Drop Tested by 
Military Standard

 � Holster with Kickstand
 � Multi-layer Defense
 � Premium Rugged 
Design

SR169 590006

OtterBox Symmetry 
Flex Case for Samsung 

Galaxy Z Fold4

غطاء لهاتف سامسونج 
جاالكسي زد فولد ٤ من 

أوتر بوكس

حماية مختبرة أقوى بـ3  �
مرات

مضاد للميكروبات �
مصنوع من ٤0% من  �

البالستيك المعاد تدويره 
حواف بارزة �

 � 3X Drop Tested
 � Antimicrobial
 � Made with 40% Recy-
cled Plastic

 � Raised Edges

SR219 593242

OtterBox Smartphone 
Case Bundle for  

iPhone 13 Pro

حافظة وواقي شاشة من 
الزجاج الشفاف لهواتف آيفون 

13 برو من أوتر بوكس

حماية من الكسر عند  �
السقوط، مع سهولة التركيب

واقي شاشة, حافظة بلون  �
شفاف

 � Symmetry Clear Case 
+ Alpha Glass

 � Drop protection and 
easy to install

SR89 566588

OtterBox Symmetry 
Clear Case

for iPhone 11

غطاء شفاف لهاتف 
أيفون ١١ من أوتر بوكس

حماية مضادة للسقوط  �
ا   � نحيف جدًّ
حواف مشطوبة  �

 � Drop Protection
 � Ultra-slim
 � Beveled Edge

SR99 532074

OtterBox Symmetry 
Case for iPhone 11

 غطاء لهاتف آيفون ١١ 
من أوتر بوكس

حماية من السقوط  �
فائق النحافة  �
ممتص لصدمات  �

الشاشة: حواف بارزة 
ومشطوفة 

 � Drop Protection,
 � Ultra-slim
 � Screen Bumper: 
Raised, Beveled Edge

SR69 532072
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حزمة الحماية لهاتف أيفون الجديد
Protection Bundle for your iPhone 14

حزمة رابتيك 2 في ١ لهاتف 
آيفون ١٤ برو من إكس دوريا

X-Doria Raptic 2-in-1 
Bundle for for  
iPhone 14 Pro

SR99
590004

 � Tempered Glass + Camera 
Lens Protector

 � 0.33 mm Thick, 9H Hardness
 � 99% Transparency

زجاج مقوى وواٍق لعدسات الكاميرا �
وصالبة  � مم،   0.3 الزجاج  سمك 

9H بقوة
شفاف بنسبة 99%  �

X-Doria Raptic Airskin 
Case for Honor X8

غطاء إير سكين لهاتف أونر 
إكس 8 من إكس دوريا

مصنوع من مادة البولي  �
يوريثين الحراري البالستيكي

محكم الغلق  �

 � TPU Material
 � Snap Closure

SR29 582206

X-Doria  Smartphone Cam-
era Lens for iPhone 14 Pro/

iPhone 14 Pro Max

واقي عدسات كاميرا هاتف 
آيفون ١٤ برو/آيفون ١٤ برو 

ماكس من إكس دوريا

يحمي عدسات  �
الكاميرا من الصدمات 

والخدوش  
طقمان �
زجاج مقوى �

 � Protects Camera Lens 
from Impact/Scratch

 � 2 Set
 � Tempered Glass

SR59 590076

X-Doria Raptic Woven 
Wrist Strap

سوار معصم رابتيك من 
إكس دوريا

لساعة )هواوي( 3 مقاس  �
٤6 مم/وساعة جي تي 2 برو 

مقاس ٤6 مم/وساعة جي تي 
3 برو مقاس ٤6 مم/وساعة 

جي تي 3 مقاس ٤6 مم
يناسب المعاصم بعرض  �

يتراوح بين ١30 و١90 مم 

 � for (Huawei) Watch 3 
46/Watch GT 2 Pro 46/
Watch GT 3 Pro 46/
Watch GT 3 46

 � Fits 130-190 mm Wrists
 � Lightweight

SR59 600465

DBRAMANTE1928 
Lynge Flip Case

for iPhone 14 Pro Max

محفظة 2 في ١، وحامل  �
مغناطيسي، وجراب قابل 

للفصل
5 فتحات للبطاقات، وتوافق  �

مع الشحن الالسلكي
ا من الجلد  � مصنوع يدويًّ

المحبب

 � 2-in-1 Wallet + Magnetic 
Cradle, Detachable Case

 � 5 Cards Slot, Wireless 
Charging Compatible

 � Handcrafted, Full-Grain 
Leather

SR249 599192

غطاء قالب لينج لهاتف آيفون 
١٤ برو ماكس من دبرامانت

Amazing Thing 
Smoothie Case with 
MagSafe for iPhone 

14 Pro

غطاء لهاتف آيفون ١٤ برو 
من أمازينج ثينج 

يتوافق مع شاحن ماج  �
سيف

غطاء خلفي مع حواف  �
بارزة 

 � MagSafe Compatible
 � Back Cover with Raised 
Bezel

SR119 596833

Kadasic Pure Case
for Honor X6/X8 5G

غطاء كاداسيك لهاتف 
أونر إكس6/إكس 8 الجيل 

الخامس

غطاء خلفي شفاف �
مقاوم للصدمات  �
نحيف ومطابق للمواصفات �
شفاف، وناعم، ومصنوع  �

من مادة البولي يوريثين 
الحراري البالستيكي 

 � Clear Back Cover
 � Shock Proof
 � SLim & Fit Snugly
 � CLear Soft TPU ma-
terial

SR29 599544

101 Search
You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with “Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App.

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر اإلأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة "قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير اإلإلكرتوين

Smartphone Accessories

March - May 2023  I  www.jarir.com
All Prices are 15% VAT inclusive



::::::
::::::

حماية لكاميرا هاتفك الذكي
 Protection for your Smartphone
Camera

غطاء قالب بمسند لهاتف سامسونج 
جاالكسي إس 23 ألترا من أراري

Araree Bonnet Stand Flip 
Case for Samsung Galaxy 
S23 Ultra

SR149
605924

 � Stand Function, Slim and Light
 � Slim Fit Design with Saffiano 
Leather

ويأتي  � الوزن،  وخفيف  نحيف  غطاء 
بمسند

تصميم نحيف ومطابق للمواصفات  �
من جلد السافيانو 

Araree C-Sub Camera 
Lens Protector for 

Samsung Galaxy S23/
Galaxy S23+

واقي عدسات الكاميرا 
لهاتف سامسونج جاالكسي 

إس 23/جاالكسي إس 23 
بلس من أراري

سمك محسن، وطبقة  �
كارهة للزيوت 

زجاج يغطي واقي العدسات  �
بالكامل 

مقاوم للخدوش  �

 � Optimized Thickness, 
Oleophobic Coating

 � Full Cover Glass
 � Scratch Resistance

SR69 605922

Araree Pure Diamond 
Screen Protector Sam-
sung Galaxy S23 Ultra

واقي شاشة لهاتف 
سامسونج جاالكسي إس 

23 ألترا من أراري

سهل التركيب �
مانع للتلوث �
خصائص جودة التمرير �
تصميم من البولي إيثيلين  �

تيرفثاالت

 � Easy Install
 � Anti-pollution
 � Good-slip Priorities
 � Diamond PET design

SR99 605921

Araree Nukin 360 Flip 
Case for Samsung 

Galaxy Z Fold4

غطاء قالب لهاتف 
سامسونج جاالسكي زد 

فولد ٤ من أراري

يأتي على شكل كتاب )ُيفتح  �
من اليمين لليسار(

محمي بمفصلة  �
حماية للشاشة األمامية  �

والكاميرا الخلفية  

 � Book Type (Right to 
Left Open)

 � Hinge Part Protection
 � Front Display and Rear 
Camera Protection

SR149 593251

iDeal Printed Back 
Cover Mobile Case

for iPhone 14 Pro

غطاء خلفي لهاتف آيفون 
١٤ برو من أيديال

مستلهم من درجات لون  �
الطحلب األخضر 

بطانة من األلياف الدقيقة  �
لمنع الخدوش 

 � Inspired by the Deep 
Moss Green Tones

 � Microfiber Lining to 
Prevent Scratches

SR129 597480

ITskins Supreme Clear 
Casefor iPhone 14 Pro

غطاء أي تي سكينز لهاتف 
آيفون ١٤ برو 

شفاف �
سطح مضاد للميكروبات �
مقاوم للصدمات حتى  �

٤.5 متر 
مقبض مقاوم لالنزالق �
حواف بارزة �

 � Clear
 � Antimicrobial Surface
 � 4.5 m Anti-shock
 � Anti-slip Grip
 � Raised Edges

SR149 589875

Uniq Novo Case
for iPhone 14 Pro Max

غطاء نوفو لهاتف آيفون 
١٤ برو ماكس من يونيك

اجتاز اختبار السقوط حتى  �
2.5 متر، غطاء مغناطيسي 

يتوافق مع الحامل
غطاء بمقبض قابل للطي  �

ومسند
مزود بسوار معصم �

 � 8 ft Drop Tested, Mag-
netic Mount Compatible

 � Case with Foldable 
Grip and Stand

 � Wrist Strap Included

SR149 604339
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حافظ على خصوصيتك
Protect your Privacy

واقي شاشة لهاتف آيفون 14 
برو من ماي سكرين
MyScreen AntiSpy 

Shield Screen Protector 
for iPhone 14 Pro

SR99
596268

 � Privacy
 � Anti-reflex Coating
 � Glare Reduction

يحافظ على الخصوصية  �
طبقة مانعة لالنعكاس  �
يقلل الوهج �

MyScreen Screen  
Protector for  
Realme C33

واقي شاشة لهاتف ريلمي 
سي 33 من ماي سكرين

يحمي الجزء المسطح من  �
الشاشة 

� 9H صالبة بقوة
� Full Glue طبقة
مقاوم للخدوش �

 � Flat Part of the Screen
 � 9H Hardness
 � Full Glue Layer
 � Scratch Protection

SR29 603065

MyScreen Screen 
Protector for  

Realme 9i/9i 5G

واقي شاشة لهاتف 
  A04s  سامسونج جاالكس

يغطي جزًءا مستوًيا من  �
الشاشة

� 9H صالبة بدرجة
طالء طارد للزيت  �

 � Flat Part of the Screen
 � 9H Hardness, Oleo-
phobic

 � Full Glue Layer

SR39 601807

MyScreen Screen  
Protector  for  

iPhone 11/iPhone XR

واقي شاشة ماي سكرين 
لهواتف أيفون ١١/ إكس أر

الحماية األفضل بالزجاج  �
الُمقسى المزود بطبقة 

الصقة كاملة

 � The Best Tempered 
Glass Protection with 
full glue layer

SR55 534065

MyScreen Screen  
Protector for  

Huawei nova Y61

واقي شاشة لهاتف هواوي 
نوفا واي 6١ من ماي سكرين

� Full Glue طبقة
� 9H صالبة بقوة
مقاوم للصدمات �

 � Full Glue
 � 9H Hardness
 � Impact Resistant

SR39 601810

MyScreen Screen 
Protector for  

Samsung Galaxy A04s

 واقي شاشة لهاتف 
  A04s  سامسونج جاالكس

يغطي جزًءا مستوًيا من  �
الشاشة

� 9H صالبة بدرجة
طالء طارد للزيت  �

 � Flat Part of the Screen
 � 9H Hardness, Oleo-
phobic

 � Full Glue Layer

SR29 597933

MyScreen Screen 
Protector for 

iPhone 14 Pro

واقي شاشة لهاتف آيفون 
١٤ برو من ماي سكرين

� Full Glue طبقة
� 9H صالبة بقوة
زجاج مقوى �

 � Full Glue
 � 9H Hardness
 � Tempered Glass

SR89 596247
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مسكة محكمة مع حماية
Provide a stable grip with protection

غطاء مع سوار لهاتف أيفون 
١٤ برو ماكس من سكينارما
Skinarma Taihi Sora Case with 
Strap for iPhone 14 Pro Max

SR149
594024

 � Clear Case with Grip Stand
 � 360 Degrees Full Protection
 � Multiple Viewing Angle
 � IML Printing

غطاء شفاف مع حامل بمقبض  �
حماية كاملة  �
زوايا عرض متعددة �
الطباعة داخل القالب �

iDeal Seamless Case
for iPhone 14 Pro Max

غطاء خلفي لهاتف آيفون 
١٤ برو ماكس من أيديال 

بطانة من األلياف الدقيقة  �
لمنع الخدوش

مطابق للمواصفات  �
)١.7 مم( 

ا  � بسيط جدًّ
تصميم طالء غير المع �

 � Microfiber Lining to 
Prevent Scratches

 � Slim Fit (1.77 mm)
 � Ultra-minimalist
 � Matte Finish Design

SR129 597887

Bazic GoMag Grip 
Phone Grip & Stand

مقبض ومسند جوماج 
من بيزيك

لهاتف آيفون ١٤/آيفون ١٤  �
بلس/آيفون ١٤ برو/آيفون 

١٤ برو ماكس 
مقبض مغناطيسي قوي �

 � for iPhone 14/iPhone 
14 Plus/iPhone 14 Pro/
iPhone 14 Pro Max

 � Strong Magnetic Grip

SR69 603154

Baseus Desktop  
Phone Holder  

Smartphone Stand

حامل الهاتف الذكي 
على سطح المكتب 

من باسيوس

يتوافق مع معظم األجهزة  �
زاوية قابلة للتعديل  �
إمكانية تعديل االرتفاع �

 � Universal, for Most 
Devices

 � Adjustable Angle
 � Height, Flexible

SR89 603291

Baseus Car  
Vacuum Cleaner

مكنسة سيارة من 
باسيوس

قوة شفط عالية �
عمر طويل للبطارية  �
قوة في السحب  �
تنظف السيارة  �

 � High Suction Force
 � Long Battery Life
 � Powerful Suction
 � vacuum your car

SR299 603286

Baseus Multi-Port 
Car Charger

شاحن سيارة متعدد 
المنافذ من باسيوس

شحن سريع للبطارية  �
بقوة ١2 وات �
٤ منافذ USB )منفذ  �

)USB و3 منافذ USB-C
سلك ممتد بطول ١.5 متر �

 � Fast Battery Charging
 � 120W
 � 4 USB (1X USB-C/3X 
USB)

 � 1.5 Meters Long Exten-
sion Cable

SR129 603285

iDeal Seamless Back 
Cover Mobile Case

for iPhone 14 Pro

غطاء خلفي لهاتف آيفون 
١٤ برو من أيديال 

بطانة من األلياف الدقيقة  �
لمنع الخدوش

نحيف ومطابق للمواصفات  �
)١.77 مم( 

ا � بسيط جدًّ
تصميم طالء غير المع �

 � Microfiber Lining to 
Prevent Scratches

 � Slim Fit (1.77 mm)
 � Ultra-minimalist
 � Matte Finish Design

SR129 597883
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حماية من السقوط
Prevent the Droo

غطاء نحيف مع سوار لهاتف 
آيفون ١٤ بلس من جريب 2 يو

Grip2u Slim Case with 
Strap for iPhone 14 Plus

SR139
594486

 � Back Cover with Grip
 � Changeable Band
 � Antimicrobial
 � Wireless Charging Compatible

غطاء خلفي مع مقبض �
سوار قابل للتغيير  �
مضاد للميكروبات  �
يتوافق مع الشحن الالسلكي �

Grip2u BOOST Case 
with Strap for  

iPhone 14 Pro Max

غطاء مع شريط لهاتف 
أيفون 14 برو ماكس من 

جريب 2 يو

يتوافق مع الشحن  �
الالسلكي 

أشرطة قابلة للتبديل  �
حماية بطبقة ثنائية  �

 � Wireless Charging 
Compatible

 � Changeable Bands
 � Dual Layer  
Protection

SR149 594494

Grip2u BOOST Case 
with MagSafe for  

iPhone 14 Pro Max

غطاء مع شاحن ماج 
سيف لهاتف أيفون ١٤ 

برو من جريب 2 يو ماكس

غطاء خلفي مع حامل  �
ومسند 

يتوافق مع الشحن  �
الالسلكي 

أشرطة قابلة للتبديل  �

 � Back Cover with Grip 
and Kickstand

 � Wireless Charging 
Compatible

 � Changeable Bands

SR175 594497

Grip2u BOOST  
Case with Strap for  

iPhone 14 Pro

غطاء مع شريط لهاتف أيفون 
14 برو من جريب 2 يو

يتوافق مع الشحن  �
الالسلكي 

أشرطة قابلة للتبديل  �
حماية بطبقة ثنائية �

 � Wireless Charging 
Compatible

 � Changeable Bands
 � Dual Layer  
Protection

SR149 594489

Grip2u Slim Case  
with Strap for  

iPhone 14 Pro Max

غطاء نحيف وسوار لهاتف 
آيفون ١٤ برو ماكس من 

جريب 2 يو

غطاء خلفي مع مقبض �
سوار قابل للتغيير  �
مضاد للميكروبات  �
يتوافق مع الشحن  �

الالسلكي

 � Back Cover with Grip
 � Changeable Band,
 � Antimicrobial
 � Wireless Charging 
Compatible

SR139 600163

Grip2u Slim Case  
with Strap for  

iPhone 14 Pro Max

غطاء نحيف وسوار لهاتف 
آيفون ١٤ برو ماكس من 

جريب 2 يو

غطاء خلفي مع مقبض �
سوار قابل للتغيير  �
مضاد للميكروبات  �
يتوافق مع الشحن  �

الالسلكي

 � Back Cover with Grip
 � Changeable Band
 � Antimicrobial
 � Wireless Charging 
Compatible

SR139 600166

Grip2u Slim Case  
with Strap

for iPhone 14 Pro

غطاء نحيف وسوار لهاتف 
آيفون ١٤ برو من جريب 2 يو

غطاء خلفي مع مقبض  �
سوار قابل للتغيير  �
مضاد للميكروبات  �
يتوافق مع الشحن  �

الالسلكي 

 � Back Cover with Grip
 � Changeable Band,
 � Antimicrobial
 � Wireless Charging 
Compatible

SR139 597544
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Mag Safe سهولة االستخدام مع مدعم
 Usage Easily with Mag Safe
Plate Compatible

باقة حماية زوندا ٤ ×١  لهاتف 
أيفون ١٤ برو ماكس
Xonda 4in-1 Protection 
Package for iPhone 14 
Pro Max

SR149
592765

 � Full Mobile Protection
 � Clear Case + Privacy Tem-
pered Glass + Camera Lens +  
Anti-bacteria Spray

حماية تامة للهاتف �
مصقول  � زجاج   + شفافة  حافظة 

ضد  رذاذ   + كاميرا  عدسات   + خاص 
البكتيريا

متوافقة مع الشحن  �
الالسلكي

حماية تامة 360 درجة �
تصميم رخامي مزود بحلقة  �

تثبيت قابلة لإلزالة

 � Wireless Charging 
Compatible

 � Clear with Detachable 
Carabiner

 � Transparent

SR39 580702

Xonda Camera Lens 
Protector for iPhone 14 

Pro/14 Pro Max

واقي عدسات الكاميرا لهاتف 
آيفون ١٤ برو/آيفون ١٤ برو 

ماكس من زوندا

مقاوم للكسر �
مقاوم للخدوش )قطعتان(  �

 � Shatter Resistant
 � Anti-Scratch  
(2 Pieces)

SR59 607503

Xonda Case  
with Strap for Xiaomi 
Redmi Note 11S 5G

حافظة زوندا مزودة برباط، 
متوافقة مع هاتف شاومي 

11S 5G ريدمي نوت

حافظة شفافة مزودة  �
بمقبض

حافة بارزة حول الشاشة  �
والكاميرا

مضادة للصدمات �

 � Clear Case with Grip
 � Raised Bezel Around 
the Screen & Camera

 � Shock Proof

SR29 584068

Xonda Phone Mini Grip 
Elastic Band  

Smartphone Grip

شريط مطاطي للهاتف 
الذكي من زوندا

شريط لتبادل الرسائل  �
النصية والتصفح

شريط بالستيكي  �
ومطاطي

متوافق مع معظم  �
األجهزة 

 � Secure Grip for Texting 
and Surfing

 � Plastic/Rubber
 � Universal, for Most 
Devices

SR25 563965

Xonda Camera Lens 
Protector iPhone 14/

iPhone 14 Plus

واقي عدسات الكاميرا 
لهاتف آيفون ١٤/١٤ بلس 

ماكس من زوندا

يحمي عدسات الكاميرا من  �
الصدمات والخدوش

طقمان �

 � Protects Camera Lens 
from Impact/Scratch

 � 2 Set

SR59 597322

Xonda Phone  
Grip & Stand

زوندا    حامل جوال 

متوافق مع معظم  �
األجهزة

شريط لتبادل الرسائل  �
النصية والتصفح

 � Universal, for Most 
Devices

 � Secure Grip for Texting 
and Surfing

SR29 593450

SR199

Xonda  Headset  
Case for Apple  

AirPods 3rd Gen

حافظة زوندا متوافقة مع 
 سماعات أبل أيربودز 

الجيل الثالث
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MagSafe سهولة االستخدام مع مدعم
 Usage Easily with MagSafe

Plate Compatible

باقة حماية زوندا ٤ ×١  لهاتف 
أيفون ١٤ برو

Xonda 4in-1 Protection 
Package for iPhone 14 Pro 

SR149
592756

 � Case + Tempered Glass + Cam-
era Lens + Anti-bacteria Spray 
Smartphone Case Bundle

 � Clear

حماية تامة للهاتف �
�  + خاص  مصقول  زجاج   + حافظة 

عدسات كاميرا + رذاذ ضد البكتيريا
شفافة �

غطاء وشريط �
حواف بارزة حول الشاشة  �

والكاميرا
مقاوم للصدمات �

 � Case with Strap
 � Raised Bezel Around 
the Screen & Camera

 � Shock Proof

SR39 601538

Xonda Case with Strap
for Realme C33

غطاء وشريط لهاتف 
ريلمي سي 33 من زوندا

غطاء وشريط للهاتف �
حواف بارزة حول الشاشة  �

والكاميرا
مقاوم للصدمات  �

 � Mobile Case with Strap
 � Raised Bezel Around 
the Screen & Camera

 � Shock Proof

SR29 603073

Xonda Tempered Glass 
+ Camera Lens Protec-

tor for iPhone 12 Pro

زجاج مقوى وواقي 
عدسات كاميرا هاتف 
آيفون ١2 برو من زوندا

حواف منحنية �
� 9H صالبة بقوة
مقاوم للكسر والخدوش �
زجاج مقوى وواقي عدسات  �

الكاميرا

 � Curved Edges
 � 9H Hardness
 � Anti-crash, Anti-scratch
 � Tempered Glass & 
Camera Lens Protector

SR59 565851

Xonda Case  
with Strap for 

Nokia X30 5G

يتوافق مع الشحن  �
الالسلكي

شفاف مع حلقة قابلة  �
للفصل

شفاف �

 � Wireless Charging 
Compatible

 � Clear with Detachable 
Carabiner

 � Transparent

SR49 601553

Xonda 3-in-1 Case 
Bundle for iPhone 

13 Pro

حزمة زوندا 3 في ١ لهاتف 
أيفون ١3 برو

غطاء متين، وزجاج صلب،  �
وواقي عدسات الكاميرا

 يوفر حماية كاملة �

 � Hard Case + Tempered 
Glass + Camera Lens 
Protector Smartphone

 � Full Mobile Protection

SR129 569532

Xonda Love Fruits 
Phone Wrist Strap for 

Smartphones

رباط معصم مطرز على شكل 
فواكه للهواتف الذكية

متوافق مع هواتف ذكية  �
معينة

تصميم أنثوي لطيف �

 � For elected smart-
phones

 � Cute girly design

SR29 580724

SR199

Xonda Case 
with Strap for  

Huawei nova Y61

غطاء وشريط لهاتف نوكيا إكس 
30 الجيل الخامس من زوندا

غطاء وشريط لهاتف هواوي 
نوفا واي 6١ من زوندا
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بحجم الجيب، ومصممة لراحتك.
Pocket-Sized & Customized

سماعة سكال كاندي
Skullcandy Mod  
Earbuds

SR299
596512

 � Compact and custom
 � Up to 7 hours of play time
 � Clear Voice Smart Mic in each 
earbud

مدمج ومخصص �
زمن تشغيل يصل إلى 7 ساعات  �
في  � واضح  بصوت  ذكي  ميكروفون 

كل أذن 

Skullcandy Grind  
Earbuds

سماعات سكال 
كاندي جيب ترو

مقاِومة للماء �
عمر البطارية يصل  لـ22  �

ساعة
يمكن استخدام كل سماعة  �

على حدة

 � Water Resistant
 � Up to 22 Hours of Bat-
tery

 � Use Either Buds

SR369 584340

Skullcandy Riff  
On-Ear  

Headphone

 سماعة أذن خارجية 
من سكال كاندي

تجربة صوتية محسنة  �
قابلة للطي والفرد �
خفيفة ومريحة �

 � Refined acoustics
 � Collapsible, flat-folding 
design

 � Lightweight and com-
fortable

SR109 517704

Skullcandy  
Jib True  
Earbuds

سماعات سكال 
كاندي جيب ترو

مقاِومة للماء �
عمر البطارية يصل  لـ22  �

ساعة
يمكن استخدام كل سماعة  �

على حدة

 � Water Resistant
 � Up to 22 Hours of Bat-
tery

 � Use Either Buds

SR169 560555

Skullcandy Method 
ANC In-Ear  

Earphone

سماعة أذن داخلية بخاصية إلغاء 
الضوضاء من سكال كاندي

بخاصية منع الضوضاء �
بطارية تدوم حتى 6  �

ساعات

 � Active Noise Cancelling
 � Up to 6 Hours of 
Battery

 � Adjustable, Lightweight

SR239 540956

Skullcandy Hesh  
ANC Wireless

سماعة رأسية السلكية 

شحن سريع �
أزرار تحكم سهلة االستخدام �

 � Active Noise Cancelling
 � up to 22 Hours Battery 
Life, Rapid Charge

SR395 560558

Skullcandy Casette  
Headphone

سماعة رأسية السلكية 

بطارية تدوم حتى 22 ساعة  �
+ شحن سريع

حزام رأس معدني متين �
تصميم قابل للطي �

 � Up to 22 Hours of Bat-
tery + Rapid Charge

 � Durable Metal Head-
band

SR169 540945
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مصممة أجل راحتك
Designed for comfort

سماعة السلكية
Beats Fit Pro  

Headset

SR949
578771

 � Flexible, secure-fit wingtips for 
all-day comfort and stability

 � Noise Cancelling

مالئمة  � منحنية  أطراف  ذات  مرنة، 
طوال  واستقرار  لراحة  آمن  بشكل 

اليوم
خاصية إلغاء الضوضاء �

Powerbeats 4  
Wireless  

Earphone

 سماعة 
 السلكية  

أحدث إضافة لسماعات باور  �
بيتس الالسلكية التي تقدم 

أداًء عالًيا.

 � The latest addition to 
the Powerbeats family 
brings high-perfor-
mance wireless ear-
phones to your active 
life.

SR649 545965

Studio3 Wireless  
Headphone

 سماعة رأس 
السلكية

بطارية تدوم حتى 22 ساعة �
تقوم على رقاقة W١ من  �

أبل،  شحن سريع

 � Up to 22 Hours Battery 
Life

 � Apple W1 Chip, Fast 
Fuel

SR1,599 564745

Pill+

مكبر صوت متنقل

� Charge- مزود بخاصية
out، صوت إستيريو، 

ونظام المزج الموسيقي، 
واتصال عدة مكبرات

 � Charge-out Feature, 
Stereo, 2-way Cross-
over System, Mul-
ti-speaker Pairing

SR599 528303

Beats  
Studio Buds 

 Earbuds

 سماعة 
 السلكية  

تعمل لـ8 ساعات �
تصميم مريح �
 خاصية إلغاء  �

الضوضاء

 � Up to 8 Hours of Listen-
ing Time

 � Comfortable Design
 � Active Noise Cancelling

SR699 567003

     Flex  
In-Ear  

Earphone

 سماعة 
 السلكية  

بطارية تستمر حتى ١2 ساعة  �
في وضع التشغيل

 سماعات مغناطيسية �

 � Up to 12 Hours of Lis-
tening Time

 � Magnetic Earbuds

SR329 561491

Solo Pro 
Wireless

سماعة رأس

تأتي بخاصية عزل الضجيج،  �
وصوت قوي

 � Featuring Active Noise 
Cancelling that gives 
you the space to cre-
ate with fully immersive 
sound.

SR1,199 535931
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عالمك الخاص كما تريد
Your World. Nothing Else.

 سماعة رأس ال سلكية 
من سوني
Sony WH-1000X M5
Wireless Headphone

SR1,799
588361

 � HD Noise Cancelling Proces-
sor QN1

 � Sound High quality upscaling 
music with DSEE extreme

إلغاء  � خاصية  في  الصناعة  رائدة 
الضجيج

�  ،QN1 الضجيج  إللغاء   HD معالج 
وميكروفونات  مدمج،   V1 ومعالج 

متعددة لالستماع دون إزعاج 
مستوى  � ترفع  عالية  صوت  جودة 

DSEE الموسيقى بتكنولوجيا

Sony  
WF-1000X M4  

Truly Wireless Headphone

سماعات أذن 
السلكية

رائدة في الصناعة في  �
خاصية إلغاء الضجيج 

خاصية إلغاء الضجيج  �
 Vالرقمية مع معالج ١

وتكنولوجيا حساس الضجيج 
المزدوج

 � Industry-leading noise 
cancelling

 � Digital Noise Cancel-
ling with HD Noise Can-
celling Precessory V1 
and Dual Noise Sensor 
Technology

SR1,099 565944

Sony INZONE H9 
Wireless Gaming 

Headset

سماعة رأس لأللعاب 
من إنزون

خاصية إلغاء الضجيج وتحكم  �
في الصوت المحيطي

سماعة السلكية )٤.2  �
جيجاهرتز وبلوتوث( بمؤثرات 

ضوئية
صوت محيطي لأللعاب مع  �

PC APP

SR999 593236

Sony INZONE H3 
Gaming Headset

سماعة رأس لأللعاب 
من إنزون

سماعة رأس سلكية  �
صوت محيطي لأللعاب مع  �

PC APP
بطانة أذن من النيلون  �

الناعم 
للحاسوب الشخصي وبالي  �

ستيشن 5

 � Wired Headphones
 � 360 Spatial Sound for 
Gaming  With PC APP

 � Smooth Nylon Earpad
 � For PC / PS5

 � Noise Cancelling + Ambi-
ent Sound Control

 � Wireless (2.4GHz & Blue-
tooth) + Lighting effect 

 � 360 Spatial Sound for 
Gaming  With PC App

 � 32hrs Playtime

SR269 593252

Elago Ear Hooks

سماعة على شكل خطاف 
من إيالجو

لسماعة )أبل( أيربودز برو  �
)الجيل الثاني(/أيربودز برو/

أيربودز الجيل الثالث/أيربودز 
الجيل الثاني 

مريحة �
سهلة التثبيت �

 � for (Apple) Airpods Pro 
(2nd Gen)/AirPods Pro/
AirPods 3rd Gen/Air-
Pods 2nd Gen

 � Comfortable Fit
 � Easy Installation

SR69 596856

Elago Airpods Strap 
Earbuds Strap

 سماعة أيربودز 
من إيالجو

لسماعة أبل أيربودز �
غير الصقة �
طبقة ذات ملمس ناعم �
مصنوعة من السيليكون  �

عالي الجودة

 � For Apple AirPods
 � Non-stick
 � Soft Feeling Coating
 � High Quality Silicone 
Material

 � Tangle-free Design

SR65 596872

HYPHEN DUOKIT 
Earbuds Cleaning Kit

طقم تنظيف السماعة 
من هايفين

منظف متعدد األغراض �
إسفنجة بالستيكية  �
مسمار يعمل بضغطة  �

واحدة، وسن معدنية 
رفيعة، وفرشاة من األلياف 

الدقيقة، وإسفنجة 

 � Multifunctional Cleaner
 � Plastic, Flocked Sponge
 � One-Push Toggle, Ul-
tra-Fine Metal Tip, Mi-
crofiber Brush, Flocked 
Sponge

SR69 591121
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�ساوند بار

::::::
::::::

الموسيقى هي مصدر اإللهام.
Inspired by music.

سماعة السلكية
MOMENTUM  

True Wireless 3

SR1,099
590884

 � Sennheiser Signature Sound
 � Adaptive Noise Cancellation
 � Up to 28 hours playtime
 � Wireless Charging
 � High Quality Voice Pick-up
 � IPX4 splash resistance

صوت سنهايزر المميز  �
خاصية عزل الضجيج  �
تعمل لـ28 ساعة  �
شحن السلكي  �
صوت عالي الجودة  �
� IPX4 مقاومة للرذاذ بدرجة

Sennheiser HD 250BT 
Headphone

 سماعة رأس 
ال سلكية

بطارية تستمر حتى 25 ساعة  �
في وضع التشغيل.

تجربة صوتية مثيرة مقاربة   �
من الدي جي.

أحدث بلوتوث 5.0 �

 � Upto 25 hrs battery life
 � Thrilling DJ-inspired 
audio experience

 � Latest Bluetooth 5

SR209 562111

Sennheiser HD 458BT 
On-Ear Headphone

 458BT سماعة رأس
بجودة إتش دي

خاصية اإللغاء النشط  �
للضوضاء.

عمر بطارية يصل إلى 30  �
ساعة مع الشحن السريع 

.USB-C
مساعد صوت، وتطبيق  �

تحكم ذكي

 � Active Noise Cancel-
lation

 � 30-hour battery life with 
USB-C fast charging

 � Voice Assistant & 
Smart Control App

SR399 554192

Sennheiser Bluetooth  
CX 120BT Earphone

سماعة أذن بلوتوث سي 
إكس ١20 بت من سنهايزر

صوت عالي الجودة  �
بطارية تعمل لـ6 ساعات  �
تحكم في المكالمات  �

والموسيقى عبر جهاز 
التحكم من 3 أزرار

 � High Quality Audio
 � 6 hrs battery life
 � Call and music man-
agement via three-but-
ton remote

SR199 556632

Sennheiser CX Plus 
True  Wireless Earbuds

Sennheiser Ambeo Soundbar 
Plus Soundbar سماعة أذن السلكي سي 

SE إكس بلس

منفذ يو إس بي )للشحن( �
تعمل لمدة تصل إلى 2٤  �

ساعة، أدوات تحكم باللمس
مقاوم للماء )مطابق  �

لمعايير الحماية الدولية كود 
) )IPX٤

عزل نشط للضوضاء �

 � USB (Charging)
 � Up to 24 Hours Battery 
Life

 � Touch Controls
 � Water Resistant
 � Noise Cancelling

SR499 578819

تجربة صوت ممتازة تشبه صوت  �
االستوديو

تحكم سلس �
معايرة متطورة للتكيف مع الغرفة  �
تناسب غرفة المعيشة �

 � Incredibly immersive
 � A studio grade audio experience
 � Seamless control
 � Advanced room calibration to 
adapt your Soundbar to your liv-
ing room

SR6,499 606261
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::::::
::::::

صوت فقط.. بال ضجيج
Sound On, Noise Off

سماعات األذن اليبرتي 3 برو 
من أنكر بنظام ساوندكور
Soundcore by Anker 
Liberty 3 Pro Earbuds

SR649
589412

 � Hear ID Active Noise Cancel-
lation

 � ACAA 2.0 (LDAC)
 � Upto 32H Playback Time

معرف  � مع  للضوضاء  نشط  عزل 
صوت

� LDAC نظام نقل صوت بتقنية
مدة تشغيل تصل إلى 32 ساعة �

Soundcore by Anker 
R100 Earbuds

سماعات األذن آر100 من 
أنكر بنظام ساوندكور

وضع يعمل بسماعة أذن  �
واحدة، وإقران تلقائي

2 ميكروفون مدمجين �
بطارية تصل إلى 25 ساعة �

 � Single Earbud Mode, 
Auto-Pairing

 � 2 Built-in Microphones
 � Up to 25 Hours Battery

SR149 581325

Soundcore by Anker 
Rave PartyCast Music 

System

مكبر صوت الموسيقى 
ريف بارتي كاست من أنكر 

بنظام ساوندكور 

عمر البطارية يصل إلى  �
١8 ساعة

صوت بقوة 80 واط �
مضخم صوت + مكبر  �

صوت عالي التردد

 � Up to 18 Hours  Battey 
Life

 � 80W Sound
 � Subwoofer+ High Fre-
quency Tweeter

SR699 571740

Soundcore by Anker 
Life 2 Neo On-Ear 

Headphones

سماعات األذن اليف 2 
من أنكر بنظام ساوندكور 

مدة تشغيل يصل إلى  �
60 ساعة

شحن سريع من نوع  �
USB-C

قلنسوات أذن مرنة  �

 � up to 60 Hours 
Playtime

 � USB-C Fast Charging
 � Flexible Earcups

SR219 592264

Anker Soundcore Life 
Note 3i Earbuds

سماعات الرأس اليف 
نوت 3i من أنكر بنظام 

ساوندكور

تأتي بخاصية إلغاء الضجيج  �
زمن تشغيل يصل لـ36  �

ساعة
تحتوي السماعات على 4  �

ميكروفونات وخوارزمية 
الذكاء االصطناعي

 � Hybrid Active Noise 
Cancelling

 � 36-Hour Playtime
 � Earbuds have 4 
microphones and an AI 
algorithm

SR299 599747

Soundcore by Anker 
Liberty Air 2 Pro 

Earbuds

سماعات أذن اليبرتي 
إير 2 برو من أنكر بنظام 

ساوندكور

مدة تشغيل تصل إلى  �
28 ساعة 

نظام عزل نشط للضوضاء �
الشحن الالسلكي �

 � Up to 28 Hours of Play-
time

 � Hybrid Active Noise 
Cancelling

 � Wireless Charging

SR299 595552

Anker Soundcore Life 
Q20+ On-Ear Head-

phone

سماعة رأس ساوند كور 
اليف كيو 20+ من أنكر

بطارية تعمل لـ٤0 ساعة  �
مكالمات عالية الوضوح  �
صوت عالي الوضوح �

 � Up to 40 Hours Battery 
Life

 � Crystal Clear Calls
 � Hi-Res Audio

SR299 586265
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::::::
::::::

ميزة خفض التشويش األفضل في عالم
The world best noise Cancellation

سماعات األذن بوز كوايت 
كومفورت االصدار الثاني

Bose Quiet Comfort II 
Earbuds

SR1,294
595982

 � IPX4 environmental rating for 
sweat & water resistance

 � Custom tune™technology
 � Noise cancellation
 � Up to 6-hour battery life

العرق  � لمقاومة   IPX4 تصنيف 
والمياه

� EQ قابل للتعديل
ضبط الهدوء والوعي �
عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات �
عناصر تحكم بسيطة باللمس �

Bose QuietComfort 45 
Bluetooth  

Headphone

سماعة راس السلكية 
كوايت كومفورت ٤5

خاصية إلغاء الضوضاء  �
 وضع الوعي �
صوت عالي الدقة �
بطارية تصل إلى 2٤ ساعة �
مريحة وخفيفة الوزن �

 � World-class noise 
cancellation

 � Awareness mode 
 � High-Resolution Audio 
 � Lightweight Comfort
 � 24 hour battery

SR1,599 571060

Bose Quiet Comfort 
Earbuds

سماعات أذن كوايت 
كومفورت من بوز

خاصية إلغاء الضوضاء �
مقاومة للعرق/للعوامل  �

الجوية
عمر البطارية يصل إلى 6  �

ساعات

 � Noise Cancelling
 � Sweat/Weather Re-
sistant

 � Upto 6hrs Battery 
Charge

 � Simple touch controls

SR1,249 556397

Bose SoundLink Flex 
Portable Speaker

مكبر صوت محمول 
ساوند لينك فليكس 

من بوز

يعمل لـ١2 ساعة مع كل  �
شحنة 

صوت عالي الجودة  �
مصممة لتحمل الماء  �

والغبار واالوساخ
� )IP67( مقاوم للماء بدرجة

 � Up to 12 Hours per 
Charge

 � High-quality Audio
 � Durable design
 � Waterproof (IP67)

SR699 581975

Bose Revolve II  
Portable Bluetooth 

Speaker

مكبر صوت بلوتوت ساوندلينك 
ريفولفر II من بوز

تجاوب مع األوامر الصوتية،  �
وحماية من السقوط

مقاوم للماء �
بطارية تعمل لـ١3 ساعة �

 � Voice Command, Drop 
Protection

 � Water resistance
 � Up to 13 Hours battery 
life

SR1,039 571057

Bose 700 On-Ear  
Headphones

 سماعة الرأس 
الالسلكية 700 من بوز

�  20 إلى  يصل  بطارية  عمر 
ساعات

إلغاء  � بخاصية  رأس  سماعة 
الضوضاء

مع  � لساعات  براحة  استمع 
تصميم متطور

 � Up to 20 hrs battery life
 � Noise Cancelling
 � Listen comfortably for 
hours with a sophisti-
cated design

SR1,739 535451

Bose Smart 600 
Soundbar

تجربة صوت غامرة كليأ لكل  �
أنواع المحتوى

يدعم المحتوى بترميز  �
Atmosو Atmos Dolby

�  Amazon  مزود بخدمة
Alexa الصوتية

 � Full immersive sound 
for everything you play

 � Supports Dobly Atmos 
and Atmos encoded 
content

 � Amazon Alex built in

SR2,368 608030

مكبر الصوت العمودي 
600 من بوز
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::::::
::::::

استمتع بتجربة صوتية غامرة
Enjoy an Immersive 
Audio Experience

 مكبر صوت بارتي بوكس 3١0 
من جيه بي إل
JBL PartyBox 310 Music 
System

SR2,599
557885

 � Light mode for every mood: 
Meter, Pulse and Party mode

 � Portable with rechargeable 
battery

الحالة  � حسب  الوضع  اختيار  إمكانية 
والوضع  الهادئ،  الوضع  المزاجية: 

الصاخب، ووضع الحفالت
محمول، وبطارية قابلة إلعادة الشحن �

JBL Clip 4  
Portable Speaker

 مكبر صوت متنقل 
كليب ٤ من جيه بي إل

سماعة السلكية تعمل  �
بالبلوتوث

طوق مدمج للحمل �
� )IP67 مضادة للماء )معيار

 � Wireless Bluetooth 
Streaming

 � Integrated Carabiner
 � Waterproof (IP67)

SR279 560968

JBL Xtreme 3  
Portable Speaker

مكبر صوت متنقل 
إكستريم 3 بلوتوث من 

جيه بي إل

رباط حمل، ومدمج بها  �
فاتحة زجاجات

 مدمج بنك طاقة،  �
وتعمل بالبلوتوث 

� )IP67 مضادة للمياه )معيار

 � Carrying Strap with 
Built-in Bottle Opener

 � Built-in Powerbank, 
Wireless Bluetooth 
Streaming

 � Waterproof (IP67)

SR1,299 567644

JBL Club Pro+ TWS 
Earbuds

سماعة إيربودز كلب برو+ 
بتقنية TWS من جيه بي إل

خاصية منع الضوضاء �
متوافقة مع أجهزة الشحن  �

الالسلكي
3 ميكروفونات بتكنولوجيا  �

Beamforming

 � Adaptive Noise Can-
celling

 � Wireless Charging 
Compatible

 � 3-mic Beamforming 
Technology

SR699 560351

JBL JR310 Kids  
On Ear Headphone

 سماعة لألطفال
من جي بي إل

صوت جي بي إل أسطوري  �
مصمم لكي ال يتخطى 85 
ديسيبل مما يجعلها آمنة 

حتى لمحبي االستماع من 
صغار السن

 � Designed to never 
exceed 85dB making 
them safe for even the 
youngest music fans

SR229 558665

JBL LIVE Free NC+ 
TWS Earbud

 سماعات أذن السلكية
من جيه بي إل

خاصية منع الضوضاء �
بطارية تدوم حتى 2١ ساعة  �

في وضع التشغيل

 � Active Noise Cancelling
 � Up to 21 Hours Com-
bined Playback

SR599 560358

JBL Endurance  
Peak II Earbuds

 سماعات أذن السلكية
من جيه بي إل

مضادة للماء �
خيار مثالي للرياضيين �
بطارية تستمر حتى 25 ساعة �

 � Waterproof
 � Ideal for athletes
 � Up to 25h of battery life

SR499 560352
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::::::
::::::

سماعة رأس ذات صوت قوي
Headphones with Powerful Pro Sound

سماعة رأس تاور وان من 
جيه ي إل

JBL Tour One Over-Ear 
Headphones

SR1,099
567932

 � Foldable Design
 � Adaptive Noise Cancelling
 � Up to 50 Hours Music Playback

قابلة للطي �
خاصية منع إلغاء الضوضاء �
بطارية تدوم حتى 50 ساعة في وضع  �

التشغيل

JBL GO 3  
Portable Speaker

مكبر صوت متنقل جو 3 
من جي بي إل

تصميم متنقل �
مضادة للماء والغبار �
إلى  � يصل  تشغيل  زمن 

5 ساعات

 �  Ultra-portable 
design

 � Waterproof & 
dustproof

 � Up to 5 hrs of 
playtime

SR179 557887

JBL Flip 5 Portable 
Speaker

 مكبر صوت متنقل 
فليب 5، بلوتوث

شكل أنبوبي، حافظة خشنة �
بطارية تدوم حتى ١2 ساعة �

 � Tube Shape, Rugged 
Housing

 � Up to 12 Hours battery 
life

SR399 533972

JBL Tune 510BT  
On-Ear Headphone

سماعة رأس 510BT من 
جيه بي إل

بطارية تدوم حتى ٤0 ساعة  �
مرنة وقابلة للطي �

 � Up to 40 Hours Battery 
Life

 � Adjustable, Foldable

SR249 564735

JBL Tune 760NC  
Over-Ear Headphone

 760NC سماعة رأس 
 من جيه بي إل

قابلة للطي �
خاصية منع الضوضاء �
بطارية تدوم حتى 35 ساعة �

 � Foldable Design
 � Active Noise Cancelling
 � Up to 35 Hours Battery 
Time

SR429 567936

JBL Charge 5  
Portable Speaker

 مكبر صوت متنقل 
شارج 5، بلوتوث

حافظة  � مع  ومتين،  متنقل، 
خشنة ومطاطية 

بطارية تدوم حتى 20 ساعة �

 � Portable, Durable, Rug-
ged Rubber Housing

 � Up to 20 Hours battery 
life

SR869 564739

JBL Boombox2  
Bluetooth  

Portable Speaker

مكبر صوت بلوتوث 
متنقل من جي بي إل

صوت جهوري, يعمل طوال  �
اليوم.

تشغيل يصل إلى ـ2٤ ساعة �
�  IPX7 مقاوم للماء بتصنيف

ومتنقل

 � Massive Sound
 � Up to 24 hrs of play 
time

 � IPX7 waterproof

SR1,999 557901
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مدمج ومتنقل
High Resolution Sound

سماعة أذن فري بادز 
من هواوي
Huawei FreeBuds 5i 
Earbuds

SR349
603572

 � 42 dB Multi-mode ANC
 � 28h of Music Playback
 � Sleek & Elegant Look
 � Versatile Noise Cancellation

متعددة  � الضجيج  إلغاء  خاصية 
األوضاع حتى 42 ديسيبل 

زمن تشغيل يصل إلى 28 ساعة �
مظهر أنيق �
خاصية إلغاء الضجيج متعددة األوضاع �

Huawei AM115  
In-Ear Earphones

 سماعة أذن هواوي
AM115

إمكانية اإلجابة على الهاتف  �
وتغيير األغاني

تصميم يأخذ مساحة نصف  �
األذن

تحكم صوتي في السلك �

 � Answering Phone, 
Song Switch

 � Half In-ear Design
 � In-line Sound Control

SR45 480837

Huawei FreeBuds SE 
Earbuds

سماعة أذن هواوي 
فري بادز

صوت نقي  �
بطارية تعمل لمدة 2٤ ساعة  �

وأزرار تحكم بالضغط
�  )IPXمقاومة للماء )بدرجة ٤
خاصية إلغاء الضجيج �

 � Crystal Clear Sound 
Quality

 � Up to 24 Hours Battery 
Life, Tap Controls

 � Water Resistant (IPX4)
 � Noise Cancelling

SR199 587690

Huawei FreeBuds 4 
Earbuds

سماعة أذن هواوي 
فري بادز

أزرار تحكم سهلة �
صوت عالي الجودة �
� )IPXمقاومة للماء )بدرجة ٤
خاصية إلغاء الضجيج �

 � Simple Gesture Controls
 � Studio Quality Sound
 � Water Resistant (IPX4)
 � Active Noise Cancelling

SR629 566551

X-Doria Raptic Air 
Headset Case for Ap-

ple AirPods 3rd Gen

جراب سماعات أبل أيربودز 
 الجيل الثالث من 

إكس دوريا

حماية كاملة مع حلقة مفتاح  �
قابلة للفصل 

ألومونيوم مقاوم للصدمات �
هيكل مع طبقة مطاطية  �

ناعمة 
يعمل بالشحن الالسلكي �

 � Full Protection with De-
tachable Carabiner

 � PC Shell with Soft Rub-
ber Coating

 � Wireless Charging 
Compatible

571675

Elago Hang Headset 
Case Cover for Apple 

Airpods Pro (2nd Gen)

غطاء سماعة أبل أيربودز 
برو )الجيل الثاني( من 

إيالجو

غطاء من السيليكون مع  �
حلقة قابلة للفصل

 � Silicone Case with  
Detachable Carabiner

SR85 596839

Amazing Thing 
Smoothie Headset 

Case Cover

جراب سماعة رأس من 
أمازينج ثينج

لسماعة )أبل( أيربودز برو  �
)الجيل الثاني(

مصنوع من السيليكون،  �
حساسية شديدة 

ضوء شحن ساطع �

 � For (Apple) Airpods Pro 
(2nd Gen)

 � Silicone with Silky Su-
per Soft Sensibility

 � Charge Light Visible

SR69 596663SR99
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 مكالمات وموسيقى 
رائعة في أي مكان

 Outstanding calls and 
music anywhere

 سماعة أذن إيليت 5
من جابرا

Jabra Elite 5  
Earbuds

SR599
598048

 � Hybrid ANC for better focus
 � 6-mic call technology
 � All-day wearing comfort 
 � Multipoint connectivity

خاصية إلغاء الضجيج �
تكنولوجيا االتصال بـ6 ميكروفونات  �
راحة عند االرتداء طوال اليوم  �
اتصال متعدد �

Jabra Speak 710  
Conference Speaker

مكبر الصوت

بطارية تعمل ل١5 ساعه �
حجم مكبر الصوت الدوار  �

40 مم
متوافق مع جميع منصات  �

UC ال

 � Immersive Sound for 
Calls and Music

 � Plug and Play Con-
nectivity

 � Compatible with all 
leading UC platforms

SR1,199 570287

Jabra Elite 3  
Earbuds

 سماعة أذن 
إيليت 3 من جابرا

 بطارية تعمل  �
 لـ28 ساعة مع 
حافظة شحن

 مقاومة للماء  �
)IP55 بدرجة(

 � Up to 28 Hours with 
Charging Case

 � Water-resistant (IP55)

SR399 570278

Jabra Elite 4 Active 
Earbuds

 سماعة أذن إليت ٤ 
أكتيف من جابرا

تثبت في األذن ألساليب  �
الحياة النشطة 

مقاومة للماء والعرق �
خاصية إلغاء الضجيج �

 � Secure fit for active life-
styles

 � Water and sweat proof 
 � Active Noise Cancel-
lation

SR499 582902

Hama SpotLight FoldUp 
LED Ring Light Set with 

Bluetooth Remote Trigger

حلقة الضوء من هاما

تتوافق مع معظم األجهزة �
حلقة ضوء ١0.2 بوصة،  �

ومالحق مطاطية، ودرجة 
حرارة بـ3 ألوان

 � Universal, for Most De-
vices

 � 10.2” Ring Light, Rub-
ber Inserts, 3 Colour 
Temperature

SR239 579492

LuMee Clip Light 
Smartphone Camera

 ضوء كاميرا الهاتف 
الذكي من لومي

ضوء ليد  �
3 مستويات للسطوع  �
سهل التثبيت �

 � LED Clip Light
 � 3 Levels of Brightness
 � Easily Clips

SR99 564582

Hohem iSteadyX 
Handheld Gimbal 

Stabilizer

مثبت كاميرا جيمبال 
محمول أي ستيدي إكس 

من هوهم

وضع البداية اآللي  �
وضع تتبع الوجه �
دولي زوم �

 � Auto-inception Mode,
 � Face Tracking Mode
 � Dolly Zoom

SR299 569010
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SR299Ea

SR249Ea

595314

595367

Apple Silicone Case with MagSafe for iPhone 14,  
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

 / iPhone 14 لهاتف MagSafe حافظة سيليكون مع شاحن 
iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

 / iPhone 14 لهاتف MagSafe حافظة جلد مع شاحن 
iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

Apple Leather Case with MagSafe for iPhone 14,  
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

::::::
::::::

MagSafe كل شيء متالئم
MagSafe. Everything just clicks

حافظة بلون شفاف مع 
شاحن MagSafe لهواتف 
iPhone 14
Apple Clear Case with 
MagSafe for iPhone 14 
Pro & 14 Pro Max

SR249Ea

595385

 � Scratch-resistant Coating
 � Built-in Magnets Makes Wire-
less Charging Faster

 � Snap Closure

طبقة خارجية مقاومة للخدش �
تجعل  � مدمجة  مغناطيسية  قطع 

عملية الشحن الالسلكي أسرع
الفتح والغلق عن طريق كبسونة �

SR229Ea

SR439Ea

570442

597283

شريط معصم

شريط معصم

Apple Wrist Strap for Apple Watch Series 8 41/
Watch Series 7 41/Watch Series 6 40/Watch SE 40

Apple Wrist Strap for Apple Watch Ultra/Watch 
Series 8 45/Watch Series 7 45/Watch Series 6 44
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::::::
::::::

الطريقة األسهل للعثور على أشيائك.
The easiest way to find your things.

ابل ايرتاغ جهاز لتحديد أماكن 
المتعلقات متوافق مع ايفون/ايباد

AirTag Leather  
Key Ring

SR149
563709

 � Built-in Speaker
 � Water Resistant
 � See Direction
 � Distance & Map Location

مكبر صوت مدمج. �
مقاوم للماء. �
� .»See Direction« خاصية
المسافة والموقع على الخريطة. �

Apple Watch  
Magnetic Fast 

Charger  to USB-C 
Cable (1 m)

سلك شحن مغناطيسي 
USB-C من أبل

�  Apple شحن سريع
Watch Series 8 و

Apple Watch Ultra
طول السلك: متر  �

 � Fast charge your Apple 
Watch Series 8 and  
Apple Watch Ultra

 � Cable Length : 1 meter

SR159 569309

MagSafe  
Battery Pack

شاحن ماج سيف 
للهواتف الذكية من أبل

�  iPhone iPhone لهواتف
13 mini/iPhone 13/

iPhone 13 Pro/ 
iPhone 13 Pro Max/

iPhone 12 Pro

 � For for iPhone 13 mini/
iPhone 13/iPhone 13 
Pro/iPhone 13 Pro 
Max/iPhone 12 Pro

SR459 566993

MagSafe  
Duo Charger

 شاحن لمجموعة 
هواتف آيفون

لشحن اإلصدارات  �
المتوافقة من آيفون، 
وساعة آبل الذكية، مع 
حافظة لشحن األربودز 

ا وغيرها من األجهزة  السلكيًّ
ا القابلة للشحن السلكيًّ

 � Conveniently charges 
your compatible iPhone, 
Apple Watch, Wireless 
Charging Case for Air-
Pods, and other Qi-cer-
tified devices

SR499 558294

Apple USB-C  
Digital AV Multiport 

Adapter 

محول فيديو  من أبل

�  USB-C / بشاشة VGA
Thunderbolt 3 يتيح لك 

هذا المحول متعدد المنافذ 
توصيل ماك أو آيباد برو 

من خالل

 � The USB-C VGA Mult-
iport Adapter lets you 
connect your USB-C or 
Thunderbolt 3 (USB-C) 
enabled Mac and iPad 
Pro to a VGA display

SR339 443229

Apple Lightning to  
VGA Adapter

 Lightning كابل تحويل من 
إلى  VGA  من أبل

يعرض بالضبط ما نراه  �
على أجهزتنا حتى يستطيع 

الجميع مشاهدته على تلفاز 
ذي شاشة عريضة أو شاشة 

عرض أو شاشة متوافقة 
VGA مع نظام

 � Mirrors exactly what we 
see on ourdevice so 
that everyone can view 
it in widescreen TV, pro-
jectionscreen and other 
VGA-compatible display

SR229 402207

Apple Lightning to  
USB Cable (1 m)

سلك USB-C لـ
Lightning من أبل

شحن سريع  �
طول السلك: متر �

 � Fast Charging
 � cable length:  
1.00 m (3.28 ft)

SR99 571546
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سرعة شحن تفوق التوقعات
 Achieve a much 
Faster-Charging Speed

 باور بانك إس 20 
من زيندور
ZENDURE S20  
Power Bank

SR269
581395

 � 20,000 mAh
 � 3 USB (1X USB/ 2X USB-C)
 � 20W PD, LED Indicators
 � Pass-through Charging

20000 ميللي أمبير في الساعة  �
�  /USB منفذ( USB 3 منافذ

 )USB-C منفذا
 شحن بقوة 20 وات �
� LED محول شحن, مؤشرات
� USB-C سلك

ZENDURE 
SuperMini 

Power Bank

 باور بانك 
من زندور

١0,000 مللي أمبير �
شحن سريع 3.0 �
�  USB منفذان 

)USB-C PD/3.0 QC(

 � 10,000 mAh
 � USB-C + Quick Charge 
3.0,

 � Dual USB (USB (QC 
3.0/USB-C PD),

SR119 546467

ZENDURE S10  
Power Bank

 باور بانك إس ١0 
من زيندور

في  � أمبير  ميللي   ١0000
الساعة 

�  /USB منفذ( USB 3 منافذ
 )USB-C منفذا

محول شحن بقوة 20 وات �
� LED مؤشرات

 � 10,000 mAh
 � 3 USB (1X USB/ 2X 
USB-C)

 � 20W PD, Pass-through 
Charging

 � LED Indicators

SR179 581391

ZENDURE S20 
Power Bank

 باور بانك إس 20 
من زيندور

20000 ميللي أمبير في الساعة  �
�  /USB منفذ( USB 3 منافذ

 )USB-C منفذا
 شحن بقوة 20 وات �
محول شحن �
� LED مؤشرات
� USB-C سلك

 � 20,000 mAh
 � 3 USB (1X USB/ 2X USB-C)
 � 20W PD
 � Pass-through Charging
 � LED Indicators
 � USB-C Cable

SR269 581394

ZENDURE Super-
Mini GO Magnetic 

Wireless Power Bank

باور بانك السلكي 
ومغناطيسي من زينديور

١0000 مللي أمبير في  �
الساعة 

� /USB منفذ( USB منفذا
 )USB-C منفذ

قاعدة مغناطيسية  �
حماية شاملة  �
شاشة LCD رقمية �

 � 10000 mAh
 � Dual USB (1X USB/1X 
USB-C)

 � Magnetic Docking
 � Comprehensive Protection
 � Digital LCD Display

SR199 603710

ZENDURE  
Passport 30W  
Power Adapter

محول طاقة 30 وات من 
زندور

٤ منافذ شحن )3 منافذ  �
 )USB-C ومنفذ USB

فاصمة منصهرة قابلة  �
إلعادة الضبط 

محول طاقة يعمل مع  �
معظم األجهزة

 � 4 Port (3X USB/1X 
USB-C)

 � Auto-resetting Fuse
 � Universal Power 
Adapter

SR159 570627

ZENDURE 20W Quick 
Charge Bundle Home 

Charger + Cable

شاحن سريع 20 وات 
من زندور

�  Lightning كابل تحويل من
USB-C إلى

منفذ USB-C واحد �
�  Power دعم تقنية

delivery بقدرة 20 وات، 
مع منفذ USB-C واحد

 � USB-C to Lightning 
Cable 

 � Single USB-C
 � USB PD (Power De-
livery), 20W, Single 
USB-C

SR119 563355
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ا وقوي بشكل ال يصدق صغير جدًّ
 Incredibly Small, 

Unbelievably Powerful

شاحن راف باور فائق 
القوة

RAVPower Power House 
712Wh Mega Capacity

SR2,299
607969

 � 192500 mAh
 � Smart LCD Display, Built-in 
Fan, 712Wh Mega Capacity

 � Fast Battery Charging

يأتي بقوة 192500 مللي أمبير  �
في الساعة 

مدمجة،  � ومروحة   ،LCD شاشة 
في  وات   712 بقدرة  وسعة 

الساعة 
شحن سريع للبطارية  �

RAVPower PD Pioneer 
Power Bank Charger

شاحن باور بانك راف باور

شحن سريع للبطارية  �
20000 مللي أمبير في  �

الساعة 
٤ منافذ USB )منفذا  �

)USB-C منفذا/USB
مخرج 50 وات �

 � Fast Battery Charging
 � 20000 mAh
 � 4 USB (2X USB/2X 
USB-C)

 � 50W Output

SR299 593772

RAVPower RP-PC1034 
65W 3-Port Travel 
Charger Universal 

Power Adapter

محول طاقة من 
راف باور

محول يتوافق مع معظم  �
األجهزة 

شاحن السفر بـ3 منافذ بقوة  �
65 وات 

لألجهزة التي تدعم الشحن  �
USB من

 � Universal Power 
Adapter

 � 65W 3-Port Travel 
Charger

 � For Devices Supporting 
USB Charging

SR219 602873

RAVPower 
Power Bank 

Combo

باور بانك راف باور

١0000 مللي أمبير في  �
الساعة و20000 مللي أمبير 

في الساعة 
شحن سريع للبطارية  �
3 منافذ USB )منفذ  �

)USB منفذا/USB-C

 � 10000 mAh + 20000 
mAh (Dual Pack)

 � Fast Battery Charging
 � 3 USB (1X USB-C/2X 
USB)

SR299 602877

RAVPower Car Dash
Magnetic Mount

حامل مغناطيسي للسيارة 
من راف باور

قابلية للدوران 360 درجة �
لوحان مغناطيسيان �
متوافق مع معظم األجهزة �

 � 360 Degree Rotation
 � 2 Magnetic Plate
 � For Most Devices

SR75 545736

� USB-C منفذا
لألجهزة التي تدعم الشحن  �

USB-C من نوع
بقوة 50 وات �
مصنوع من سبائك  �

األلومنيوم، وحماية من 
الشحن الزائد

 � Dual USB-C
 � For Devices Supporting 
USB-C Charging

 � 50 Watts
 � Aluminum Alloy Casing, 
Over-Charge Protection

SR99 587660

RAVPower 2-Port 
Car Charger 

Combo

شاحن سيارة بمنفذين 
من راف باور

� USB موزع طاقة
سلك USB-C لسلك  �

 Lightning
٤9 وات �
حماية ضد الحرارة العالية،  �

وحماية ضد الشحن الزائد 

 � USB PD (Power Delivery)
 � USB-C to Lightning Cable
 � 49 Watts

 � High-Temperaure  
Protection, over- 
Charging Protection

SR129 590249

RAVPower Dual Port 
PD Car Charger

شاحن سيارة من راف 
باور
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مناسب لألنواع المختلفة من السيارات
Suitable for various 
types of automobiles

 ضاغط الهواء 
المحمول من جوي
Goui PUMP Portable 
Air Compressor

SR149
596970

 � Suitable for various types of automo-
biles (excluding trucks and engineering 
vehicles of more than 5 tons), motor-
cycles, electric vehicles, various types 
of bicycles, balls, balloons, life buoys, 
swimming rings, inflatable cushions, 
kayaks and other inflatable products.

مناسب لألنواع المختلفة من السيارات )ما  �
عدا الشاحنات والمركبات الهندسية التي 

يزيد وزنها على 5 أطنان(، والدراجات النارية، 
والمركبات الكهربائية، واألنواع المختلفة من 

الدراجات، والكرات، والبالونات، وأطواق النجاة، 
والعوامات، والوسائد القابلة للنفخ، والكاياك، 

والمنتجات األخرى القابلة للنفخ.

Goui Mbala.Qi Power 
Bank + Wireless Char-

ger + Wall Charger

باور بانك وشاحن السلكي 
وشاحن حائط من جوي مباال

8000 ميللي أمبير في  �
الساعة 

�  USB منفذا
مقبس بريطاني �

 � 8000 mAh
 � Quick Charge
 � Dual USB
 � UK Plug

SR99 534708

Goui Brave Plus  
Power Bank Charger

شاحن ينويك من جو

١0000 مللي أمبير في الساعة  �
� /USB )منفذا   USB منافذ   3

 )USB-C منفذ
تصميم ثالثي المنافذ  �
نقل طاقة بقوة 20 وات وشحن  �

سريع 3.0

 � 10,000 mAh
 � 3 USB (2X USB/1X 
USB-C)

 � Triple Port Design
 � PD 20W and QC 3.0

SR99 609034

Goui Brave Plus  
Power Bank Charger

 باور بانك 
من جوي

20000 مللي أمبير في الساعة  �
)منفذ  �  USB منافذ   3

 )USB منفذا/USB-C
تصميم ثالثي المنافذ  �
وات  �  20 بقوة  طاقة  نقل 

وشحن سريع  3.0 

 � 20,000 mAh
 � 3 USB (1X USB-C/2X 
USB)

 � Triple Port Design
 � PD 20W and QC 3.0

SR129 609036

Goui HOOK  
Universal Car Mount

حامل هواتف شامل جوي 
هوك مخصص للسيارات

شامل، متوافق مع أغلب  �
األجهزة

متين وقو �

 � Universal, for Most 
Devices

 � Durable and Strong

SR49 596968

Goui Nuru+ LED Table 
Lamp, Wireless Charger, 

Speaker, 10 Watts

مصباح طاولة ليد، وشاحن 
السلكي، ومكبر وصوت 

بقوة ١0 وات من كوي نورو

الشحن  � تدعم  التي  لألجهزة 
Qi بتكنولوجيا

شحن سريع وآمن  �
� G من نوع UK 3 دبابيس

 � For Devices Supporting 
Qi Wireless Charging

 � Fast and Safe 
Charging

 � G Type UK 3-pin

SR299 568203

Goui Gimbal Magnetic 
Tracking Mount Smart-

phone Stand

حامل جوي جيمباي  مزود 
بقاعدة ذات خاصية تتبع 

مغناطيسية

تتبع ألي للوجه �
زوايا قابلة للتعديل �
قابل للدوران 360 درجة �

 � Auto Face Tracking
 � Angle Adjustment
 � 360 Degrees Rotation

SR199 596974
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::::::
::::::

زود رحلتك التالية بالطاقة
Power your Next Trip

موزع طاقة متنقل بسعة 256 
واط في الساعة من أنكر

Anker 521 PowerHouse 
256Wh Portable Power 

Station

SR1,499
592239

 � Extremely Durable and 
Long-Lasting, 60 W USB-C 
Power Delivery Output

 � 256Wh battery capacity

ا ويدوم طوياًل، منفذ طاقة  � متين جدًّ
USB-C بسعة 60 واط 

سعة البطارية 256 واط في الساعة �

Anker PowerCore 
Essential 20000 PD 

Power Bank

 باور بانك 
باور كور من أنكر

20000 مللي أمبير في  �
الساعة

شحن سريع للبطارية �
� /USB منفذ( USB منفذا

)USB-C منفذ

 � 20,000 mAh
 � Fast Battery Charging
 � Dual USB (1X USB/1X 
USB-C)

 � USB-C to C Cable, 
Pouch

SR299 575408

PowerCore III Sense 
Wireless Powerbank

 باور بانك 
باور كور III من أنكر

سعة ١0000 مللي أمبير �
قدرة ١0 وات شحن السلكي �
�  ،USB منفذ( USB منفذان

)USB-C ومنفذ

 � 10,000 mAh
 � 10W Wireless Charging
 � Dual USB (1X USB/1X 
USB-C)

SR279 560722

Anker PowerDrive PD+ 
2 Car Charger

شاحن سيارة باور درايف 
2 من أنكر

منفذا شحن عالي السرعة  �
بقوة 35 وات 

نظام حماية متعدد �

 � Dual-Port High Speed 
35 W

 � MultiProtect Safety  
System

SR119 575404

PowerPort Atom III  
Slim Wall Charger

شاحن الحائط النحيف 
 ياوربورت أتوم 

ثري من أنكر

شحن سريع للبطارية,  �
65 وات

4 منافذUSB )منفذ  �
 ,)USB و3 منافذ USB-C

تشحن 4 أجهزة بالتزامن.

 � Fast Battery Charging
 � 4 USB (1X USB-C/3X 
USB)

SR219 555913

Anker 737 Power  
Bank Gen 2 

باور بانك أنكر 737 
الجيل الثاني

2٤000 ميلي أمبير في الساعة �
� USB-A ومنفذ USB-C منفذا
المخرج: ١٤0 وات �
نظام رصد ذكي �
 نظام ذكي لمراقبة  �

درجة الحرارة

 � 24,000 mAh 
 � 2 USB-C & 1 USB-A
 � Output : 140W
 � Intelligent Detection
 � Intelligent Temperature 
Monitoring System

SR699 601041

Anker PowerCore III 
Sense USB-C  

Power Bank

 باور بانك 
باور كور III من أنكر

10000 مللي أمبير في  �
الساعة 

3 منافذ USB )منفذ  �
)USB منفذا/USB-C

ثالثة أوضاع للشحن �

 � 10000 mAh
 � 3 USB (1X USB-C/2X 
USB)

 � Triple Charging Modes

SR189
591893
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1000SR
ريال 500SR

ريال 300SR
ريال 100SR

ريال 50SR
ريال

Jarir E-Gift Card
بطاقة جرير للهدايا اإللكترونية

بطاقات التسوق
اإللكتروني

DIGITAL CARDS
Digital Card

Instant E-mail Delivery

محطة عمل األفضل لثالث 
4K شاشات بدقة وضوح
The Ultimate Work Station 
with Triple 4K Display

Connect Universal USB-C® 

Triple Display Dock

SR1,299

 � Includes: 
3x HDMI, 2x DisplayPort, 
5x USB-A, 1x USB-C, 
Gigabit Ethernet , Audio in/
out USB-C PD charging up to 
85W for your laptop and other 
devices.

�  USB-C موزع ثالثي
يتضمن:  �
�  ،DisplayPort ومنفذي ،HDMI 3 منافذ

 ،USB-C ومنفذ ،USB-A و5 منافذ
ا  وشبكة جيجابت إيثرنت، وصوًتا داخليًّ

ا، وشحن USB-C يصل لـ85 وات  وخارجيًّ
لحاسوبك المحمول واألجهزة األخرى. 

BoostCharge Pro
Dual USB-C® GaN 
Wall Charger with 

PPS 65W

 USB-C شاحن حائط
بوست تشارج

SR199 585317

BoostCharge Plus
Power Bank with  

Integrated Cables

باور بانك مع 
أسالك مدمجة 

من بيلكن

يأتي بأسالك USB-C و �
Lightning مدمجة والتي 
تسمح لك بشحن هاتف 

أيفون وسامسونج
يشحن جهازين في وقت  �

واحد

 � Comes with integrated 
USB-C & Lightning cables 
allows you to charge an 
iPhone & Samsung.

 � Charge any two devices 
at once.

SR199 565294

SOUNDFORM™ 
Nano Wireless 

Earbuds for Kids

سماعة ساوندفورم 
نانو لألطفال

صوت آمن لألطفال  �
وإمكانية لتحديد مستوى 
الصوت عند 85 ديسيبل 

والتي تحمي آذان 
األطفال

مقاومة للتعرق )بدرجة  �
IPX5( ومقاومة للماء

 � Safe sound for Kids, a volume 
limiter of 85dB protects kids’ 
ears

 � 5 hours of playtime in the 
earbuds, plus 19 hours of 
battery life

 � IPX5 Sweat & water resistant

SR149 583447

SOUNDFORM™ Flow
Noise Cancelling 

Earbuds

سماعة ساوند فورم 
عازلة للضجيج

ميكروفون ذكي عازل  �
للضجيج الخارجي

بطارية تعمل طوال اليوم  �
وبزمن تشغيل يصل لـ31 

ساعة 

 � Active Noise Cancella-
tion mic that intelligent-
ly filters outside noise

 � All-Day Battery Life 
with up to 31 hours of 
battery life

SR279 593065

AirPods Cleaning Kit  
(Gen 1, 2, and 3 AirPods)

عدة تنظيف سماعة 
األيربودز

عملية تنظيف لطيفة تزيل  �
األوساخ وشمع األذن بأمان. 

محتويات العلبة: فرشاة  �
 تنظيف، وملين الشمع، 
 وجل التنظيف، وقماشة 

من األلياف الدقيقة

 � Gentle cleaning pro-
cess safely removes 
dirt and earwax.

 � What’s in the box: 
Cleaning Brush, Wax 
Softener, Cleaning Gel, 
Microfiber Cloth

SR49 593072

BoostCharge USB-C® 

PD 3.0 PPS Wall 
Charger 30W

 USB-C شاحن حائط
بوست تشارج

شحن سريع وآمن لهاتف  �
أيفون 14 برو من 0% إلى 

50% في 23 دقيقة أو هاتف 
 سامسونج جاالكسي 

إس 23 ألترا من 0% إلى 
50% في 25 دقيقة

احصل على طاقة بقوة  �
65 وات لشحن الحاسوب 

 USB-C المحمول من منفذ
أو بسرعة 45 وات و20 وات 

عند استخدام الحاسوب 
USB-C المحمول ومنفذ

 � Safely fast charge an 
iPhone 14 Pro from 
0-50% in 23 minutes 
or a Samsung Galaxy 
S23 from 0-50% in 25 
minutes

SR99 590356

 � Get up to 65W of power to 
fast charge your USB-C 
laptop or 45W+20W 
when using both ports.

 � Optimized for Apple, 
Samsung and others

597770
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1000SR
ريال 500SR

ريال 300SR
ريال 100SR

ريال 50SR
ريال

Jarir E-Gift Card
بطاقة جرير للهدايا اإللكترونية

بطاقات التسوق
اإللكتروني

DIGITAL CARDS
Digital Card

Instant E-mail Delivery



Classic Edition
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Starting from

SR1,499 

574916 601987

587624

SR1,049 Ea SR799 Ea

SR229 Ea

586661

SR749 Ea



سوار الساعة يباع منفصل
Bands are sold separately

595229595291

SR3,149SR1,099

SR3,599
595412

GPS
45 mm

GPS + Cellular  
41 mm

2nd Generation
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Adventure awaits.

أهاًل بالمغامرة.

Starting From

595158

SR1,969
Starting From
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SR399

SR899

SR199

SR299

SR799

SR799

593192

593091

593145

593202593078
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SR339 SR319

SR109

597248 575235

607967

خدمة الحماية 
الشاملة  تغطي:

أعطـــــــال
الكســـــــور

األعطال الناتجة
عن السوائل

انكسر جهازك
أو تعرض لسوائل!!
أكيد يتصلح أو يستبدل



بالرغـــم مـــن وجـــود أماكـــن خارجيـــة متنوعـــة 

لتقديـــم األنشـــطة لألطفـــال، إال أن الكثيـــر 

مـــن اآلبـــاء واألمهـــات يفّضـــل أن يمـــارس 

طفلـــه األنشـــطة داخـــل المنـــزل مـــن وقـــت 

ـــر  ـــل قضـــاء وقـــت أكث آلخـــر ألســـباب عـــدة مث

ــم  ــوى معهـ ــة أقـ ــاء عالقـ ــم وبنـ ــع أطفالهـ مـ

واكتشـــاف شـــخصياتهم وميولهـــم. هنـــاك 

عـــدة أنشـــطة بإمكانـــك توفيرهـــا لطفلـــك 

ــي  ــة فـ ــدة والمتعـ ــه بالفائـ ــود عليـ ــي تعـ والتـ

نفـــس الوقـــت، مثـــل:

أنشطة ممتعة 
ومفيدة لطفلك

في المنزل



   أنشطة األلغاز واألحاجي 

ــن  ــي مـ ــا ينمـ ــاغ كمـ ــد للدمـ ــب مفيـ ــي تدريـ ــاز واألحاجـ ــل األلغـ ــطة حـ ــد أنشـ تعـ
المهـــارات اإلدراكيـــة والحســـية، تســـاعد هـــذه األلعـــاب علـــى اكســـاب الطفـــل 
مهـــارات حـــل المشـــاكل والربـــط بيـــن األشـــياء والتفكيـــر اإلبداعـــي وغيرهـــا، ولـــذا 
قـــام بعـــض المختصيـــن بالتعليـــم فـــي بعـــض الـــدول بإدخـــال األلغـــاز واألحاجـــي 
فـــي اســـتراتيجيات التعليـــم لمـــا لهـــا مـــن فائـــدة عظيمـــة تعـــود علـــى قـــدرات الطفـــل 

ــام.  ومهاراتـــه وشـــخصيته بشـــكل عـ

   أنشطة الصلصال 

أنشـــطة الصلصـــال مـــن أكثـــر األنشـــطة الممتعـــة لكثيـــر مـــن األطفـــال، حيـــث 
تســـاعد هـــذه األنشـــطة علـــى تقويـــة عضـــالت اليديـــن للطفـــل كمـــا تزيـــد مـــن 
التفكيـــر اإلبداعـــي ألن الطفـــل يحـــاول أن يســـتخدم خيالـــه البتـــكار واكتشـــاف 
ــال  ــل الخيـ ــة مثـ ــل الفنيـ ــارات الطفـ ــة مهـ ــى تنميـ ــاعد علـ ــا يسـ ــدة كمـ ــكال جديـ أشـ

والتنســـيق والتشـــكيل.

   أنشطة تقّمص األدوار وتنمية المواهب

تســـاعد ألعـــاب تقّمـــص األدوار علـــى تنميـــة مهـــارات الطفـــل فـــي جوانـــب 
مختلفـــة، كمـــا تزيـــد مـــن خيالـــه اإلبداعـــي مـــن خـــالل تصـــّور مواقـــف معينـــة 
ـــز هـــذه األلعـــاب  ـــا باســـتخدام هـــذه األلعـــاب، تتمي ـــا والتفاعـــل معه واالســـتجابة له
ــزل  ــارج المنـ ــة خـ ــاة االجتماعيـ ــر للحيـ ــع مصّغـ ــل واقـ ــر للطفـ ــا توّفـ ــا أنهـ ــن غيرهـ عـ
مثـــل التســـّوق أو الطبيـــب وغيرهـــا، كمـــا تتيـــح هـــذه األنشـــطة للوالديـــن اكتشـــاف 

ــرة. ــن مبكـ ــي سـ ــا فـ ــا ورعايتهـ ــم وتنميتهـ مواهـــب أطفالهـ

   األنشطة الحركية والرياضية

ــا اإليجابـــي علـــى  ــال لتأثيرهـ ــة والرياضيـــة مهمـــة لألطفـ ــد األنشـــطة الحركيـ تعـ
صحتهـــم الجســـدية والنفســـية وعلـــى نموهـــم بشـــكل عـــام خاصـــًة مـــع ازديـــاد 
ـــة  ـــة، تســـاعد األنشـــطة الحركي ـــرات طويل اســـتخدام األجهـــزة وجلـــوس األطفـــال لفت
ـــث يتشـــاركون األنشـــطة  ـــراد األســـرة حي ـــن أف ـــات بي ـــة العالق ـــى تقوي ـــة عل والرياضي

ســـوًيا ويتنافســـون مـــع بعضهـــم البعـــض. 



�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 132

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

تنمية قدرات األطفال

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023

Hasbro Monopoly Classic -
New Token Line-Up!

Strategy Game - Arabic

SR175515351

SR129444868

SR229582121 SR75457416SR69582118

SR59
547110

SR109 
400057

SR179
588333

SR79445839

Hasbro Jenga Classic
Strategy Game

Play-Doh 20+ Tools Modelling
Clay/Dough + Accessory

Play-Doh Neon Flashy - 8 X 1 oz 
Can Activity Dough

Play-Doh Party Bag 15 (1 oz)
Fun Sized Can Activity Dough

Play-Doh Party Pack
10 X 1 oz Can

Modelling Clay Playset

Hasbro Connect Classic 
Grid - Four in a Row Skill 

Ability Game- English

Hasbro Taboo Game of
Unspeakable Fun

Strategy Game - Arabic

Play-Doh Sparkle
Modelling Clay/Dough Tool

اللعبة اإلستراتيجية مونوبولي 
كالسيك - تشكيلة جديدة من 

الرموز! - باللغة العربية 

لعبة كونيكت كالسيك 
جريد - أربعة في صف واحد 

- باللغة اإلنجليزية 
عبوة عجين 10 × 1 من 

بالي دو

اللعبة اإلستراتيجية تابو 
- المتعة التي ال توصف - 

باللغة العربية

اللعبة اإلستراتيجية جينجا 
كالسيك من هاسبرو

صلصال وعجين من بالي دو

8 عبوات عجين أنشطة نيون فالشي 
× 28 جراما من بالي دو

أكثر من 20 أداة للصلصال/العجين، 
والملحقات من بالي دو

 عبوة عجين األنشطة بالحجم الكامل 
من بالي دو )28 جراما( 
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LEGO Duplo Classic Brick 
Box Interlocking Bricks Set

مجموعة مكعبات دبلو من ليجو 

SR209546341

SR289562726 SR199587802

SR119587808

LEGO Duplo My First Number 
Train - Learn to Count Interlocking 

Bricks Set

LEGO Classic Large Creative Brick Box
Interlocking Bricks Figure

LEGO CITY Ice Cream Truck
Police Chase Interlocking Bricks Set

SR119581076

LEGO Friends Pet Clinic Inter-
locking Bricks Figure

LEGO CITY Horse Transporter 
Interlocking Bricks Set

SR199587826

مجموعة مكعبات ناقل الحصان 
من ليجو 

SR199587751

LEGO CITY Rescue Helicopter
Transport Interlocking Bricks SetLEGO Duplo Alphabet Truck Interlocking Bricks Set

SR189548328

مجموعة مكعبات شاحنة الحروف األبجدية دبلو من ليجو 

LEGO Duplo Steam Train 
Interlocking Bricks Set

SR429587811

مجموعة مكعبات القاطرة البخارية 
دبلو من ليجو

قطار دبلو ماي فيرست نامبر - 
مجموعة المكعبات »تعلم العد« 

مجسم مكعبات عيادة الطبيب 
البيطري من ليجو 

مجموعة مكعبات عربة إنقاذ 
المروحية من ليجو 

مجموعة مكعبات مطاردة شاحنة 
المثلجات من ليجو

مجسم مكعبات كالسيك كرييتيف 
من ليجو

مجموعة مكعبات شاحنة الحروف األبجدية دبلو من ليجو 
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Spin Master Gabby’s Dollhouse 
Gabby’s Purrfect Dollhouse

Doll Playset

SiLverLit Program
A Bot X Robot

Last Show Crime
Strategy Game

Spin Master Gabby’s Dollhouse 
Talking “Pandy Paws” Plush Toy

SR529597844

Adnan Qur’an Juz 30
Electronic Qur’an

SR159543670

Arabic Alphabets Wooden Cube 
Educational Activity Set

SR99536687

Read to Me 4 Preschool
Learning Activity Set

SR149582694

Adnan Qur’an Adnan
Alphabets and Numbers

Electronic Device

SR199559294

SR369594010

SR159
604188

Royal Falcon Jackroo Game 
Strategy Game

SR199
587991

SR179597840

SR2,689
569766

Mi Electric Scooter Pro2
سكوتر Xiaomi الكهربائي

قيادة بقوة لمسافات أكبر 

عدنان معلم القرآن - جهاز القرآن 
اإللكتروني 

مجموعة أنشطة المكعبات الخشبية 
بالحروف األبجدية العربية 

مجموعة أنشطة اقرأ لي في 
الحضانة 

عدنان معلم القرآن بالحروف 
األبجدية واألرقام - جهاز إلكتروني 

مجموعة لعب جابي دول 
هاوس 

دمية سبين ماستر جابي دول هاوس 
»باندي بوز« من نسيج البلش 

روبوت سيلفرليت إيه 
بوت إكس 

اللعبة اإلستراتيجية الست 
شو كرايم 

اللعبة اإلستراتيجية رويال فالكون 
جاكبرو 
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Mosey Wheels
Fire Truck Play Vehicle

دمية عربة اإلطفاء موزي ويلز 
التعليمية

SR39566220

562321 562322 562323 562324

Mosey Wheels
Police Truck Educational Toy

الدمية التعليمية شاحنة الشرطة موزي ويلز

SR39566223

Mosey Wheels
Trailer Truck

Educational Toy

Welly Urban Spirit Construction
Vehicle Die-cast Toy Model

Welly Urban Spirit Fire Department 
Vehicles Die-cast Toy Model

Welly Urban Spirit Police
Vehicle Die-cast Toy Model

دمية المقطورة موزي ويلز 
التعليمية

SR79566215

SR99562317SR99562316SR99562305

SR129
502306

SR99
530909

SR79566222

Mosey Wheels Blocks
Educational Toy

الدمية التعليمية موزي ويلز بلوكس

لعبة سيارة - المبورغيني 

Welly Lamborghini
Huracan LP610-4

Welly Porsche 911 GT3 RS 
Roadster Die-cast Toy Model

Welly Ultra Mercury Die-cast Toy Model

نماذج لسيارات ألترا ميركوري المقولبة من ويلي

EachSR49 للواحدة

نماذج للمعدات الثقيلة المقولبة 
من ويلي

نماذج لعربات إطفاء الحرائق 
المقولبة من ويلي 

نماذج لعربات الشرطة المقولبة 
من ويلي 

نموذج لسيارة بورش 911 جي 
تي 3 أر إس المقولبة من ويلي 
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A Robot & A Friend

MEET MIKO
تعرف على ميكو

“Hi, 
I’m Miko.”

تعرف على ميكو
MEET MIKO

A Robot & A Friend
SR1,349

595513

ا وممتع للغاية. ذكي جدًّ

روبوت وصديق



497861

 • Wi-Fi printing
 • Apple AirPrint
 • Fast lab quality prints
 • Large 8.1 cm tilt up screen
 • 2x6 photo-booth prints

SR639
لمدة 36 شهر

30 ريال 

CP1300 كانون سلفي
Canon SELPHY CP1300  
Color Photo Printer

508762

 • 18 Mega-Pixel كاميرا
 • 2.7” LCD TFT Display شاشة
 • ISO 100-6400, 9 AF points
 • Full HD EOS Movie
 • Shutter Speed Max: 1/4000 sec
 • Built-in Pop Up Flash

SR1,689
لمدة 36 شهر

79 ريال 

EOS 4000D كانون كاميرا
Canon EOS 4000D  
18-55 mm NIS

589158

 • 26.2 Mega-Pixel كاميرا
 • Up to 5 Frame/second إطار
 • 3.0” Display LCD شاشة
 • ISO: 100 - 40000
 • 4k UHD
 • RF24 - 105 L lens included

كانون كاميرا
Canon EOS RP Mirrorless  
Camera with RF24 - 105 L lens

SR6,199
لمدة 36 شهر
287 ريال 

561717

 • 24.1Mega-Pixel كاميرا
 • 3” ClearView Fix TFT شاشة
 • ISO 100-25600
 • 4K UHD 3840 X 2160
 • Shutter Speed Max: 1/4000 sec
 • DIGIC 8 Image Processor

EOS 850D كانون كاميرا
Canon EOS 850D 
with 18 - 55 mm (IS) lens

SR4,025
لمدة 36 شهر
187 ريال 

صّور. دّون. انشر.
Shoot. Vlog. Stream.

لمدة 36 شهر
172 ريال 

SR3,708
564909

Years�سنتان
2 • 24.1 Mega-Pixel كاميرا

 • 10 Frame/second إطار
 • 3.0” LCD TFT Display شاشة
 • ISO Auto 100-25600
 • 4K UHD 3840 X 2160
 • Shutter Speed Max: 1/4000 sec
 • Live YouTube streaming with Log
 • Can be used as webcam

)M50 )Mark II كانون كاميرا
Canon EOS M50 )Mark II( Vlogger Kit  
with 15 - 45 mm EF-EOSM Lens

RODE Video
Micro

مايكروفون

EOS M50 Mark II
كاميرا

32 GB SD
بطاقة ذاكرة

EF-M 45-15mm
IS STM عدسة

JOBY GorillaPod 1K
حامل صغير

RODE Video
Micro

مايكروفون

EOS M50 Mark II
كاميرا

32 GB SD
بطاقة ذاكرة

EF-M 45-15mm
IS STM عدسة

JOBY GorillaPod 1K
حامل صغير
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::::::

األسرع واألقوى على اإلطالق
 Fastest Most Powerful
Console Ever

  مايكروسوفت      اكس بوكس 
سيريس اكس  
Microsoft Xbox  
Series X 1 TB

SR2,299
555330

 � HD storage 1 TB
 � True 4K Gaming & 8K Ready
 � Blu-ray Disc/Digital Download

سعة التخزين 1تيرابايت  �
ألعاب 4K حقيقية و8K  جاهزة �
رقمي  / قرص  � الوسائط  تحميل  نوع 

بلو راي

SR259

سعة التخزين  512 جيجابايت  �
دعم ألعاب ألعاب 120 إطارا في  �

4 K الثانية الواحدة ، بدقة

متوافق مع اكس بوكس ون/ �
اكس بوكس سيريس اس 

مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم �
أسطح منحوتة وتصميم مصقول  �

لتعزيز الراحة أثناء اللعب

 � HD storage 512 GB 

 � 4 K Streaming Media 
Playback,  1440 p up to 
120  fps

 � for Xbox One/Xbox Series X - S

 � 3.5 mm audio headset jack

 � Sculpted surfaces & refined 
geometry for enhanced 
comfort during gameplay

اكس بوكس سيريس اس   
مايكروسوفت  

يد تحكم بلوتوث
من مايكروسوفت  

Microsoft Xbox  
Series S Digital Edition

Microsoft Xbox         
Controller

SR1,369
597654555393
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ميزات مذهلة في وحدة تحكم
Amazing Features in Console

اكس بوكس سيريس اس   
مايكروسوفت  

Microsoft Xbox Series S 
Digital Edition

SR1,349
555331

 � Next-gen performance in the 
smallest Xbox ever 

 � HD storage 512 GB 
 � 4 K Streaming Media Playback, 
 1440 p up to 120  fps

أداء الجيل الجديد في أصغر جهاز  �
إلكس بوكس 

سعة التخزين  512 جيجابايت  �
دعم ألعاب 120 إطارا في الثانية  �

4 K الواحدة ، بدقة

Microsoft Xbox Game 
Pass

اشتراك جيم باس 
مايكروسوفت ألجهزة 

إكس بوكس

180 يوما )6 أشهر( �
خدمة الدفع المباشر  �

وبطاقة إعادة الشحن، 
مخصصة ألجهزة اإلكس 

بوكس )التوصيل عبر البريد 
اإللكتروني(

 � 180 Days (6 Months)
 � Xbox Live Payment 
and Recharge Card 
(Delivery by eMail)

SR180 513568

Game Pass Xbox Live 
Payment and Recharge 

Card

بطاقة الدفع وإعادة 
الشحن

يرسل بااليميل �
عدد أيام الصالحية                 �

3  أشهر  -  90 يوم
للكمبيوتر   �

 � Delivery by eMail
 � Days of validity 90 
Days (3 Months)

 � for PC

SR90 554840

Microsoft Xbox Game 
Pass Ultimate

بطاقة الدفع وإعادة 
الشحن

يرسل بااليميل �
عدد أيام الصالحية                   �

3  أشهر  -  90 يوم
للكمبيوتر  وأجهزة االكس  �

بوكس

 � Delivery by eMail
 � Days of validity 90 
Days (3 Months)

 � for PC & play on 
consoles

SR120 531603

Microsoft Xbox
 Controller

يد تحكم بلوتوث
من مايكروسوفت  

متوافق مع اكس بوكس  �
ون/اكس بوكس سيريس 

اس 
تصميم مريح ومدمج �
مقبس سماعة رأس  �

3.5 ملم

 � for Xbox One/Xbox 
Series X - S

 � Ergonomic, Compact 
Design

 � 3.5 mm audio headset 
jack

SR259 555395

Microsoft Elite V2 
Core Controller

يد تحكم ايليت 
في 2 كور من 
مايكروسوفت  

مزودة بعصي تحكم قابلة  �
لضبط مستوى الحركة

مقبض مطاطي بالكامل �
أقفال مفاتيح تشغيل أقصر  �

سريعة االستجابة
عمر بطارية يصل إلى 40  �

ساعة

 � Adjustable-tension 
thumbsticks

 � Shorter hair trigger locks
 � Wrap-around rubberised
 � Re-engineered com-
ponents 

SR769 593580

Flight Simulator 
2020

لعبة فاليت 
سيميوليتور 2020

لعبة لجهاز إكس بوكس  �
قرص بلو راي �
العبين متعددين �

 � Xbox Series X Game
 � Blu-ray Disc
 � Multi-player

SR289 567447

Gaming
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استمتع باللعب

أطلق العنان لنفسك

Enjoy Playing

Unleash yourself

OLED   نينتيندو     سويتش
جوي-كون    

وحدة تحكم لجهاز نينتندو 
سويتش نينتيندو   كون   -   جوي

Nintendo Switch - OLED 
Joy-Con (White)

Nintendo Joy-Con (L)/(R) 
Controller

SR1,649

SR429

570872

479000

 � 7 ” OLED Screen
 � HD storage 64 GB 
 � Wide Adjustable Stand
 � Built - in Wired LAN Port
 � Enhanced sound from built-in 
speakers

 � Left and Right Switch 
Controller

 � D-Pad Shape for Optimal 
Comfort 

شاشة OLED 7 بوصات �
�  GB 64 سعة التخزين
حامل عريض قابل للتعديل �
منفذ LAN سلكي مدمج �
الصوت  � مكبرات  من  محّسن  صوت 

المدمجة

وحدتي تحكم التبديل األيسر واأليمن �
مصممة على شكل D لراحة مثالية   �

األلعاب اإللكترونية
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شاشة OLED نابضة بالحياة
  Vibrant OLED Screen

 OLED     نينتيندو      سويتش
ابيض  -  جوي-كون 

Nintendo Switch - OLED 
Joy-Con (White)

SR1,759
599031

 � 7” OLED Screen
 �  Wide Adjustable Stand
 � Built-in Wired LAN Port
 � Bundle with Mario + Rabbids: 
Sparks of Hopes

 � HD storage 64 GB 

شاشة OLED مقاس 7 بوصات �
حامل عريض قابل للتعديل �
منفذ LAN سلكي مدمج �
حزمة مع ماريو+رابيدز: شرارات اآلمال �
�  GB 64 سعة التخزين

Nintendo Switch – 
Oled Mario Kart8+1 

Asstd GA

نينتندو سويتش - 
أولد ماريو كارت 8                      

Asstd GA 1 +

شاشة OLED مقاس  �
7 بوصة 

حامل عريض قابل للتعديل �
سعة تخزين داخلية تبلغ 64  �

جيجابايت
صوت محّسن من مكبرات  �

الصوت المدمجة

 � 7-inch OLED screen
 � Wide adjustable stand
 � 64GB internal storage
 � Enhanced sound from 
built-in speakers

SR1,999 583873

Nintendo Switch Pro: 
Splatoon 3 - Limited 

Edition Controller

وحدة تحكم نينتندو 
سويتش برو: سبالتون 3   

ذراع تحكم يحتوي على  �
العديد من الخصائص 

الموجودة في أذرع تحكم 
جوي كون مثل: التحكمات 

بالحركة واالهتزاز شديد 
الوضوح وخاصية أميبو 

المدمجة وغير ذلك الكثير

 � This controller includes 
many of the features 
found in the Joy-Con 
controllers: Motion 
controls, HD rumble, 
built-in amiibo function-
ality and more

SR405 594115

Nintendo Joy-Con (L)/
(R) Controller

وحدة تحكم لجهاز 
نينتندو سويتش

كل جهاز تحكم جوي كون  �
يحتوي على مجموعة كاملة 

من المفاتيح ويمكن أن 
يعمل كجهاز تحكم مستقل 
وكل منها به جهاز استشعار 

تسارع وجيروسكوبي 

 � Each Joy-Con has a 
full set of buttons & can 
act as a standalone 
controller, & each 
includes an accelerom-
eter & gyro-sensor

SR429 490950

Mario Party Superstars

لعبة سويتش    / سويتش 
اليت ماريو بارتي 

سوبرستارس 

 العبين متعددين  �
بطاقة ألعاب  �

 � Multi-player
 � Game Card

SR289 571806

Nintendo Pro          
Super Smash Bros

وحدة تحكم   السلكي  
  نينتيندو     برو  

لجهاز نينتندو سويتش /  �
سويتش اليت 

عناصر تحكم في الحركة  �
وهزازات عالية الدقة

تقنية NFC مدمجة  �
لوظائف أميبو

 � for (Nintendo) Switch/
Switch Lite

 � motion controls, HD 
rumble

 � built-in NFC for amiibo 
functionality

SR415 519163

Nintendo Joy-Con 
(L)/(R) Controller

وحدة تحكم لجهاز 
نينتندو سويتش

كل جهاز تحكم جوي كون  �
يحتوي على مجموعة كاملة 

من المفاتيح ويمكن أن 
يعمل كجهاز تحكم مستقل 
وكل منها به جهاز استشعار 

تسارع وجيروسكوبي 

 � Each Joy-Con has a 
full set of buttons & can 
act as a standalone 
controller, & each 
includes an accelerom-
eter & gyro-sensor

SR429 536283
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Paladone PlaySta-
tion XL Icons Flow 

Lamp

مصباح تدفق أيقونات 
باليستيشن إكس إل 

باالدون

بالستيك شفاف مع قاعدة  �
سوداء 

8 رموز عائمة للباليستيشن �

 � transparent plastique 
avec base noire

 � 8 symboles de Playsta-
tion flottants

SR499 607187

Turtle Beach Re-
con Controller

يد تحكم   سلكي    
 Recon  من تيرتل 

بيتش

متوافق مع / اكس بوكس  �
ون/اكس بوكس سيريس 

اس
تصميم مريح ومدمج �
�  D مصممة على شكل

لراحة مثالية

 � for Xbox One/Xbox 
Series X - S

 � Ergonomic, Compact 
Design

 � D-Pad Shape for             
Optimal Comfort

SR299 585574

PowerA Twin 
Charging               

Station Gaming 
Device Charger

محطة شحن أذرعة 
تحكم مزدوجة

يشحن ذراعي تحكم  �
السلكية مزدوج االستشعار 

سريع الشحن
متوافق مع ذراعي تحكم  �

دوال سينس

 �  Charges 2 dual sense 
Wireless Controllers  
Snap  down Charging 
Design 

 � for DualSense Wireless 
Controller

SR159 582784

::::::
::::::

قوة ومتانة
Strong & Durable

 حقيبة باليستيشن   5 
من جيمر تاك  
GamerTek PlayStation 5 
Gaming Console Case

SR169
565122

 � Adjustable/Removable Shoul-
der Strap with Shoulder Pad

 � Multiple Pocket Quick-access 
Zippered Front Pocket

حزام كتف قابل للتعديل وقابل لإلزالة  �
مع وسادة كتف

جيوب متعددة  وجيب أمامي بسحاب  �
يسهل الوصول إليه

PowerA HDMI to 
HDMI (4K) AV 

Cable

كابل ايه في  من أتش 
دي أم آي 4 كيه إلى 

أتش دي أم آي 4 كيه   
من باور ايه

دقة K 4  تصل إلى 120 إطاًرا  �
في الثانية

يدعم عرض نطاق ترددي  �
يصل إلى 48 جيجابت في 

الثانية
طول السلك 3  م  �

 �  4 K Resolution up to 
 120  fps

 � Supports up to  48  Gbps 
bandwidth 

 � cable length  3 m

SR159 579903

The Shrimp Mono-
chrome UltaraCompact 

Advance Gaming 
Keypad

لوحة مفاتيح األلعاب 
أحادية اللون من ذشريمب

لـ ويندوز، باليستيشن 4، 3 �
كيبورد العاب ميكانيكي فائق  �

الصغر  مكون من 25 مفتاح  
مزود بمقابض تحكم رائعة،  �

وأزرار تحكم في الوسائط 
المتعددة، طبقة وظائف 

)مفاتيح مزدوجة الوظائف(

 � For PC/PS 4 / 3
 � Gaming keyboard, 25-
key GLOBAL

 � Cool gadgety knobs, Mul-
timedia controls, Fn-layer 
(dual function keys)

SR349 597061

Backbone One 
Controller

وحدة تحكم األلعاب 
للهواتف

اتصال منخفض الكمون �
التقاط لقطات اللعبة  �

ولقطات الشاشة
مقبس سماعة رأس مقاس  �

3.5 ملم

 � Low-latency connection
 � Capture game clips 
and screenshots

 � 3.5mm headphone jack

SR449 600944
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::::::
::::::

مريح . السلكي . شامل
Ergonomic . Wireless .  Universal

ذراع تحكم ام جي برو أللعاب 
الهاتف المحمول من ناكون

Nacon MG-X Pro 
Controller Accessory

SR599
596494

 � Compatible up to  6 .7 ” Screen  
 � up to  20  Hours Battery Life
 � LED Player Indicator

�  7.  6 إلى  تصل  شاشة  مع  متوافق 
بوصة 

عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة �
� LED مؤشر مشغل

Hogwarts Legacy -

تراث هوغوورتس  
 لعبة باليستيشن  5 

العب واحد �
اسطوانة بلوراي �
اللغة : انجليزي/عربي �

 � Single Player
 � Blu-ray Disc
 � language : Arabic/
English

SR279 609016

LEGO Marvel’s 
Avengers

لعبة ليغو مارفلز 
أفنجرز لباليستيشن 4

العبين متعددين �
اسطوانة بلوراي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc

SR99 467881

Saints Row 
Criminal Customs 

Edition

لعبة ساينتس رو 
لباليستيشن 4

SR219 893682

Call of Duty : Modern 
Warfare II

لعبة نداء الواجب : الحرب 
الحديثة الثانية

العبين متعددين �
اسطوانة بلوراي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc

SR309 596199

Saints Row Criminal 
Customs Edition

لعبة ساينتس رو 
لباليستيشن 5

العبين متعددين �
اسطوانة بلوراي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc

SR219 593683

Call of Duty : Modern 
Warfare II

لعبة نداء الواجب : 
الحرب الحديثة الثانية 

لباليستيشن 4

العبين متعددين �
اسطوانة بلوراي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc

SR309 596198

العبين متعددين �
اسطوانة بلوراي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc
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Logitech G Pro Gaming 
Mouse

فأرة ألعاب جي  برو من 
لوجيتيك    

فأرة ألعاب  السلكية بتردد 2.4  �
جيجاهرتز ار اف

� HERO 100-دقة وضوح
16000 dpi 

8 أزرار قابلة للبرمجة �

 � Wireless (2.4 GHz RF)
 � resolution HERO 100-
16000 dpi

 � 8 PROGRAMMABLE 
BUTTONS

SR599 522031

Logitech G413 
Gaming Keyboard

لوحة مفاتيح لأللعاب 
G413 من لوجيتيك

إضاءة خلفية RGB ملونة  �
قابلة للتخصيص 

مفتايح ميكانيكية رومر جي  �
باللمس

متوافقة مع  ماك  /  ويندوز  �

 �  Custom - color RGB 
Backlight

 � Romer-G Tactile 
Mechanical Switch

 � For Devices with 
Windows/MacOS

SR359 574720

Logitech Driving 
Force G29 Racing 

Wheel + Pedals

عجلة قيادة لاللعاب 
مع الدواسات   درايفينج 

فورس     G29 من   
 لوجيتيك  

ناقل حركة من الفوالذ  �
ودواسات من الستانلس ستيل

غطاء عجلة القيادة من الجلد  �
المخيط يدويًا

تمتاز G29 بنفس الشكل  �
والمظهر والمتانة لعجلة سباق 

السيارات الحقيقية.

 � Steel transmission and 
stainless steel pedals

 � Steel shifter and stain-
less steel pedals

 � The G29 has the same 
look, feel, and durability 
of a real racing wheel.

SR1,199 447272

Logitech G203 
Lightsync

 G203 فأرة ألعاب
اليت سينك من 

لوجيتك

مستشعر ألعاب فائق الدقة   �
8000 نقطة في البوصة

6 أزرار قابلة للتخصيص �
�  LIGHTSYNC RGB تقنية

اللعاب الفيديو بـ 16.8 
مليون لون

 � 8,000 DPI gaming 
grade sensor

 � 6 customizable buttons 
 � Colourful LIGHTSYNC 
RGB .across 16.8 
million colours

SR179 550131

::::::
::::::

راحة ومتانة تدومان
 Comfortable Fit & Lasting
Durability

     A10   سماعة رأس لأللعاب 
من استرو
Astro A10 Gaming 
Headset

SR349Ea

580571

 � Flexible Headband
 � Cloth / Foam Ear Cushions 
 � Rotating Microphone, Tuned 
with Astro Audio

 � Compatible with PC, PS5, 
XBox, Mobile

 � Wired  

طوق رأس مرن �
وسائد أذن من القماش و اإلسفنج �
ميكروفون دوار ، مضبوط مع صوت  �

أسترو
�  ، الشخصي  الكمبيوتر  مع  متوافق 

XBox ، PS5 ، الهاتف المحمول
سلكي  �

Logitech G Pro X 
Lightspeed Gaming 

Headset

سماعة رأس لأللعاب   جي 
برو     Xاليت اسبيد من 

لوجيتيك  

� Pro-G محوالت صوت 50 ملم
بطاقة صوت خارجية فائقة  �

الجودة يو اس بي
تقنية ميكروفون بلو فويس �
20 ساعة من عمر البطارية ،  �

نطاق 13 متًرا 

 �  PRO-G 50 MM DRIVERS
 � High quality external 
USB sound card 

 � Blue VOICE Microphone 
Technology

 � 20 hours of battery life ,  
13 m range 

SR629 536889

Logitech Driving Force 
G29 Shifter

ناقل حركة درايفينج 
فورس من لوجيتيك

 تنقالت سلسة بين  �
السرعات 

ناقل حركة بـ 6 سرعات مع  �
ترس االرجاع للخلف

 � Smooth transitions 
between speeds

 � 6 Speed Shifter with 
Push-down Reverse

SR279 447273
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::::::
::::::

::::::
::::::

تصميم عصري أنيق
بجودة صوت فائقة

يحدث الفارق االحترافي

 Stylish Design With
Sound Quality

 Makes The Professional
 Difference

ميكروفون سنوبول آيس        
من بلو لوجيتيك

 ميكروفون   يتي   يو اس بي 
سي من بلو   لوجيتيك

Blue Snowball Ice 
Microphone

Blue Yeti USB 
Microphone

SR319

SR669

584233

584235

 � Crystal-Clear Audio Quality 
That’S Light-Years Ahead 
Of Your Built-In Computer 
Microphone

 � Cardioid Pickup Pattern 
Captures Voice Clear, Focused 
Sound For Streaming 

 � Adjustable Desktop Stand

 � High - Quality Condenser 
Capsule Technology

 � 4 Multiple pattern ( cardioid, 
bi-directional, omnidirectional 
& stereo)

 � Gain control, mute button
 � zero-latency headphone 
output

جودة صوت فائقة الوضوح تسبق  �
ميكروفون الكمبيوتر المدمج 

بسنوات ضوئية
يلتقط نمط االلتقاط القلبي صوًتا  �

واضًحا ومرّكًزا للبث
حامل سطح المكتب قابل للتعديل �

تقنية كبسوالت المكثف عالية الجودة �
ثنائي  � )ستيريو،قلبي،  نمط  أوضاع   4

االتجاه،شامل االتجاهات(
تحكم في الصوت ، زر كتم الصوت   �
مخرج سماعة رأس سريع االستجابة �

Each

Each
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Razer Ornata 
V2 Hybrid

 لوحة مفاتيح لأللعاب 
  أورناتا     v2 من   ريزر  

عجلة رقمية متعددة  �
الوظائف

مسند للمعصم �
إضاءة آر جي بي �
خيارات توجيه الكابل  �

أخاديد تسمح لك بثني 
الكابل في 3 اتجاهات

 � Mutli - functional Digital Wheel
 � Wrist Rest
 � RGB Lighting 
 � Grooves that allow you 
Cable routing options in 3 
directions

SR459 560443

Razer Viper Mini 
Gaming Mouse

فأرة ألعاب   فيبر    ميني  
من ريزر

تصميم رائع خفيف للغاية �
فأرة ألعاب ،  بصري    �

 8500  dpi 
� Razer™ Speed-  كابل

flex لتقليل السحب مع 
حركات سلسة

6 أزرار قابلة للبرمجة �

 � Ultra-lightweight ambidex-
trous design 

 � Gaming Mouse Optical 
8500 dpi

 � Razer Speedflex Cable for 
minimal drag 

 �  6  Programmable Buttons 

SR199 550683

Razer Huntsman 
Elite (US) Gaming 

Keyboard

لوحة مفاتيح لأللعاب 
  هانتس مان من ريزر   

لوحة مفاتيح مريحة مع  �
وسادة المعصم

مفاتيح LED مضاءة  �
كابل مضفر �

 � Ergonomic Keyboard  
with wrist pad 

 � Illuminated LED Keys
 � Braided cable

SR899 533113

CORSAIR KATAR PRO 
XT Gaming Mouse

 XT   فأرة ألعاب   كاتار برو
من كورسير  

خفيفة للغاية �
فأرة ألعاب  بصرية   �

PMW3391   18000  dpi   
6 زًرا قابلة للبرمجة �
سلكية  �

 � Ultra Lightoptical

 � 6 Porgrammable Buttons 
 � PMW3391 18000dpi

 � Wired

SR209 569729

SteelSeries Apex 
Pro TKL 2023 

US Mechanical 
Gaming Keyboard

لوحة مفاتيح األلعاب 
الميكانيكية من ستيل 

سيريز

مفاتيح مخصصة للوسائط  �
المتعددة 

إطار سبائك األلومنيوم �
مسند للمعصم مغناطيسي  �
� RGB إضاءة

 � Dedicated Multimedia 
Controls 

 � Aluminum Alloy Frame
 � Magnetic Wrist Rest
 � RGB Lighting

SR1,145 595100

::::::
::::::

حّول جهازك              
إلى ساحة ألعاب ملحمية
          Transform your Rig Into
an Epic Gaming Arena

مكبرات الصوت ارينا 7 2.0 
من ستيل سيريز

SteelSeries Arena 7 
2.0 Speaker System

SR1,499
595099

 � 4-Zone Customizable LEDS
 � Volume Dial, Multifunction Button
 � 2-Way Stereo Speakers 
 � 6.5” Down-firing Subwoofer
 � Bluetooth/Wired (Optional)

مصابيح LED ذات 4 مناطق قابلة  �
للتخصيص

مستوى الصوت ، زر متعدد الوظائف �
مكبرات صوت ستيريو ثنائية االتجاه �
مضخم صوت 6.5 بوصة يعمل ألسفل �
تقنية التوصيل : سلكي / بلوتوث �

SteelSeries Arena 
3 2.0 Speaker 

System

نظام مكبرات الصوت 
ارينا 3 2.0 من ستيل 

سيريز

مشغالت ألياف عضوية  �
ممتازة ، مكبرات صوت 

ستريو 4 بوصة 
محاكاة صوت محيط مع  �

الصوت المكاني من برنامج 
 Sonar

 � Premium Organic 
Fiber Drivers, 4” Stereo 
Speakers 

 � simulate surround 
sound with Spatial 
Audio from Sonar 
Software

SR699 595097
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::::::
::::::

خفيف الوزن بشكل ال يصدق
Unbelievably lightweight

فأرة ألعاب موديل ون 
من جلورويس  

Glorious Model I 
Gaming Mouse

SR285
600796

 � resolution Pixart PMW 3360 
12000 dpi

 � 6 Magnetic Side Buttons (2 
pre-installed & 4  included 
separately)

 � Windows, Mac, and Linux. 
USB port

�   PMW  12000   3360  الوضوح دقة 
dpi بيكسارت 

مثبتة  �  2( مغناطيسية  جانبية  أزرار   6
مسبًقا و 4 مضمنة بشكل منفصل(

�  ، ولينوكس  وماك  ويندوز  مع  توافق 
USB منفذ

Redragon 
Gaming                      

Essentials
 4-in-1

لوحة مفاتيح ميكانيكية  �
مستشعر الفأرة 3200 نقطة  �

في البوصة 
سماعةرأس بخاصية تقليل  �

الضوضاء

 � Keyboard Mechanical 
Switches

 � Mouse 3200 dpi 
Sensor

 � Headset Noise 
Reducing

SR339 563868

Redragon S101 
Gaming Essentials 

4-in-1 Starter Kit 
Keyboard + Headset 

+ Mouse + Pad

لوحة مفاتيح + سماعة 
رأس + فأرة + لبادة فأرة 

S101  من ردراغون

لوحة مفاتيح مضادة للرذاذ �
فأرة بدقة 3200 نقطة في  �

البوصة
سماعة الرأس  بمشغالت  �

40 ملم

 � Keyboard Splashproof
 � Mouse 3200dpi Sensor
 � Headset 40 mm Drivers

SR249 563865

مجموعة اكسسوارات 
االلعاب 4 في 1 من 

جلورويس      Glorious Mouse Pad

   لبادة فأرة من جلورويس    

قابل للغسل بالغسالة �
سطح قماش ناعم �
قاعدة مطاطية مانعة  �

لالنزالق
� (3xl) مقاس122 × 61 سم
سمك 3 مم �

 � Machine Washable 
 �  Smooth Cloth Surface
 � Anti - slip Rubber Base 
 � size 122 cmx61 cm (3xl)
 � 3  mm Thickness

SR239 568985

Techpick
 KG890 Mechanical 

Backlight Gaming 
Keyboard

لوحة مفاتيح 
  KG890   لاللعاب

من   تيكبيك  

إطار نحيف مع دعم  �
مثالي للمعصم 

20 نظام إضاءة  �
ازرار تحكم بالوسائط  �

المتعددة
تحكم بمستوى الصوت �

 � Slim - frame with Optimum 
Wrist Support

 � 20  Lighting Schemes
 � Multimedia Controls
 � Volume Roller 

SR149 567656

MARVO KG962 
Mechanical         

Gaming Keyboard

لوحة مفاتيح لاللعاب 
   KG962  ميكانيكي 

من مارفو  

 متوافقة مع الكمبيوتر  �
بنظام ويندوز 

� RGB إضاءة خلفية
كابل يو اس بي - سي  �

قابل للفصل

 �  for Laptop/Desktop 
All-in-One/CPU (with 
Windows OS)

 � RGB Backlit
 � Detachable USB - C 
Cable 

SR219 564456

Techpick 
CM421 4-in-1 

اكسسوارات ألعاب    
1  - CM421   4  - in

من   تيكبيك

لوحة مفاتيح وفأرة ألعاب  �
RGB مريح مع إضاءة

سماعة أذن مريحة مع  �
وسادات أذن ناعمة

لبادة فأرة ذات ملمس  �
سطح محّسن ومثالي

 � Keyboard & mouse 
with RGB Lighting 

 � Comfortable & immer-
sive headphone 

 � Mouse pad with opti-
mize surface texture

SR199 567657
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HP OMEN Mindframe 
Prime Gaming Headset

 سماعة رأس لاللعاب  
 ميندفرام بريم من اتش 

بي     أومن

صوت محيط افتراضي  �
مخصص مدمج باستخدام 

C-Media
تقنية فروست كاب  �
ميكروفون فليب لكتم  �

الصوت

 � Built-in Dedicated Virtual 
Surround using C-Media 
Xear

 � FrostCap Technology
 � Flip-to-Mute Microphone

SR649 535751

HP OMEN Blast 
7.1 Surround  

Gaming Headset

سماعة رأس لاللعاب
  من   أومن   اتش بي

 متوافق مع أجهزة بمنفذ  �
يو اس بي 

 صوت محيطي7.1 �
 ميكروفون عازل  �

للضجيج ،قابل للسحب 

 � for Devices with USB Port
 � 7.1Surround Sound
 � Noise Cancelling                  
Microphone Retractable

SR349 555547

HP Pavilion 600 
Gaming Headset

سماعة رأس لأللعاب 
بافيليون 600 من 

إتش بي

ميكروفون أحادي االتجاه  �
صوت محيطي بقوة 7.1 �
حشوة جلدية اصطناعية �
وسادات أذن مبطنة �

 � Unidirectional Mic
 � 7 .1  Virtual Surround 
Sound

 � Synthetic Leatherette 
Padding

 � Padded Ear Cushions  

SR269 515182

HP X1000 Gaming 
Headset

سماعة رأس لاللعاب 
X1000  من اتش بي

متوافقة مع ويندوز  �
ماك،باليستيشن4 اكس 

بوكس ون , الهاتف الذكي
بطارية مدمجة قابلة للشحن  �

عبر قابس الكهرباء

 � for Gaming Laptop/
Desktop All-in-One/
PlayStation 4/Xbox 
One/Smartphone

 � AC Rechargeable Built-
in Battery

SR389 551011

Skullcandy SLYR 
Gaming Headset

سماعة رأس لأللعاب    
   SLYR من سكل كاندي

متوافقة مع باليستيشن 5، 4  �
برو،  4, سويتتش 

مشغالت 50 ملم �
تحسين إدراك الصوت �
ميكروفون سمارت فويس و  �

قابل للنزع

 � for PS 5/4/4Pro / Switch
 � 50  mm Drivers
 �  Enhanced Sound Perception
 � Clear Voice Smart Mic  & 
Detachable

SR289 600904

MARVO Scorpion 
HG9018 7.1 Surround 

Gaming Headset

سماعة رأس لأللعاب 
HG9018 من مارفو 

سكوربيون

ميكروفون متعدد االتجاهات �
إضاءة LED مع تأثيرات  �

قوس قزح
  7 .1 الصوت المحيطي �
سلكي �

 � Omnidirectional Mic
 � LED Lighting With 
Rainbow Effects

 �   7 .1  Surround Sound 
 � Wired

SR119 531815

::::::
::::::

نظارات VR بسيطة ورائعة
Simple, splendid VR glasses.

    VIVE Flow  اتش تي سي 
 نظارة واقع افتراضي 

HTC VIVE Flow Glasses 
Virtual Reality Headset

SR1,999
583013

 � Screen mirroring to other 
devices offers those around 
you a window into virtual 
realms.

 � Easy to use, easy to carry, 
easy to share.

 إمكانية عكس الشاشة على األجهزة  �
األخرى لتوفير عالم افتراضي حولك 

سهل االستخدام, سهل الحمل,  �
سهل المشاركة 

SR2,699

Now Compatible with iOS and Android Devices
iOS و Android متوافقة اآلن مع أجهزة

األلعاب اإللكترونية
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HyperX Cloud Stinger 
Core Gaming Headset

  سماعة رأس لاللعاب 
ستينجر كور    من هايبر 

اكس  

مشغالت 40 ملم �
ساليدر فوالذ �
أكواب أذن دائرية مع وسائد  �

أذن ناعمة
عازل للضوضاء �
ميكروفون دوار �

 �  40  mm Drivers
 � Steel Sliders
 � Circumaural Ear Cups 
with Soft Ear Cushions 

 � Passive Noise Isolation

SR199 579517

HyperX CloudX Xbox 
Gaming Headset

 سماعة رأس لاللعاب 
  كالودكس    اكس بوكس   

من هايبر اكس  

متوافق مع اكس بوكس  �
ون/اكس بوكس سيريس 

اس 
هيكل من األلومنيوم  �

المتين
صوت غامر في اللعبة �

 �  for Xbox One/Xbox 
Series X/S

 � Durable Aluminum 
Frame

 �  Immersive in - game 
Audio

SR249 579477

HyperX Cloud Alpha S 
Gaming Headset

 سماعة رأس لأللعاب 
  كالود الفه اس                 

من هايبر اكس  

هيكل من األلومنيوم �
صندوق التحكم في  �

USB الصوت
وسائد أذن جلدية / قماشية �

 � Aluminum Frame
 �  USB Audio Control Box 
 � Leatherette / Fabric Ear 
Cushions 

SR589 576784

JBL Quantum 300 
Over-Ear 

Headphones

 سماعات رأس   كوانتوم 
  300 من جيه بي ال  

مشغالت 50 ملم  �
بذراع  � يعمل   ميكروفون 

الرفع
وسائد أذن قابلة للفصل �

 �  50  mm Drivers 
 � Voice Focus Directional 
Flip-Up Boom Microphone

 � Detachable ear cushions

SR325 561298

JBL Quantum 400 
Over-Ear Head-

phones

 سماعة رأس لأللعاب
سلكية كوانتوم 400 

من جي بي ال

ميكروفون قابل للنزع  �
خفيفة الوزن �
تصميم بمفصلة دوارة  �
مشغالت 50 مم  �
التركيز البؤري الصوتي مع  �

ميكروفون بوم اتجاهي
سلكي �

 � Detachable Microphone
 � Lightweight
 � Swivel Hinge Design
 � 50 mm Drivers
 � Voice Focus Directional 
Boom Mic

 � Wired

SR469 576184

SteelSeries Arctis Nova 
Pro PlayStation 5

سماعة رأس لأللعاب
أركتيس نوفا برو - بالي 

ستيشن 5 من ستيل 
سيريز

مشغالت 40 ملم �
أغطية أذن قابلة للتعديل  �

مع وسادات أذن محورية
بطاريات قابلة للتبديل  �
توصيل أنظمة متعددة �

 �  40  mm Driver
 � Adjustable Earcups with 
Pivoting Earcups 

 � swappable Batteries
 � Multi-System Connect 

SR1,819 587881

::::::
::::::

سماعة رأس لأللعاب 
     SLYR  من سكل كاندي 

Skullcandy SLYR        
Gaming Headset

SR459
600912

 � for PS  5 / 4 / 4 Pro / Switch
 � 50  mm Drivers
 �  Enhanced Sound Perception
 � Clear Voice Smart Mic  & 
Detachable

متوافقة مع باليستيشن 5، 4 برو،   �
4, سويتتش 

مشغالت 50 ملم �
تحسين إدراك الصوت �
ميكروفون سمارت فويس و قابل للنزع �

اسمع العالم بالطريقة التي تعجبك
 Hear the World way you like it
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::::::
::::::

::::::
::::::

نافس وأنت تستمتع بالراحة

نمط السباقات المريح

Compete in Comfort

Racing Style.  Ergonomic

كرسي ألعاب سيتادل                  
من أومن اتش بي

كرسي األلعاب المتقدم سي 
إتش 106 من مارفو

HP OMEN Citadel 
Gaming Chair

MARVO Scorpion CH-106 
Advanced Gaming Chair

SR1,899

SR799

531695

593120

 � 4D Adjustable Armrest
 � Aluminum Base
 � 135 Degrees Reclining Angle

 �  180  Degrees Reclining Angle
 � Camber PVC Armrest
 � PU Caster Wheels 
 � Stable and sturdy nylon base

مسند ذراع قابل للتعديل �
 قاعدة من األلومنيوم  �
امكانية االنحناء للوراء بزاوية 135درجة �

زاوية إمالة 180 درجة �
مسند ذراع من البولي فينيل كلورايد �
� PU عجالت
قاعدة نايلون مستقرة وقوية �

األلعاب اإللكترونية
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::::::
::::::

تصميم فريد قابل للطي
Unique Folding Design

كرسي ألعاب جي تي اليت 
قابل للطي من نيكست ليفل 

ريسنج
Next Level Racing 

GTLite Foldable Gaming 
Chair

SR1,199
578380

 � Gear Shifter support included 
& can be installed on left or 
right side

 � Seat made with highly-      
breathable fabric 

 � Easy to store & portable

دعم ناقل الحركة متضمن ويمكن  �
تثبيته على الجانب األيسر أو األيمن

مقعد مصنوع من قماش عالي التهوية �
سهل التخزين وقابل للحمل �

Next Level Racing 
F-GT LITE Formula 

& GT Foldable 
Simulator Cockpit 

Gaming Chair

متوافق مع جميع العجالت  �
والدواسات الرئيسية

مقعد مصنوع من قماش  �
عالي التهوية مما يتيح 

أقصى قدر من الراحة

 � Compatible with all 
major wheel & pedals

 � Seat made with 
highly-breathable fabric 
allowing for maximum 
comfort

SR1,299 544241

كرسي ألعاب  F - GT     من 
نيكست ليفل ريسينج

Next Level Racing 
Wheel Stand Lite

ستاند اليت لعجلة القيادة  
والدواسات من نيكست 

ليفل ريسينج

حامل صلب للعجالت  �
والدواسات ومقبض ناقل 

الحركة  
يمكن طيه في أقل من 10  �

ثواٍن للتخزين السريع
متوافق مع جميع العالمات  �

التجارية 

 � Solid stand for your 
wheels, pedals and gear 
shifter

 � Folds in less than 10 
seconds for fast storage

 � Compatible with for all 
brands

SR599 529946

Playseat Evolution 
PRO RedBull Racing 

eSports

كرسي ألعاب إي 
سبورتس من ريدُبل 

ريسينغ 

هيكل قابل للتعديل بالكامل �
متوافق مع أجهزة متعددة �

 � Fully Adjustable 
Framework

 � Multiplatform Compat-
ibility

SR2,299 577733

Playseat Challenge 
Foldable Simulator 

Gaming Chair

 كرسي ألعاب 
  تشالنج   من بالي 

سيت

جودة عالية , مستقر ومريح  �
للغاية

قمرة قيادة واقعية مناسبة  �
لجميع وحدات التحكم 

وأجهزة الكمبيوتر
متوافق مع جميع عجالت  �

القيادة والدواسات

 � Very stable & comforta-
ble Superior quality

 � Realistic cockpit Suited 
for all consoles & PC’s

 � Compatible with all 
steering wheels & 
pedals

SR1,479 553168

Toshiba Canvio 
External Hard Disk

 قرص صلب خارجي 
  كانفيو   من توشيبا  

متوافق مع أجهزة ماك  �
.ويندوز . الحواسيب اللوحية 

 USB-C ويتضمن كابالت
USB-A و

USB 3.2 )الجيل األول( �
سعة 1 تيرابايت �

 � Compatible with Mac/
Windows/Tablet, In-
cludes USB-C & USB-A 
Cables

 � USB 3.2 (Gen 1)
 � 1 TB

SR289 556681

Toshiba Canvio 
External Hard Disk

 قرص صلب خارجي 
  كانفيو   من توشيبا  

متوافق مع أجهزة ماك  �
.ويندوز . الحواسيب اللوحية 

 USB-C ويتضمن كابالت
USB-A و

USB 3.2 )الجيل األول( �
سعة 2 تيرابايت �

 � Compatible with Mac/
Windows/Tablet, In-
cludes USB-C & USB-A 
Cables

 � USB 3.2 (Gen 1)
 � 2 TB

SR389 556683
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Thrustmaster 
TH8A Add-On 

Shifter Gearbox

علبة تروس ناقل 
حركة إضافية من 

ثراست ماستر

التوافق مع الكمبيوتر  �
 PS4 / PS5 الشخصي و

هيكل TH8A متين  �
ودقيق مصنوع من 

المعدن
نمط H  أو لوحات التحول  �

المتسلسلة

 � PC and PS4 /PS5 com-
patibility 

 � Solidly-built and precise the 
TH8A is crafted of metal

 �  H - Pattern or Sequential 
Shift-Plates

SR929 550730

Thrustmaster T300 
RS GT Edition 

Racing Wheel + 
Pedals

عجلة قيادة لأللعاب 
              T300 مع الدواسات

من ثراست ماستر

 متوافق مع باليستيشن 4 �
عجلة سباق قابلة للفصل �
دوستا مكابح ثابته �

 � for PlayStation 4
 � Detachable Racing Wheel 
 � 2 Large Fixed Paddle 
Shifters

SR2,099 550728

::::::
::::::

خذ السباق إلى المستوى التالي
Take Racing To The Next Level

عجلة قيادة لاللعاب مع 
الدواسات      فيراري من   ثراست 
ماستر  
Thrustmaster Ferrari 
T248P Force Feedback 
Racing Wheel + Pedals

SR1,899
568333

 � for Gaming Laptop/Desktop 
Computer/Gaming CPU/
PlayStation 4

 � leather wrapping on the out-
er-facing portion of the wheel

 � Versatile wheel suited to all 
racing game styles

 متوافق مع باليستيشن 4  �
والكمبيوتر الشخصي 

غالف جلدي على الجزء المواجه  �
للخارج من العجلة

عجلة متعدد االستخدامات ومناسبة  �
لجميع أنماط ألعاب السباق

Thrustmaster
T80 Ferrari 488 

GTB Racing Wheel 
+ Pedals

عجلة قيادة مع 
الدواسات من ثراست 

ماستر فيراري  

 متوافق مع باليستيشن 4 ,  �
5 والكمبيوتر

 درجة حساسية العجلة قابلة  �
للضبط تقنية حبل بانجي 

دواسات متماثلة وواسعة  �
وقابلة للتعديل

 � For Gaming pc/ps4 /5
 � Adjustable Wheel 
Sensitivity, Bungee 
Cord Mechanism

 � Replica, Wide &  
Adjustable Optimised 
Pedal Set

SR599 511407

HORI APEX Racing 
Wheel + Pedals

عجلة قيادة لاللعاب مع 
APEX  الدواسات

من هوري  

لجهاز باليستيشن 5 و 4 �
270 درجة دوران نصف القطر �
عجالت ودواسات السباق  �

بالحجم الكامل
مقبض بارز الملمس  �

ومعالج بالمطاط لتوفير 
التحكم والراحة

 � for PlayStation 4/  5
 � 270 Degrees Turn Radius
 � Full-size Racing Wheels 
and Pedals

 � Textured rubberized grip 
for control and comfort

SR769 591651

WD Black SN850 
NVMe Internal with 

Heatsink Gen 4

محرك أقراص داخلي 
من دبليو دي بالك مع 

هيتسينك من الجيل الرابع

متوافقة مع باليستيشن 5 �
سرعات قراءة وكتابة عالية  �
مع هيتسينك من الجيل  �

الرابع 
2 تيرا بايت إس إس دي  �

 � for PlayStation 5
 � High read & write 
speeds

 � with Heatsink Gen 4
 � 2 TB SSD

SR1,699 594602

WD Black SN850 
NVMe Internal with 

Heatsink Gen 4

محرك أقراص داخلي 
من دبليو دي بالك مع 

هيتسينك من الجيل الرابع

متوافقة مع باليستيشن 5 �
سرعات قراءة وكتابة عالية  �
مع هيتسينك من الجيل  �

الرابع 
1 تيرا بايت إس إس دي  �

 � for PlayStation 5
 � High read & write speeds
 � with Heatsink Gen 4
 � 1 TB SSD

SR999 594600

األلعاب اإللكترونية
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::::::
::::::

تحكم غير محدود 
  Unlimited Control

وحدة تحكم الغاتو ستريم ديك
ELGATO Stream Deck 

MK.2 LCD Keys

SR699
595717

 � 15 LCD keys poised to trigger 
unlimited actions.

 � One-touch tactile operation lets 
you control appslaunch social 
posts, adjust audio, mute your 
mic, turn on lights & so much more

15 مفتاًحا من مفاتيح LCD مهيأة  �
لبدء إجراءات غير محدودة.

يتيح لك بلمسة واحدة التحكم في  �
التطبيقات تشغيل المنشورات 

االجتماعية وضبط الصوت وكتم 
صوت الميكروفون وتشغيل األضواء 

وغير ذلك الكثير

ELGATO HD60 
X Game Capture 

Device

متوافقة مع باليستيشن 5/ �
اكس بوكس سيريس اس /

اكس , اكس بوكس ون/ 
عرض اللعبة الفوري �
� HDR p60 1080 تسجيل

 � for PlayStation 5/Xbox 
Series S/Xbox Series 
X/Xbox One

 � Instant Game View
 � 1080p60 HDR Re-
cording

SR1,049 595716

ELGATO HD60 
S+ Game Capture 

Device

جهاز التقاط األلعاب 
HD60 S+ من الجاتو

سجل ، دفق لعبتك في  �
شبكة التواصل االجتماعي 

USB - C بدقة 1080 بكسل 
عند 60 إطاًرا في الثانية

 �  Record, Stream Your 
Game Play in Social 
Network USB - C  

 �  1080 p@60 fps Res-
olution 

SR899 537849

بطاقة التقاط خارجية 
األلعاب من الجاتو ELGATO Cam Link 

4K Compact HDMI 
Capture Device

  كام لينك  K 4    من القاتو  

يمكنك البث بجودة مذهلة  �
تصل إلى 1080 بكسل 60 
أو حتى 4 بسرعة 30 إطاًرا 

في الثانية

 � Broadcast in Stunning 
Quality Up to  1080 p60  or 
Even up to  4  at  30  fps 

SR569 529767

GameSir F4 Falcon 
Controller

 يتناسب مع جميع الهواتف  �
 4.5” - 6.4”

أجنحة قابلة للطي �

 � For Smartphone (4.5” - 
6.4” Screen Size)

 �  Foldable Wings 

SR149 550489

   يد تحكم  فالكون   
  F4 من جيمسير    

GameSir Gamer 
Thumb Sleeves 

Controller              
Accessory

 اكمام أصبع ملحقات 
وحدة تحكم

أكمام لألصابع مضادة  �
للتعرق مثالية ألفضل 
ألعاب الهواتف الذكية

 � Anti-sweat sleeves are 
perfect for the best 
smartphone games

SR35 551875

ELGATO Wave:3

مايكروفون القاتو   
  وايف:    3 بريميوم للدمج 

الرقمي 

متوافقة مع جهاز ويندوز  �
وماك

قاعدة مبطنة على شكل  �
U حرف

� USB  مكثف

 � Compatible with Windows   
/Mac

 � puter/CPU/Gaming CPU 
 � Steel Grille
 � USB Cardioid Condenser

SR799 557618
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مذهل لصانعي المحتوى
والبث المباشر

أطلق العنان لصوتك

 Stunning for Streamers
& Content Creators

Unleash Your Voice

 ميكروفون   كوادكاست اس  
 من هايبر اكس  

ميكروفون سيرين إكس للبث 
من ريزر

HyperX QuadCast S 
RGB USB Condenser 

Microphone

Razer Seiren X Micro-
phone for Streaming

SR759

SR449

576775

531558

 � for Gaming Desktop              
Computer/PlayStation 4

 � Tap-to-Mute Sensor
 �  4  Selectable Polar Patterns 
 � Radiant RGB lighting with              
dynamic effects

 � Built-in Shock Mount to    
Dampen Vibrations

 � Supercardioid Pick-up Pattern
 � Using a supercardioid pickup 
pattern, sound is recorded at a 
tighter angle

 متوافق مع باليستيشن 4 والكمبيوتر �
مستشعر النقر لكتم الصوت �
4 أنماط قابلة للتحديد �
إضاءة RGB مشعة بتأثيرات  �

ديناميكية

مثبت مدمج لتخفيف االهتزازات  �
ميكروفون قلبي الشكل �
تسجيل الصوت بواسطة نمط  �

االلتقاط القلبي الفائق بزاوية ضيقة 
للغاية

األلعاب اإللكترونية
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نافس واستمتع
Compete & Enjoy

لعبة باليستيشن 4 فيفا 23

FIFA 23 PlayStation 4 
(Games)

SR249
593056

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc

 العبين متعددين  �
 اسطوانة بلوراي  �

One Piece            
Odyssey

العب واحد �
 اسطوانة بلوراي  �

 � Single Player
 � Blu-ray Disc

SR229 606654

Crisis Core: Final           
Fantasy VII - Reunion

لعبة باليستيشن 4
فاينل فانتاسي السابع 

ريونيون

العب واحد �
 اسطوانة بلوراي  �

 � Single Player
 � Blu-ray Disc

SR219 603178

لعبة باليستيشن 4
وان بيس أوديسي

Just Dance 2023

لعبة باليستيشن 5 
جاست دانس 2023

 العبين متعددين  �
 اسطوانة بلوراي  �
اللغة انجليزي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc
 � language English

SR179 602350

Hello Neighbor 2

لعبة باليستيشن 5
هالو نايبر

 العبين متعددين  �
 اسطوانة بلوراي  �
اللغة انجليزي �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc
 � language English

SR169 602715

FIFA 23 PlayStation 5 
(Games)

لعبة باليستيشن 5 
فيفا 23

 العبين متعددين  �
 اسطوانة بلوراي  �

 � Multi-player
 � Blu-ray Disc

SR279 593057

Evil West

لعبة باليستيشن 4
ايفل ويست

العب واحد �
 اسطوانة بلوراي  �

 � Single Player
 � Blu-ray Disc

SR229 602114
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طويل ال يقيد حريتك في اللعب
       Long Does not Restrict your

Freedom to Play

كابل شحن وحدة التحكم 
للباليستيشن 4 من هاما   

Hama High Quality  
Controller Charging 

Cable for PS4

SR59
502721

 � Elegant and flexible fabric jack-
et for additional kink protection

 � Allows gaming during the 
charging process

 � Also suitable for all devices 
with microUSB-2.0 connection

لحماية  � ومرن  أنيق  قماشي  غالف 
إضافية للشبك 

يسمح باللعب أثناء عملية الشحن �
مناسب أيضًا لجميع األجهزة المزودة  �

  microUSB-2.0 بوصلة

Controller-USB-C 
Charging Cable for 

PS5 

سلك شحن يو اس بي 
سي لجهاز باليستيشن 5 

من هاما  
 

يسمح باللعب أثناء عملية  �
الشحن لمتعة اللعب بال 

توقف
اسالك داخلية من النحاس  �

لنقل البيانات بسرعة 
وافضل مصدر للطاقة

 � allows gaming during 
the charging process 
for non-stop gaming fun

 � Internal wires made 
from copper for rapid 
data transfer & the best 
supply of power

SR49 561024

8-in-1 Control Stick 
Attachments Set for 

PlayStation 4/5

مجموعة ملحقات 
عصا التحكم 8 في 1 

لباليستيشن 5/4 

يمنع التآكل السريع ألعواد  �
التحكم الحساسة للغاية

جميع الملحقات الثمانية  �
تخلق قبضة إضافية بفضل 

هيكل سطحها المحكم 
وتمنع االنزالق

 � Prevents the rapid wear 
of the highly sensitive 
control sticks

 � All 8 attachments create 
additional grip thanks to 
their textured surface struc-
ture & prevent slipping

SR45 502718

Hama Dual 
Charging Station 

for PS5 Device 
Charger

قاعدة شحن يد تحكم  
مزدوجة

متوافق مع دوال سينس  �
وايرلس كونترولر 

اشحن ما يصل إلى وحدتي  �
تحكم السلكي دوال سينس

� LED مؤشر شحن

 � for DualSense Wireless 
Controller 

 � Charge up to  2  
DualSense Wireless 
Controllers

 � LED Charging Indicator 

SR129 580134

2.5 m2.5 m

SteelPlay Universal 
Carrying Case with 

Handle

حقيبة حمل شاملة مع 
مقبض من ستيلبالي

متوافق مع أجهزة )نينتندو(  �
سويتش / سويتش اليت

جراب واٍق رفيع ، يخزن ما  �
يصل إلى 8 ألعاب

 � for (Nintendo) Switch/
Switch Lite

 � Slim Protective Case, 
Stores up to 8 Games

SR139 595606

Snakebyte HDMI:Cable 
SX HDMI for XBX AV 

Cable

كابل ايه في  من اس 
اكس أتش دي أم آي إلى 

اكس بي اكس ايه في من 
سنيك بايت

� HDMI® 2.1-4K- كابل
8K-120 هرتز

موصالت مطلية بأكسيد  �
األلومنيوم لقوة تحمل مثالية 

�  1080p / متوافق مع أجهزة
3D / 4K / 8K UHD

طول الكابل 2 متر �

 � HDMI®2.1Cable-4K-8K-120Hz
 � Anodized connectors for             
optimal durability

 � Compatible with 1080p / 
3D / 4K / 8K UHD devices

 � Cable length 2 m

SR145 595755

SteelPlay Box for 
(Nintendo) Switch

صندوق ألعاب لـ )نينتندو( 
سويتش

قم بتخزين وتنظيم ما يصل  �
إلى 24 بطاقة ألعاب نينتندو 

سويتش

 �  Store & Organize up 
to  24  Nintendo Switch 
Game Cards 

SR109 595600

األلعاب اإللكترونية
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احصل على الحماية التي تحتاجها
Get the Protection you Need

أغطية أزرار التحكم من جي 
تي كوب

GT-COUPE Kit Controller 
Thumb Grips

SR49
577880

 � Protects Analogue Thumb 
Sticks from Wear and Tear, 
Anti-sweat

 � For Xbox Series X / S

تحمي عصي التحكم التناظرية             �
من التآكل، ومضادة للتعرق 

لجهاز إكس بوكس سيريس إكس  �
وإس

GT-COUPE 
Side Rail 

Replacement 
Kit

 طقم قضبان جانية 
قابلة لالستبدال

متوافقة مع باليستيشن 5 �
قابلة لالستبدال  �
مادة مرنة لمالءمة مثالية �

 � for PlayStation 5 
 � replaceable
 � Flexible Material for a 
Perfect Fit

SR89 556063

GT-COUPE PS5        
Console Case              

Protective Cover

 غطاء واقي   متوافقة مع 
باليستيشن  ،  5

من جي تي كوب  

يحمي من الخدوش والغبار  �
وبقع الماء

 �  Protects from Scratches 
Dust, and Water Stains

SR179 577879

GT-COUPE         
Protective TPU 

Case

حافظة بالستيك 
 TPU

متوافق جهاز )نينتندو(  �
OLED - سويتش

يحمي من الخدوش �

 � for (Nintendo) Switch 
- OLED

 � Protects Against 
Scratches

SR49 577870

PanzerGlass Gaming 
Handhelds Screen 

Protector

واقي شاشة الجهزة 
االلعاب المحمولة باليد  

من بانزر جالس  

لجهاز )نينتندو( سويتش  �
OLED -

مقاومة الصدمات /  �
الخدوش

حواف دائرية ، شفاف  �
كريستالي

 � for (Nintendo) Switch 
- OLED

 � Shock / Scratch 
Resistant 

 �  Rounded Edges, 
Crystal Clear 

SR89 571668

Snakebyte HDMI:Cable 
5 Pro HDMI to HDMI 

AV Cable

� -8K-4K-2.1 ®HDMI كابل
120 هرتز

موصالت مطلية بأكسيد  �
األلومنيوم لقوة تحمل مثالية 

�  / 1080p متوافق مع أجهزة
8K UHD / 4K / 3D

طول الكابل 2 متر �

 � HDMI®2.1Cable-4K- 
8K-120Hz

 � Anodized connectors for 
optimal durability

 � Compatible with 1080p / 
3D / 4K / 8K UHD devices

 � Cable length 2 m

SR145 595753

كيبل 5 برو من اتش دي 
ام اي إلى اتش دي ام اي 

ايه في

Melkco Xbox 
Series X 

Gaming Console 
Case

حقيبة جهاز إكس 
بوكس سيريس 
إكس من ميلكو

 حقيبة كتف بجيب أمامي  �
بسحاب يسهل الوصول إليه 

 حماية ثالثية الطبقات  �
مقبض يد مزدوج من  �

الجانب العلوي
حزام كتف قابل للتعديل  �

قابل لالزالة مع وسادة كتف 

 � Shoulder Bag, Quick-access 
Zippered Front Pocket

 � Tri-cell Cushion Protection
 � Double Top Grab Handle
 � Adjustable/Removable 
Shoulder Strap with 
Shoulder Pad

SR109 579386
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 توني روبنز 
قوة الحياة 
كيف يمكن لتطورات الطب الدقيق الحديثة 
أن تحسن جودة حياتك وحياة من تحب 

 أكثر من 1000 عادة صغيرة 
ألصحاب العالقات 

السعيدة والناجحة 

    يعد هذا الكتاب البسيط والنافع في الوقت نفسه مرجعا ملهمًا 
للقراءة مع شريك حياتك أو صديقك أو وحدك؛ إذ يقدم رؤى فورية 
ألي أحد يسعي لفهم وتغذية الروابط التي تربطنا مع بعض وتجعل 

حياتنا متكاملة . 

SR69 579455

 قصص ما قبل النوم 
للمديرين 

من خالل 42 تدوينة مختصرة رائعة، يهبط هنري مينتزبرج، الباحث 
المخضرم، باإلدارة من سماء القيادة العالية إلى أرض المشاركة 
الفعلية. لقد انتقى أفضل 42 تدوينة من مدونته واسعة االنتشار 
وحولها إلى ضوء باهر وملخص واٍف لبعض األفكار الجديدة عن 
اإلدارة.  فمعظم المديرين ينتابهم القلق وتشغلهم األمور المهمة 

طوال الليل، فهذا الكتاب سيفيدهم كثيرًا .

SR39 579339

 أكثر من 1000 شيء 
يفعلها األشخاص 

السعداء بشكل مختلف 

   سواء كنت تبحث عن الجانب المشرق في يوم رمادي، أو تطرح 
على نفسك أسئلة صعبة وتفكر في صنع فرص كبيرة في حياتك، 
التوجيه  تقدم  الكتاب  هذا  في  والداعمة  البسيطة  الحكمة  فإن 

والبصيرة وطريقة للمضي قدمًا. 

SR69 579456

 بال مشاعر سيئة الفاعلية 
الكامنة للتسامح مع 
العواطف في العمل 

العمل ؛ فال  أنه الوجود للعواطف في  الكتاب يبدد خرافة     هذا 
التي  والعواطف  عواطفك  تضع  مالم  بشفافية  التواصل  يمكنك 
العمل  في  بناءة  عالقات  إقامة  واليمكنك   ، اآلخرين  في  تثيرها 
إذا كنت تتصرف مثل روبوت ، سيساعدك هذا الكتاب على تعزيز 
االنضباط العاطفي الذي تحتاج إليه للنجاح وسيغير طريقة تفكيرك 

حول دور المشاعر في مكان العمل .

SR75 579457

 سعادتك تم اختراقها 
وسرقتها 

  هذا الكتاب يجذب قراءه أكثر من التكنولوجيات المسببة لإلدمان 
التي ينتقدها بأحترافية. ال يعتبرا وادوا وسالكيفر معادين للتكنولوجيا 
وإنما خبيرين بوعودها ومشاكلها. فالكتاب يزخر باقتراحات حول كيف 
الناس  وعامة  الحكوميين  والمسئولين  الشركات  لعمالقة  يمكن 
في  جاء  والذي  الكتاب  هذا  يقدم  حياتهم،  على  السيطرة  استعادة 
الوقت المناسب خارطة طريق للوصول إلى حلول بناءة ومنطقية. 

SR59 579338

 الدليل العملي إلى التحول 
الرقمي أتقن األساسيات 

بسرعة 

المدعوم  بالتحول  رائع يقدم عونًا هائاًل للمعنيين        هذا كتاب 
التغيير  استهالل  عن  المسئولين  إلى  مباشرة  موجه  وهو  رقميًا. 
وبشكل  قّيم  دليل  يعد  فهو  التقنيين  الخبراء  إلى  وليس  وقيادته 
رقمية  تحوالت  وإرساء  إلطالق  وصفة  يكون  أن  يكاد  مدهش 
وتجارية ذات قيمة ؛ تقدم كل صفحة رؤى محكمة واقتراحات يمكن 

تطبيقها على الفور.

SR49 579352

SR115 582049

في هذا الكتاب إجابات عن بعض أهم األسئلة في الحياة فهو خالصة 
العالم، فضاًل عن  أكثر من100من أفضل رواد الطب في  مقابالت مع 
أكد  أن  وبعد  حياته.  تغيير  خاللها  استطاع  التي  الشخصية  روبنز  رحلة 
اكتشف  لها،  حلول  بها ال  يمر  التي  الصحية  المشكالت  أن  له  األطباء 
على  الحديثة  التجديدية  التكنولوجيا  تقنيات  ساعدته  كيف  بنفسه 
التعافي، وجعلته أقوى من أي وقت مضى ؛ هذا كتاب للجميع ؛ من 
الذين يرغبون في تعزيز  العاديين  إلى األشخاص  أداء  الرياضيين األعلى 
طاقتهم وقوتهم، وصواًل إلى أولئك الذين يسعون إلى الشفاء . ويوفر 

أيضًا إجابات قادرة على أن تغير حياتك أنت أو أي شخص تحبه.
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فن الحرب 
عربى/  انجليزي

أيزاك أزيموت
القاعدة 

ترجمة أحمد صالح المهدي

    سواء كنت قد بدأت من فورك في عالم األعمال والشركات، 
أو كنت في منتصف حياتك المهنية وتتطلع إلى االرتقاء، أى كنت 
في منصب قيادي عالمي وتسعى إلجراء تغيير ذي معنى وتحقيق 
لمجال  الصحيح  الطريق  على  سيضعك  الدليل  هذا  فإن  التميز، 

األعمال وتحقيق النجاح الشخصي . 

SR55 579346

 محاط بالرؤساء السيئين 
والموظفين الكسالى 

    هل رئيسك المتسلط الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، يخنق 
الحقيقة  في  هو  »اللطيف«  رئيسك  هل  مهدها؟  في  أفكارك 
يتظاهر بالمودة بينما بجيد طعن اآلخرين في ظهورهم؟ هل يسارع 
فريق عملك باختالق األعذار بداًل من إنجاز األعمال؟ لقد حان الوقت 

التخاذ موقف قوي وإيقاف اآلخرين عن استغاللك! 

SR69 577967

محاط باالنتكاسات تحويل 
العقبات الى نجاحات

    هل سبق أن استسلمت لليأس؟ أيا كان ما تواجهه - سواء  كان 
 - آخر  رفضًا وظيفيًا   أو  العالقة،  كارثة فى  أو  العمل،  فصاًل من 
فإنك تحتاج لإلستراتيجيات المناسبة عندما تسوء  الحياة ! اعتمادًا 
على النموذج السلوكي البسيط المعروف في أحد أكثر الكتب مبيعًا 
على مستوى  العالم محاط بالحمقى المكون من أربعة ألوان، يقدم 

لك هذا الكتاب الممتع األدوات الالزمة الستعادة السيطرة .

SR65 577965

القائد الواعي بذاته

مكان  في  الحادثة  التغييرات  مع  اليوم  قيادة  تتطور  أى  يجب      
العمل. وكتاب القائد الواعي بذاته سيساعد القادة الخبراء وحديثي 
العهد على السواء على أن يصبحوا أكثر وعيًا بذاتهم، و أكثر تركيزًا 
العميقة،  باألفكار  المليء  ولكن  الصغير  الكتاب  هذا  في  وثقة. 
سوف تتعلم كيف تقيس كفاءتك كقائد؛ كيف تتخذ خيارات أفضل 

تؤدي إلى نجاحك ؛ كيف تكتشف أخطاءك وتصححها .

SR34 592149

تجارة الفوز

التجارية  األعمال  لقادة  المتكاملة  اإلدارة  دليل  الكتاب  هذا  يضع   
التأثير في  النهج عالي السرعة وشديد  الحريصين على محاكاة هذا 
تستخدم  كيف  المنقحة  الجديدة  الطبعة  هذه  تكشف   . العمل 
أدق  لمراعاة  جديدة  تكنولوجيات  وأن  الفورموال  سباقات  صناعة 

التفاصيل، مع جذب جماهير جديدة0

SR45 579349

 تعليم القادة في وقت 
الغداء 16 طريقة لتنمية 

مرونتك و تأثيرك 

وتعظيم  التحديات  قراءته سيؤهلك الجتياز  الواجب  الكتاب  هذا    
التأثير وبناء الثقة والقدرات في مؤسستك ، مايجعله كتابًا اليقدر 

بثمن للقادة في جميع مراحل رحلتهم المهنية .

SR55 579351

كتاب  مائة  أهم  أحد  الكتاب  هذا  يعتبر  أن  الغريب  من  يكن  لم      
في تاريخ البشرية. فقد اشتهر هذا الكتاب في المحافل العسكرية وبين 
المتخصصين في العلوم االستراتيجية بأنه الكتاب المقدس للدراسات 
العسكرية . وفصول الكتاب الثالثة عشر ال تأتي سردا ألحداث معينة، 

بقدر ما هي جمل أو فقرات إشارية ذات مغزى تكتيكي عام .

589202 SR89
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دليل أسبوعي 
للحمل والوالدة

ماذا تتوقعين 
عندما تكونين 

حامًال

أكثر كتب الحمل مبيع� في العالم

ألجيال عدة، أعتبر الحمل والوالدة حالتين طبيتين، بداًل من 
اعتبارهما عمليتين بيولوجيتين طبيعيتين . ولكن هذا الواقع 
يملن  ممن  النساء  من  متزايد  عدد  هناك  إن  إذ  اآلن.  يتغير 
اآلن إلى اعتماد نهج طبيعي أكثر فيما يتعلق بالحمل والوالدة
وسواء كنِت ترغبين في إجراء عملية والدتك في حوض من 
الماء في غرفة المعيشة، أو أن كل ما تريدينه هو أن تتبعي 

نظامًا غذائيًا صحيًا فإن هذا الكتاب هو لِك! 

هل تتوقعين األفضل ! هذه النسخة الجديدة  بالكامل من هذا 
الكتاب مليئة بالمعلومات الجوهرية، والنصائح العملية، والرؤى 

من  والعديد  استخدامها،  يسهل  التي  والخطوات  الواقعية، 
عن  المعلومات  أحدث  ستجدين   . األخرى  المطمئنة  األمور 
الوالدة   خيارات  وأحدث  آمنًا،  العقاقير  وأي   . الحمل  فحوصات 

بداية من الوالدة في الماء وحتى الوالدة القيصرية الرقيقة. 

567201

SR109

477117

SR94

“ اصنعي 
لنفسِك ولطفلِك

معروفًا واقرئي
هذاالكتاب”

دليل شامل 
يشرح كل شيء  
تحتاجين معرفته  

حول شهورك 
التسعة
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:::::: قصص للناشئة

 مجموعتي الرائعة           
من الحكايات الخيالية 

أفضل  المذهلة من  المجموعة  بهذه  لكي تستمتع  بهدوء  اجلس 
القصص الخيالية. مع إعادة سرد 11 قصة كالسيكية مرارًا وتكرارًا، 
الفاصولياء مع جاك، ومقابلة  الصغار في تسلق شجرة  سيرغب 

سندريال في الحفلة، وغير ذلك الكثير. 

SR45 581613

 حقيبة القصص 
الرائعة

الطفل  يحملها   القصص.  من  مجموعة  تضم  لطيفة  حقبية 
قصص   7 المجموعة   هذه   تتضمن  بقراءتها.  ويتمتع  بسهولة 
في  تبقى  شخصيات  قصة  كل  وفي  بينها.  من  لالختيار  رائعة 
التنقل  أثناء  في  لقراءتها  قصصك  حقيبة  احمل  فهيا   .. الذاكرة 
اللطيفة  العجوز  وعلى   ، المتأللئ  المجنح  الحصان  على  وتعّرف 

التي أرهقتها طلبات األميرة ، وعلى األميرة المدللة. 

SR39 581611

حقيبة القصص 
الجميلة

الطفل  يحملها    . القصص  من  مجموعة  تضم  لطيفة  حقيبة 
بسهولة ويستمتع بقراءتها. تتضمن هذه  المجموعة  7 قصص 
رائعة لالختيار من بينها. كل قصة بها شخصيات التنسى.. لذلك 
اختر القصص التي تريدها من حقيبة القصص لقراءتها في أثناء 
الجائع.  والتنين  النجمة.  الباليه  فن  استعراضية  وقابل  التنقل 

ومجموعة من حوريات البحر المستكشفة وغيرهم الكثير! 

SR39 581612

101  حكاية أسطورية 
لالطفال 

   يضم هذا الكتاب مجموعة رائعة من قصص األطفال الخالدة 
على مر العصور، والتي تتنوع بين الحكايات الخيالية الكالسيكية، 

والحكايات الشعبية التقليدية، من جميع أنحاء العالم. 

SR46 581276

 أجمل حكايات 
كليلة ودمنة 
تحتوي على

10 كتب 

    حكايات من كتاب كليلة ودمنة  هي مجموعة من 10 كتب تروي 
أخالقي مؤثر.  األزمان مع مغزى  كل  األطفال في  يحبها  حكايات 
تعلم  على  تساعد  ورسومات  بسيطة  بلغة  الحكايات  هذه  تروى 
الحكايات  هذه  وتغرس  الحياة.  في  األساسية  للمهارات  األطفال 

القيم األخالقية لدى القراء الصغار كما تسليهم أيضًا. 

SR59 585728

 استكشف البحر
كتاب أنشطة 

 .. األنشطة  كتب  من خالل  األطفال  يتعلم  أن  ممتع  كم هو     
على  تحتوي  كتب  أربعة  من  سلسلة  هي  استكشف  سلسة 
وزاهية.  جميلة  بصور  مصحوبة  ممتعة  وأنشطة  معلومات 
على  ستساعد  كما  لألطفال،  المتعة  السلسلة  هذه  ستضمن 

تنمية مهاراتهم البصرية والحركية.  

SR22 585727

وتوفر  الصغار،  للقراء  مثالية  مصورة  كالسيكية  قصص 
لهم المتعة والدهشة .. فهي من أجمل كتب األطفال وأمتع 
وتعد من  بها  واإلستمتاع  قرأتها  الصغار  يحب  التي  القصص 

أفضل مجموعات قصص األطفال والحكايات التي يقرأها
SR29الكبار و ربما يصنفها البعض كقصص قبل النوم .

للكتاب الواحد
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جورج ر. ر. مارتن 
النار والدم  1 / 2 

البشر 

الرواية، رحلة استثنائية يقطعها بطل قصتنا من كوكبه     تعد هذه 
إلى كوكب األرض، وفيها ما يضطره إلى المسير لياًل في ليلته األولى 
النفسية  اضطراباتهم  مع  والتعامل  البشر  مع  التخاطب  عن  عاجزًا 
واالجتماعية. َقَدَح مات هيغ خياله فكتب رواية البشر التي تندرج تحت 
كوكبهم  في  البشر  عن  تأمالته  أورد  وفيها  العلمي،  الخيال  تصنيف 

بقالب كوميدي وفلسفي بسيط ووثيق الصلة بواقعنا الحالي.

SR72 606319

 سفاح براغ 

روايته  تعد هذه  بينى،  لوران  الفرنسى  للكاتب  رواية  براغ..  سفاح 
للرواية  الجونكور  األدبية، والحائزة على جائزة  األولى فى مسيرته 

األولى، فى عام 2010.
جميع  فإن  وبالطبع  حقيقية،  الرواية  هذه  الشخصيات في  جميع 
تابع  الواقع.  أرض  على  جرت  الرواية  هذه  فى  المذكورة  األحداث 

أحداث هذه الرواية الماتعة

SR69 606320

  مكتبة باريس 

  هناك متعة خالصة في قراءة الكتب التي تتحدث عن الكتب، متعة 
أمناء مكتبة قد  التاريخية هم  الحكاية  أبطال هذه  أن  إذا عرفنا  تزداد 
أخذوا على عاتقهم مهمة محاربة العدو النازي في باريس بالكتب، من 
خالل إبقاء أبواب المكتبة األمريكية مفتوحة للقراء دون تمييز. رواية 
حقيقية عن القوة الكامنة في الكتب واألفراد.. قصة ساحرة وأدواتها 

السردية مبتكرة تربعت ألسابيع طويلة في قائمة األفضل مبيعًا.

SR87 606322

 االخوة كارامازوف
4  أجزاء 

   رواية للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي وعمومًا تعتبر تتويجًا 
اإلخوة  كتابة  في  عامين  قرابة  دوستويفسكي  أمضى  ألعماله. 
الروسي  الرسول  مجلة  في  فصول  في  نشرت  والتي  كارامازوف، 

وأنجزها في تشرين الثاني )نوفمبر( من عام 1880. 

SR85 601483

  الشياطين 
4  أجزاء 

األركان،  تهز  الجحيم  رياُح  تهب  الضدان،  فيها  يتصارع  أرٍض  في   
تنذر بالسوء تتالعب باألحالم، شياطين اإلنس ثالثٌة حضروا ليعيثوا 
فساًدا في كل مكان. شيطان فاتن، أرستقراطي غامض، بداخله ألُف 
تأسره،  ينهشه وشهواٍت  بين ضميٍر  يترنح  عاقل،  مجنون  تناقٍض، 

ا قد ينزع روحه .  يحمل سرًّ

SR85 601488

األبله
3  أجزاء

القلِب  رقيُق  حنوٌن،  عطوٌف  أميٍر،  كأي  ليس  لكنه  وسيٌم،  أميٌر 
شوٌق،  وبقلبــِه  الوطــِن  إلى  يعــود  نبيــل،  األخالِق  مثاليُّ  خجول، 
لنوباِت  فريســة  األلمعــي  عقلــه  عليل،  والجســد  الروِح  طاهــُر 

الصرع، يرى داخل نفوس البشر، وال يرون فيه إال البله.

SR75 601484

SR109 603163

ال يصنف » النار والدم « رواية، بل ينتمى إلى فرع من أدب الفانتازيا 
معروف باسم » التاريخ الزائف «، ويفتتحه ورج ر. ر. مارتن، على لسان 
لتوحيد  سعى  الذى  الفاتح  إجون  بقصة  جيلداين،  المايستر  المؤرخ 
لألحداث  برواية  ويتبعها  الحديدي،  العرش  وصاغ  السبع  الممالك 
على  جلست  التي  تارجارين،  عائلة  من  التالية  األجيال  عهود  فى  البارزة 
هذا المقعد األيقوني وتصارعت عليه، حتى الحرب  األهلية التى كادت 
تقضي على العائلة، وتبعاتها الوخيمة. إقرأ واستمتع بالقراءة لهذا العمل 

الرائع .
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 سارا بينبرو 
 وراء عينيها 

هياء 

رواية تتحدث فيها الكاتبة عن جيلين مختلفين ,ولكنهم عالقين بنفس 
 ) )شيخة  وأمها   ) )هياء  البطلة   , والفقد  والكراهية  الحب  المشاعر 
الزمن  اختالف  مع  المشاعر  نفس  تكابدان  نجد  منطقة  في  عاشتا 
آثار الفجيعة والحرمان من نفسيهما  , ولم يستطع الزمن أن يمحو 
فالمشاعر كثيفة ومحتدمه وتمتد حد مشاعرالصداقة ما بين )هياء ( 

وصديقتها )منيرة( التي كانت رمز للطهر والفرح والكفاح .

SR41 609281

 مولوية عشق 

    كلماتنا كانت مثقلة بالشجن . شعرت أنه وداع غياب النعرف 
له موعد إياب .  مال برأسه علّي قّبل جبيني ، وملت برأسى قّبلت 
أردت سماع  أن أسمع شرحه ألسباب غيابه..  ما  كتفه.. لم أشأ 
اعتذاره ،  هناك أمور تتشوه أكثر في االعتذار.  الشرح يتح جروحًا 

أعمق وأكثر ..  جروحًا ال تندمل .

SR81 603507

 ذئب االفكار 

شخصية  »محاولة  تمثل  روايته  أنَّ  فارالموف  أليكسي  يرى    
من  واحدة  الكاتب  اختار  إذ  الفضي«،  العصر  عن  علنًا  للتحدث 
الروسي - »حافة السقوط في  التاريخ  المؤثرة في  اللحظات  أكثر 
الهاوية« - من صيف عام 1914 إلى شتاء عام 1918، لتؤّرخ العوامل 
التي تسببت في اندالع ثورة أكتوبر وتقدم استعراضًا لطبيعة تلك 

الحقبة وحياة الناس فيها.

SR69 602647

 مسرح الحياة 

صدفة  بأنور  حنين  تلتقي  قلبك!؟  وهج  يطفئ  قد  الحلم  بريق 
لتنقلب حياتها رأًسا على عقب، وتبدأ في مطاردة حلمها القديم بأن 
تصبح ممثلة مشهورة، لكنها تخاف االستغناء عن تقديم برنامجها 
أن  تستطيع  هل  طرق،  مفترق  بين  قلبها  يضعها  كما  المشهور. 

تكمل حياتها مع من تحب، أم ينتصر الواقع على أحالمها الوردية؟

SR58 606992

 كتاب 
األسماء المفقودة 

اسمها  الفرنسية  تروب  إيفا  وجدت   1942 في  وضحاها  ليلة  بين    
ليلة وضحاها  بين   . النازية  أبيها فى قوائم االعتقال  أمها و  و اسم 
وجدت نفسها فى فرنسا غريبة عنها ، فرنسا التى أحكم العدو قبضته 
شريدة  فأصبحت   ، الفرنسيين  الخونة  ذلك  فى  ساعده  و   ، عليها 

طريدة فى وطنها . من قلب أحلك الفترات التي عرفتها البشرية  .

SR64 606321

العوسج 

عنها  األسطورة  تقول  التي  العوسج  لشجرة  نسبة  العوسج     
الدول  الجان، وتسمى ببعض  تحتها قبيلة من  أنها شجرة تسكن 
عالقة  وال  أسطورة  مجرد  تبقى  ربما  الشيطانية،  الشجرة  العربية 

لها بالواقع، ولكن هنا تم توظيفها بطريقة تخدم فكرة الرواية. 
لعالم  تأخذك  القاتل،  وهذيان  الجريمة  حقيقة  بين  ما  رواية 

التشويق والترقب . 

SR69 605978

رواية أشبه بصندوِق أحاِجّي داهيٍة، قصة مثيرة ُمهنَدسة بمهارة 
ُتذّكر بهيتشكوك في ذروة إدهاشه، ورينديل في قمة بأسها. موجزة 
على  تستولي  التي  الروايات  صنف  من  وُمزعجة،  قاتمة  ورذيلة، 

حياتك. سارا بينبرو ُتزهق أرواًحا”.

603606 SR55
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 تفسير الطبري
12 مجلد 

 اغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان 

كتاب دونه اإلمام ابن قيم الجوزية وتحدث فيه عن مصايد الشيطان 
بابًا عرض فيه أمراض  الوقاية منها ورتبه على ثالثة عشر  وسبل  
النفس البشرية وعالجها، ومكايد الشيطان التي يكيد بها لإلنسان، 
العلماء  له  شهد  وقد  النفع،  عظيمة  الفوائد  جمة  فصول  وفيه 

بالسبق في خدمة العلم وتعريف الدين للمسلمين .

SR25 491193

الروح 

كتاب يطرح فيه المؤلف مسألة الروح لم َترد في غيره من كتب 
السلف، فيه معلومات معرفية عن النفس والروح والفرق بينهما، 
استنادا  وذلك  الموت.  بعد  ومصيرها  بالجسد،  الروح  وعالقة 
والعقليين  النقليين  والبرهان  بالحجة  مؤيدا  والسنة  الكتاب  إلى 

والمنطقيين .

SR19 582220

زاد المعاد 
في هدى خير العباد

3 مجلدات 
 

كتاب نفيس قل نظيره، بل هو فريد في ميدانه، فقد جمع المصنف 
فيه وأوعى ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
ما  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  حياة  موضوعه  فالكتاب  تقرير،  أو 
في  الطاهرة  السيرة  يتناول  فهو  معنى،  من  اللفظة  هذه  تحتويه 
ظاهره، لكن المصنف صير هذه السيرة العطرة فقهًا تارة، وحالاًل 
وحرامًا تارة، وآدابًا تارة، وتوحيدًا تارة، وتوجيهات وتعليمات تارة أخرى .

SR79 491165

 التذكرة بأحوال الموتى 
وأمور االخرة 

الخشوع  على  تحث  روحانية  لمسات  طياته  في  الكتاب  يحمل    
والتقرب إلى الّله والتزام الصراط المستقيم ، تلمسها من خالل 
على  المحسن  يحفز  والكتاب   ، والحديثية  القرآنية  االستشهادات 
اإلكثار من عمل الخيرات والتقرب إلى الّله عندما يرى جزاء إحسانه 
، كما أنه ينفر المسيء من المعاصي والبعد عن الّله عندما يريه 

جزاء بعده وعصيانه .

SR29 582309

 صحيح مسلم 
بشرح النووي

9 مجلدات 

هذا الكتاب من أهم الكتب التي صنفت في شرح صحيح مسلم 
فهو عمدة في فنه إذ جاء الشرح متوسطًا جمع فيه مؤلفه بين 
اللغوي  التحليل  بطريق  النبوي،  الحديث  ومعاني  الفقه  أحكام 
لهذا  القبول  الّله  وضع  وقد  الفقهية  واألحكام  الحديث،  لتفسير 

الكتاب في األرض .

SR219 491204

 تهذيب مدارج السالكين 

   ال يعرف قيمة » المدارج« حق معرفتها إال من درج، وكتاب اإلمام 
ابن القيم هذا عمل فذ، غزير المنفعة، بليغ العبارة،  وفيه من دقة 
في  ليس  ما  القلبية  اإلشارات  ولطف  اإليمانية  المعاني  استخراج 
تتنافس  أن  القيم ال تستطيع  األخرى البن  الكتابات  أن  غيره، حتى 
نفسه فيه، وكأننا به قد كتبه واعتكف له في أبها أيامه وأثناء وصوله 

إلى ذروة صفاء حياته فهي نتاج  تأمالت تلك األيام العوالي .

SR29 582227

SR460 345132

تفسير الطبري يجمع من الخصائص والمزايا ما يضعه موضع الصدارة 
والتقديم بين كتب التفسير – على اختالف العصور – وقد كان الطبري 
يشعر – منذ الصفحات األولى للكتاب – أنه ُمقِدم على عمل يرجو له أن 

يكون له حظ من الكمال يعلو على ما كتبه سابقوه.
ينجلي ذلك في كل موضع من   , اجتهاًدا عجيًبا  الطبري فيه  واجتهد 
كتابه فهو يتتبع ما جاء في تفسير كل آية من األحاديث واآلثار غير غافل 
عما يرتبط بها من أسباب النزول , وما قد يتعلق بها من القراءات ، وغير 

ذلك الكثير من اإلتيان باألدلة والشواهد اللغوية والمعارف التاريخية . 
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 تفسير القرآن الكريم للشعراوي
22 مجلد 

 موسوعة محمد رسول الّله 
صلى الّله عليه وسلم

6 مجلدات 

تشمل الموسوعة كتبًا في دالئل نبوته وسيرته وخصائصه وشمائله 
وهديه وحقوقه وقبٌس من حديثه -صلى الله عليه وسلم-.

في  الشريفة،  النبوية  السيرة  علوم  من  علوم  ستة  تجمع  موسوعٌة 
ستة مجلدات، عبَر اختصار ثمانية كتب من أفضل الطبعات، مع حذِف 
لفِظ  على  والمحافظة  والمكرر،  واالستطراداِت  دوَنه،  وما  الضعيف 

المصنف وترتيِبه، بهدف تقريب سيرِة النبي صلى الله عليه وسلم .

SR65 484433

 األذكار من كالم
سيد األبرار 

المنتخبة  واألدعية  واألوراد  األذكار  النووي  اإلمام  فيه  كتاب جمع 
البخاري   : الستة  الكتب  من  مروي  وأكثرها  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  حديث  من 
ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي ومحمد بن ماجه، ويذكر 
راوي  والصحابي  الحديث  منه  أخذ  الذي  الكتاب  النووي  اإلمام 
تتناول موضوعات  جدا  كثيرة  أبواب  على  ويشتمل  أيًضا.  الحديث 

مختلفة ومتنوعة .

SR25 580451

البداية والنهاية
 7 مجلدات

عمل موسوعّي تاريخي ضخم، أّلفه الحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر 
الدمشقي المتوفى سنة 774هـ. تستعرض الموسوعة التاريخ منذ بدء 
خلق  إلى  والمالئكة  واألرض  السماوات  بخلق  يبدأ  نهايته؛  إلى  الخلق 
آدم، ثم قصص األنبياء ثم التفصيل في األحداث التاريخّية منذ مبعث 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سنة 768 هـ بطريقة التبويب 
على السنوات. أما جزء النهاية ففيه عالمات الساعة لغاية يوم الحساب.

SR255 580458

القرآن تدبر وعمل 

مصحف التدبر الشامل »القران تدبر وعمل«، هو كل ما تحتاجه لقراءة 
شمواه،  ورق  الجودة،  فائقة  جديدة  طبعة  الله.  كتاب  وتدبر  وفهم 
المدينة  : مصحف طبعة  عن  عبارة  وهو  كبير،  وحجم  فاخر،  وتجليد 
المنورة . جدول معاني الكلمات , الوقفات التدبرية  , العمل باآليات, 
التوجيهات المعاني التربوية أو العقدية أو الفقهية فقهية في اآليات.  

قارئ صوتي لكل صفحة في المصحف من خالل QR كود.

SR29 568343

مصحف التبيان 
في بيان معاني 

كلمات القرآن 

كان للعلماء في العصر الحاضر جهود كبيرة في تفسير كتاب الله 
وبيان مراده وغايتهم العظمى تقريب معاني القرآن لتيسير فهمه 
وتدبره واالنتفاع به ؛ ولما كانت معرفة ألفاظ معاني القرآن طريقًا 
لفهم مراد الله تعالى ؛ ُجعلت حاشية على جانب المصحف لغريب 
من  تكون  والتي  القارئ  على  تشكل  ربما  التي  الكلمات  بعض 

أسباب تدبر اآليات .

SR29 608440

أروع ما تركه الشيخ الشعراوي  الكتاب الماتع والضخم من  يعتبر هذا 
حيث بث فيه الكثير من الخواطر والمشاهدات واللطائف والمعارف التي 
خرج بها من تأمله في القرآن الكريم، ويقول فضيلته عن مؤلفه الضخم 
خواطر الشعراوي والمكون من 20 مجلًدا: خواطرى حول القرآن الكريم ال 
تعنى تفسيرًا للقرآن، وإنما هى هبات صفائية، تخطر على قلب مؤمن 
فى آية أو بضع آيات، ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر، لكان رسول 
وبه  نزل  عليه  ألنه  بتفسيره،  الناس  أولى  وسلم،  عليه  الله  الله، صلى 
انفعل وله بّلغ وبه علم وعمل، وله ظهرت معجزاته، ولكن رسول الله، 
صلى الله عليه وسلم، اكتفى أن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة 

التى تبين لهم أحكام التكليف فى القرآن الكريم وهى افعل وال تفعل .

459525 SR699

 موسوعة الخير والشر 
في القرآن والسنة

15 مجلد 

الموسوعة  أهمية  تأتي  أهمية  من  والشر  الخير  لموضوعات  لما 
دراسة  ؛  النبوية  والسنة  القرآنية  النصوص  جميع  تشمل  والتي 
شاملة في مجال األخالق وتحليل شرعي ومنهجي لمفردات األخالق 
بشكل  اإلسالمي  األخالقي  الزاد  تقدم  فالموسوعة  ؛  اإلسالمية 
والتفسيرية  والعقدية  واالصطالحية  اللغوية  النواحي  من  متكامل 

والشرعية.

SR399 589056
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SR15 561168

This book created specifically for kids who Love Cocomelon 
animation videos. Will help your children have a fun and 
busy time so you can rest, relax, do what you want. Most 
importantly, this book will help your child develop skills such 
as creativity, confidence, and concentration.

Beautiful cocomelon baby.Exclusive Illustrations.Perfect 
coloring book for boys, girls, and kids of all ages.High-
Quality Images Inside this Awesome cocomelon coloring.

CoComelon: ABC Colouring Book

Disney Princess: The 
Ultimate Colouring 

Book - Over 70 Pages 
Packed with Amazing 

Colouring

SR19 584217

Bursting with copy colouring, amazing part-coloured 
pictures to complete, as well as awesome poster 
pages, this book is full of colouring fun.
Go on a colouring adventure with Ariel, Moana, 
Jasmine, and all of your favourite Disney Princesses! 

Word Search Puzzle 
Book

SR12 452120

32 Pages Paperback

Barbie: Aqua Magic

SR29 597908

Barbie Aqua Magic set, 100% plastic Aqua Magic 
brush, four reusable activity 10 Pages, Height 23.4 cm, 
width 13.8 cm, depth 2 cm

Marvel Spider-Man: 
Play Pack - Includes 

Over 30 Colouring 
Pages

SR19 568289

This Spider-man children’s Play Pack has 30 of fun 
colouring pages. This activity set makes a great gift for 
fans of Spidey that love being creative!

L.O.L. Surprise! 
Sticker Fun

SR15 588060

Have hours of creative fun with these funky L.O.L. 
Surprise! stickers! Create your own pictures, make 
party invites and gift tags, decorate sketch pads and so 
much more! Create amazing L.O.L. Surprise! scenes 
with all of your favourite characters.

Nickelodeon PAW 
Patrol: Colouring Book

SR12 587740

Paw Patrol Colouring Book, 32 Pages, Age: 3+ Years
Pictures Inside, Anti-Toxic Build Material
Box Dimensions: 0.5 x 21.0 x 29.7 cm

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 166

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

الكتب اإلنجليزية

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



::::::
:::::: After one prank too many, trickster god Loki has been 

banished to live as a kid on Earth. If he can show moral 
improvement within one month, he can return to Asgard. 
If he can’t? Eternity in a pit of angry snakes. Rude! To 
keep track of Loki’s progress, King Odin (a bossy poo-poo 
head) gives him this magical diary in which Loki is forcedto 
confess the truth, even when that truth is as ugly as a naked 
mole rat.

601366 SR49

 Loki: A Bad God’s Guide to
being Good

Judy Moody: Roar! - 
What Mood Will it be 

Today

SR39 558567

Bad moods, good moods, even back-to-school moods 
- Judy has them all! Meet Judy Moody, her little “bother” 
Stink, her best friend Rocky and her “pest” friend Frank 
Pearl.

Charlie and The 
Chocolate Factory

SR45 343316

Sent on a mission to retrieve an ancient hidden map—
the key to a legendary treasure trove—seventeen-year-
old pirate captain Alosa deliberately allows herself to 
be captured by her enemies..

Five Nights at Freddy’s 
Fazbear Frights: 1:35 

AM

SR55 562096

Five Nights at Freddy’s fans won’t want to miss this 
pulse-pounding collection of three novella-length 
tales that will keep even the bravest FNAF player up 
at night...

Harry Potter and the 
Goblet of Fire

SR59 438400

Fourteen-year-old Harry Potter joins the Weasleys at 
the Quidditch World Cup, then enters his fourth year at 
Hogwarts Academy where he is mysteriously entered in 
an unusual contest that challenges his wizarding skills, 
friendships and character, amid threat of old enemy...

Dork Diaries

SR49 448725

Enter the adorkable world of Nikki Maxwell as she tells 
all about her not-so-fabulous life in the international 
bestselling series Dork Diaries!
304 Pages

Diary of a Wimpy Kid: 
Big Shot

SR35 572368

Diary of a Wimpy Kid: Big Shot is the sixteenth book 
in the Diary of a Wimpy Kid series by Jeff Kinney. It 
was released on October 26, 2021. The story follows 
Greg Heffley as he reluctantly signs up for basketball. 
It received generally positive reviews and was a best-
seller for several weeks following its release.
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SR99 601472

Red Kenny is on a road trip for spring break with five friends: 
Her best friend - the older brother - his perfect girlfriend - a 
secret crush - a classmate - and a killer. 

When their RV breaks down in the middle of nowhere 
with no cell service, they soon realize this is no accident. 
They have been trapped by someone out there in the dark, 
someone who clearly wants one of them dead.

With eight hours until dawn, the six friends must escape, 
or figure out which of them is the target. But is there a liar 
among them?

Five Survive

Nickelodeon PAW 
Patrol: Colouring Book

SR55 593388

The thrilling and unmissable conclusion to the 
international bestselling, ‘impossible to put down’ 
(Buzzfeed), BookTok sensation, Inheritance Games 
trilogy. Perfect for fans of Karen McManus and Holly 
Jackson.

As Long As the Lemon 
Trees Grow

SR49 601060

Salama Kassab was a pharmacy student when the 
cries for freedom broke out in Syria. She still had her 
parents and her big brother; she still had her home. She 
had a normal teenager’s life. 

Six Crimson Cranes

SR55 595013

Shiori, the only princess of Kiata, has a secret. 
Forbidden magic runs through her veins. Normally she 
conceals it well, but on the morning of her betrothal 
ceremony, Shiori loses control. 

Lock The Doors - 
A New Home. 

A Perfect Family. 
A Deadly Secret.

SR49 586347

Tom’s family has moved into their dream home. But 
pretty soon he starts to notice that something is very 
wrong - there are strange messages written on the wall 
and locks on the bedroom doors. On the OUTSIDE.

The Girl Who Fell 
Beneath The Sea

SR89 586654

Shiori, the only princess of Kiata, has a secret. 
Forbidden magic runs through her veins. Normally she 
conceals it well, but on the morning of her betrothal 
ceremony, Shiori loses control. 

Girl in Pieces

SR55 586344

Fans of Girl, Interrupted, Thirteen Reasons Why, and 
All the Bright Places will love this New York Times 
bestseller.”A haunting, beautiful, and necessary book 
that will stay with you long after you’ve ...

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 168

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

الكتب اإلنجليزية

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



::::::
:::::: The Cat Who Saved Books is a heart-warming story about 

finding courage, caring for others – and the tremendous 
power of books.

Natsuki Books was a tiny second-hand bookshop on the 
edge of town. Inside, towering shelves reached the ceiling, 
every one crammed full of wonderful books. Rintaro Natsuki 
loved this space that his grandfather had created. He spent 
many happy hours there, reading whatever he liked. It was 
the perfect refuge for a boy who tended to be something of 
a recluse.

593759 SR89

The Cat Who Saved Books

Daisy Darker

SR89 599583

Daisy Darker was born with a broken heart. Now after 
years of avoiding each other, Daisy Darker’s entire 
family is assembling for Nana’s 80th birthday party in 
her crumbling gothic house on a tiny tidal island. The 
family arrives, each of them harboring secrets.

Murder in Old Bombay 
- A Mystery

SR89 597033

In 1892, Bombay is the center of British India. Nearby, 
Captain Jim Agnihotri lies in Poona military hospital 
recovering from a skirmish on the wild northern frontier, 
with little to do but re-read the tales of his idol, Sherlock 
Holmes, and browse the daily papers.

Heart of the Sun 
Warrior

SR89 601635

The stunning sequel to Daughter of the Moon Goddess 
delves deeper into beloved Chinese mythology, 
concluding the epic story of Xingyin—the daughter of 
Chang’e and the mortal archer, Houyi—as she battles a 
grave new threat to the realm...

The Passenger

SR89 600604

The Passenger is a novel by the American writer 
Cormac McCarthy published in 2022. It is his first novel 
since The Road, sixteen years prior. A companion 
novel, Stella Maris, was published on December 6, 
2022.

Last Girl Ghosted

SR89 600598

Secrets, obsession and vengeance converge in this 
riveting thriller about an online dating match turned 
deadly cat-and-mouse game, from the New York Times 
bestselling author of Confessions on the 7:45 Think 
twice before you swipe.

Lessons in Chemistry

SR79 599265

Chemist Elizabeth Zott is not your average woman. 
In fact, Elizabeth Zott would be the first to point out 
that there is no such thing as an average woman. But 
it’s the early 1960s and her all-male team at Hastings 
Research Institute takes a very unscientific view...
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::::::
::::::

SR119 601968

Prepare to go on a journey of self-exploration with the No.1 
Sunday Times bestselling author of Good Vibes, Good Life 
and Healing is the New High, Vex King and social media 
star, Kaushal, as the husband and wife duo come together 
on their first ever project with The Greatest Self-Help Book, 
a game-changing daily journal that allows you to write your 
own self-help book.

The Greatest Self-Help Book

Whole Brain Living: 
The Anatomy of 

Choice and the Four 
Characters That Drive 

Our Life

SR89 601642

For half a century we have been trained to believe 
that our right brain hemisphere is our emotional brain, 
while our left brain houses our rational thinking. Now 
neuroscience shows that it’s not that simple: in fact, our 
emotional limbic tissue is evenly divided...

What Happened to 
You - Conversations on 

Trauma

SR69 593130

Oprah Winfrey and renowned brain development and 
trauma expert, Dr Bruce Perry, discuss the impact of 
trauma and adverse experiences and how healing 
must begin with a shift to asking ‘What happened to 
you?’

Courage to Be Happy: 
Discover the Power of 

Positive Psychology 
and Choose Happiness 

Every Day

SR89 599273

In this follow-up to the international phenomenon The 
Courage to Be Disliked, discover how to reconnect with 
your true self, experience true happiness, and live the 
life you want. What if one simple choice could unlock 
your destiny?

The Anthropocene 
Reviewed - Essays on 

a Human-Centered 
Planet

SR89 565210

A deeply moving and insightful collection of personal 
essays from #1 bestselling author John Green.The 
Anthropocene is the current geologic age, in which 
humans have profoundly reshaped the planet and its 
biodiversity.

The Journey - 
Big Panda and Tiny 

Dragon

SR99 601656

When Tiny Dragon feels unhappy, he confides in Big 
Panda, who leads his friend on a journey to heal his 
heart. They explore new lands, encounter extraordinary 
experiences, face demanding challenges, and, 
ultimately, find contentment. 

The Future We 
Choose - The Stubborn 
Optimist’s Guide to The 

Climate Crisis

SR59 567442

A cautionary but optimistic book about the world’s 
changing climate and the fate of humanity, from 
Christiana Figueres and Tom Rivett-Carnac—who led 
negotiations for the United Nations during the historic 
Paris Agreement of 2015.
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::::::
:::::: The book is divided into 5 sections for each Saudi region 

with 100 authentic recipes obtained from Saudi homes.

Dr. Awatif Alkeneibit, Sahar Jamal, Begoña Mateos, 
Jacqueline Jackaman, and Cristina Sanchez all got together 
to write this masterpiece celebrating the Kingdom’s cuisine. 
Each recipe includes cultural significance and specific 
culinary secrets that were passed down for generations.

570923 SR289

Cooking Her Heritage
Saudi Arabia

The Coffee Book - 
Barista Tips. Recipes. 

Beans from Around 
The World

SR119 576498

Deepen your coffee knowledge, experiment with 
different beans, methods, and flavors, and become 
a barista at home with The Coffee Book and its 70 
recipes.

7 Ways - Easy Ideas 
for Every Day of the 

Week

SR155 557516

7 Ways to reinvent your favorite ingredients with more 
than 120 new, exciting and tasty recipesNaked Chef 
television personality Jamie Oliver has looked at the 
top ingredients we buy week in, week out.

Australian Women’s 
Weekly Middle Eastern: 

Vibrant

SR89 600597

Sure to get your taste buds tingling, this quick cookbook 
promises. Over 90 recipes suitable for all times of 
the year and a range of occasions. Ingredients are 
recognizable and readily available in all markets...

Salads & Dressings - 
Instant Meal Solutions

SR45 586929

Try It! Salads and Dressings shows you how to use 
healthy and filling ingredients to concoct nutritious and 
tasty salad bowls, jars, platters, and lunches. Try out a 
tabbouleh or panzanella, mix things up with raddichio 
and proscuitto, and complete your dish with a selection 
of dressings. 

Complete Baking - 
Classic Recipes & Inspiring 

Variations to Hone Your 
Technique

SR139 558668

The ultimate guide to classic bakes and modern 
favourites that doesn’t just tell you what to do - it 
shows you.What’s the difference between beating and 
folding? What should “soft peaks” look like? How do 
you line a pastry crust?

5 Ingredients 
(Quick & Easy Food)

SR175 492123

Jamie Oliver--one of the bestselling cookbook authors 
of all time--is back with a bang. Focusing on incredible 
combinations of just five ingredients, he’s created 130 
brand-new recipes that you can cook up at home, any 
day of the week. 

171 Search
You can buy or check latest prices, offers and availability by searching for an item with “Barcode Reader” icon on search bar on jarir.com App.

ميكنك �سراء املنتج اأو معرفة مدى توفره واآخر اإلأ�سعار والعرو�ض وذلك مب�سح الباركود بوا�سطة "قارىء الباركود" املتوفر يف خانة البحث يف تطبيق متجر جرير اإلإلكرتوين

English Books

March - May 2023  I  www.jarir.com
All Prices are 15% VAT inclusive



::::::
::::::Diamond Painting Kits

Roco Ocean View / Lady Face 
Diamond Painting Kits

 � 40 X 50 cm
 � Crystal Beads + Tools + 
Pattern

 � Hyperspace Gold

Roco Gold Leaf with Wooden Frame 
Paint-by-Number

Roco Eagle with Wooden Frame 
Paint-by-Number

 � 30 X 40 cm
 � 7 Paint Pot + 3 Brush + 
Canvas Pattern

 � Assorted Designs
 � Paint-by-Number

 � 40 X 50 cm
 � 18 Paint Pot + 3 Brush 
+ Canvas Pattern

 � Wooden Frame
 � Assorted Designs

Roco Diamond Painting Kit

 � 35 X 45 cm
 � 24 Packs Crystal Beads 
+ Tools + Pattern 

 � Assorted Designs

SR45 Each

586667, 586672, 586673, 586675, 586677, 586678, 586681, 586683, 586686, 586688, 586689, 586690

586704, 586706, 586707586715, 586714

586711,  586713

SR49 Each

SR39 EachSR39 Each

مستلزمات التلوين بالخرز 

مستلزمات تلوين منظر المحيط 
ووجه السيدة من روكو 40 × 50 سم �

خرز شفاف، وأدوات، وأشكال �
لون هيبرسبيس جولد �

تلوين أوراق الذهب مع اإلطار الخشبي من 
روكو )تلوين باألرقام(

تلوين رسومات مع إطار خشبي من روكو 
)تلوين باألرقام( 

30 × 40 سم  �
7 علب طالء، و3 فرش،  �

وقماشة الرسم 
تصميمات متنوعة �
التلوين باألرقام �

40 × 50 سم �
18 علبة طالء، و3 فرش،  �

وقماشة الرسم 
إطار خشبي �
تصميمات متنوعة �

مستلزمات التلوين من روكو

35 × 45 سم  �
24 كيًسا من الخرز الشفاف،  �

واألدوات، والنمط 
تصميمات متنوعة �
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::::::
::::::

شفافية ونقاء
High transparency and purity

Graffiti Resin Graffiti + Clear Casting 
Epoxy - Resin/Hardener

SR79
511969

 � 2 Pieces
 � Clear Gloss
 � Resin : 350 g
 � Hardener : 200 g

Graffiti Resin Opaque 
Pigment Concentrate

 � 100.00 ml / 50.00 ml
 � Molding and Casting 
Art

 � Liquid Pigments

538701, 538710, 538712, 538714, 538716, 546497, 538694 SR33 Each

Marabu YONO 
Bright Color Set 

Graphic Art Marker

 � Round Tip
 � Assorted Color
 � 1.5 - 3.0 mm Point Size
 � Bright Color Set

SR109 586413

Marabu YONO YONO 
Bright Color Set 

Graphic Art Marker

قلم تحديد باأللوان 
الزاهية للفن الجرافيكي 

من مارابو يونو 

سن دائري �
ألوان متنوعة  �
حجم السن: 0.5 – 3 مم �

 � Round Tip
 � Assorted Color
 � 1.5 - 3.0 mm Point Size

SR189 586416

Marabu YONO 
Pastel Color Set 

Graphic Art Marker

 � Round Tip
 � Assorted Color
 � 1.5 - 3.0 mm Point Size
 � Pastel Color Set

SR109 586414

راتنج الجرافيتي، وإيبوكسي القولبة الشفاف 
قطعتان �– راتنج/مقسي من جرافيتي ريسين

لمعان شفاف  �
راتنج: 350 جراًما  �
مقسي: 200 جرام �

مركزات األصباغ من 
جرافيتي ريسين

100 مل/50 مل  �
للتشكيل والقولبة  �
صبغات سائلة �

أقالم تحديد باأللوان 
الزاهية للفن الجرافيكي 

من مارابو يونو

سن دائرية  �
ألوان متنوعة �
حجم السن: 1.5 – 3 مم  �
مجموعة األلوان الزاهية  �

أقالم تحديد بألوان 
الباستيل للفن الجرافيكي 

من مارابو يونو

سن دائرية  �
ألوان متنوعة �
حجم السن: 1.5 – 3 مم  �
مجموعة ألوان الباستيل  �
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::::::
::::::

Pens ideal for designer & architect

Sakura Pigma Micron 01 
Drawing Pen

SR79
506072

 � Fine Tip
 � Point Size : 0.01 mm
 � 8 Pieces
 � Assorted Ink Color

Sakura Pigma Manga 
Drawing Set

مجموعة الرسم بيجما مانجا 
من ساكورا

سن فرشاة من األلياف �
� B حجم السن
لون الحبر أسود وأبيض �

 � Brush Fiber Tip
 � B Point Size
 � Black / White Ink Color

SR42 478019

Sakura Pigma Micron 
Drawing Pen

 � Plastic Nib
 � 8 Colors
 � Assorted Ink Color

SR75 506075

Sakura Gelly Roll 
Gel Ink Pen

 � 1 mm Ballpoint
 � 12 Colors
 � Shiny Ink Color
 � Glittered Cap

SR69 525608

Sakura Pigma Brush 
Drawing Pen

 � Brush Nib
 � 8 Colors
 � Assorted Ink Color

SR75 506074

Sakura Gelly Roll 
Metallic Gel Ink 

Pen

 � 0.4 mm Ballpoint
 � 12 Colors
 � Shiny Ink Color
 � Glittered Cap

SR69 506069

Sakura Pigma 
Micron Zentangle: 

Renaissance 
Drawing Set

 � 0.1 mm Fine Tip
 � Black Ink Color
 � 11 Pieces
 � Pens, Pencil, Tortillion, 
Paper

SR75 479123

أقالم مثالية للمصمم والمهندس

سن رفيعة �
حجم السن: 0.01 مم  �
8 قطع �
ألوان حبر متنوعة �

قلم تلوين بيجما ميكرون 
من ساكورا

سن بالستيكية  �
8 ألوان �
ألوان حبر متنوعة �

 قلم حبر جيل
من ساكورا

سن القلم 1 مم  �
12 لوًنا �
لون حبر المع �
غطاء المع �

قلم تلوين بيجما
من ساكورا

سن الفرشاة  �
8 ألوان  �
ألوان حبر متنوعة  �

 قلم حبر جيل
من ساكورا

سن القلم 0.4 مم �
12 لوًنا  �
لون حبر المع  �
غطاء المع �

قلم تلوين بيجما 
ميكرون زينتانجل من 

ساكورا

سن رفيعة 0.1 مم �
لون حبر أسود  �
11 قطعة �
أقالم، وقلم رصاص، وقلم  �

تورتيلون، وورقة

قلم تلوين من ساكورا بيجما 
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::::::
::::::

Winsor & Newton

Beautiful colours and 
superb performance at 

an affordable price

 � Ideal for blending
 � 50 sheets in the pad
 � For all types of alcohol 
based markers

 � Smooth marker paper

SR45 562331

Bleedproof Marker Paper
A4 pad, 50 sheets

 � Dual tips - bullet & chisel
 � Translucent inks for 
layering

 � Easy to blend
 � Surface versatile

SR95 539898

Promarker 
6 Pastel Tones Set

 � Dual tips - bullet & chisel
 � Translucent inks for 
layering

 � Easy to blend
 � Surface versatile

SR95 542969

Promarker
6 Skin Tones Set 1

 � Dual tips - bullet & chisel
 � Translucent inks for 
layering

 � Easy to blend
 � Surface versatile
 � Durable storage box

SR565 510032

Promarker 
48 Set Essential 

Collection

 � Dual tips - bullet & chisel
 � Translucent inks for 
layering

 � Surface versatile
 � High quality wallet for 
storage

SR345 457575

Promarker 
24 Set Student 

Collection

 � Dual tips - bullet & chisel
 � Translucent inks for 
layering

 � Easy to blend
 � Surface versatile

SR179 546946

Promarker 
12+1 Set 1

SR15
533557

وينسور آند نيوتون

ألوان جميلة وأداء فائق بسعر 
معقول

مثالية للمزج �
50 ورقة في الكراسة  �
تناسب كل أنواع أقالم  �

التحديد الكحولية 
ورق ناعم لقلم التحديد  �

كراسة بحجم A4 مكونة من 
50 ورق مضادة للنضح

سنون مزدوجة – بوليت  �
وشيست

أحبار شفافة إلضافة طبقات  �
سهلة المزج �
تعمل على أسطح متعددة  �

مجموعة بروماركر 
ذات 6 درجات من 

ألوان الباستيل

سنون مزدوجة – بوليت  �
وشيست 

أحبار شفافة إلضافة طبقات  �
سهلة المزج �
تعمل على أسطح متعددة  �

سنون مزدوجة – بوليت  �
وشيست

أحبار شفافة إلضافة طبقات  �
سهلة المزج �
تعمل على أسطح متعددة �
صندوق تخزين متين �

مجموعة بروماركر 
األساسية ذات 48 لوًنا 

سنون مزدوجة – بوليت  �
وشيست

أحبار شفافة إلضافة طبقات �
تعمل على أسطح متعددة �
جراب عالي الجودة للتخزين  �

مجموعة بروماركر 
ذات 24 لوًنا

سنون مزدوجة – بوليت  �
وشيست

أحبار شفافة إلضافة طبقات  �
سهلة المزج �
تعمل على أسطح متعددة �

مجموعة بروماركر 
1 + 12
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::::::
::::::Fireproof Safe

Kazguard Digital Lock 
Safe Vault

SR2,299
592172

 � 67 Liters
 � Programmable Digital Lock
 � Fire Resistant (1 hr)

Kazguard Digital 
Lock Safe Vault

 � 19 Liters
 � Programmable Digital 
Lock

 � Fire Resistant (1 hr)

SR999 592167

Kazguard Digital 
Combination / Key 

Lock Safe Vault

 � Programmable Digits 
with Emergency Over-
ride Key

SR629 581227

Kazguard Digital 
Lock Safe Vault

 � 39 Liters
 � Programmable Digital 
Lock

 � Fire Resistant (1 hr)

SR1,529 592171

Kazguard Digital 
Combination / Key 

Lock Safe Vault

 � Programmable Digits 
with Emergency Over-
ride Key

SR519 581226

Cash Box

 � 8 Compartments
 � Key Lock
 � Chest Box Design

SR269 366817

Kazguard Digital 
Combination / Key 

Lock Safe Vault

 � Programmable Digits 
with Emergency Over-
ride Key

SR429 581221

خزانة مقاومة للحريق

خزانة بقفل رقمي من كازجارد
67 لتًرا  �
قفل رقمي قابل للبرمجة  �
مقاومة للحريق )لمدة ساعة(  �

خزانة بقفل رقمي 
من كازدجارد

19 لتًرا  �
قفل رقمي قابل للبرمجة  �
مقاومة للحريق )حتى ساعة  �

واحدة( 

خزانة بقفل رقمي/خزانة 
بقفل مفتاح من كازجارد

أرقام قابلة للبرمجة مع  �
مفتاح الطوارئ 

خزانة بقفل رقمي من 
كازجارد

39 لتًرا  �
قفل رقمي قابل للبرمجة  �
مقاومة للحريق )حتى ساعة  �

واحدة(

خزانة بقفل رقمي/
خزانة بقفل مفتاح من 

كازجارد

أرقام قابلة للبرمجة مع  �
مفتاح الطوارئ 

صندوق نقود 

8 جيوب  �
قفل بمفتاح  �
تصميم صندوق ضخم  �

خزانة بقفل رقمي/
خزانة بقفل مفتاح من 

كازجارد

أرقام قابلة للبرمجة مع  �
مفتاح الطوارئ 
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::::::
::::::  Modern Design &

High Quality Chair

كرسي بعجالت للمديرين 
التنفيذيين

Executive Chair with 
wheels

SR1,999
594618

 � Leatherette Material
 � Pneumatic Height  
Adjustment

مادة من القماش الجلدي �
بالهواء  � االرتفاع  التحكم في 

المضغوط

Executive Chair 
with Wheels

كرسي بعجالت للمديرين 
التنفيذيين

مادة من القماش الجلدي �
التحكم في االرتفاع بالهواء  �

المضغوط

 � Leatherette Material
 � Pneumatic Height 
Adjustment

SR1,999 594617

Gaming Chair

 � Pneumatic Gas-lift with 
Adjustment Handle

 � PVC / Polypropylene 
Material

SR799 596659

Drafting Chair 
with Wheels

 � Pneumatic Gas-lift with 
Adjustment Handle

 � PU & PVC Cover with 
Chrome Frame

SR699 594622

Executive Chair 
with Wheels

كرسي بعجالت 
للمديرين التنفيذيين

 � PU / Chrome Frame 
Material

 � Pneumatic Height 
Adjustment

SR599 594620

Bar Stool Chair

 � PU & PVC Cover 
Material

 � Pneumatic Height 
Adjustment

SR379 594621

Executive Chair 
with Wheels

كرسي بعجالت 
للمديرين التنفيذيين

 � Mesh Cover with PVC 
Frame Material

 � Pneumatic Height 
Adjustment

SR799 594614

تصميم عصري 
وكرسي عالي الجودة

كرسي األلعاب

التحكم في االرتفاع بالهواء  �
المضغوط ومسند قابل 

للتعديل
مادة الكلوريد متعدد  �

الفينيل والبولي بروبيلين

كرسي بعجالت 
للرسامين

التحكم في االرتفاع بالهواء  �
المضغوط ومسند قابل 

للتعديل
غطاء من مادة البولي يوريثين  �

والكلوريد متعدد الفينيل مع 
إطار من الكروم

كرسي ستول

غطاء من مادة البولي  �
يوريثين والكلوريد متعدد 

الفينيل 
التحكم في االرتفاع بالهواء  �

المضغوط 

إطار من مادة البولي  �
يوريثين والكروم

التحكم في االرتفاع بالهواء  �
المضغوط

غطاء شبكي مع إطار  �
من مادة الكلوريد متعدد 

الفينيل
التحكم في االرتفاع بالهواء  �

المضغوط
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AVALIABLE IN BLUE/PINK/BLACK AVALIABLE IN BLUE/PINK/BLACK 

Portable label printer
KL-HD1
•Accepts 18, 12, 9 and 
6mm tape widths
•12mm print head /  200 
dpi resolution
•8 languages   

Portable label printer
KL-120
•Accepts 18, 12, 9 and 6mm 
tape widths
•Print preview
•5 languages 

SR329

SR239

451236

334823

SR

749
SR

155
SR

69
SR

109

500946449446542843536854
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::::::
::::::

نعومة وقوة في الفرم في كل مرة. 
Smooth & Powerfull Shredding everytime.

آلة فرم األقراص المضغوطة، 
والبطاقات، والورق من روكو

Roco CD/Card/Paper Office 
Shredder

SR2,299
564630

 � Cross Cut
 � 20 Sheets of 80 gsm
 � 23 Sheets of 70 gsm
 � 30 Liters Bin Capacity
 � 4 X 40 mm Shred Size

فرم متقاطع  �
تفرم 20 ورقة ذات وزن 80 جراًما لكل متر مربع �
تفرم 23 ورقة ذات وزن 70 جراًما لكل متر مربع  �
صندوق تخزين بسعة 30 لتًرا  �
حجم الفرم 4 × 40 مم  �

Roco Card/Paper 
Personal Shredder

آلة فرم البطاقات 
والورق من روكو

فرم متقاطع �
تفرم 15 ورقة ذات وزن 80  �

جراًما لكل متر مربع
صندوق تخزين بسعة 18 لتًرا  �

 � Cross Cut
 � 15 Sheets of 80 gsm
 � 18 Liters Bin Capacity

SR1,399 562392

Roco Card/Paper 
Personal Shredder

آلة فرم البطاقات 
والورق من روكو

فرم نانو �
تفرم 150 ورقة ذات وزن  �

80 جراًما لكل متر مربع 
– وحدة تغذية مستندات 

أوتوماتيكية 
صندوق تخزين بسعة 21 لتًرا  �

 � Nano Cut
 � 150 Sheets of 80 gsm - 
Autofeed

 � 21 Liters Bin Capacity

SR1,499 564631

Roco  Office 
Shredder

آلة الفرم من روكو

فرم متقاطع  �
تفرم 10 ورقات ذات وزن 80  �

جراًما لكل متر مربع
صندوق تخزين بسعة 15 لتًرا �

 � Cross Cut
 � 10 Sheets of 80 gsm
 � 15 Liters Bin Capacity

SR449 564629

Roco Hot 
and Cold 

Laminating 
Machine

آلة تغليف ساخن 
وبارد من روكو

وحدة تغذية مستندات  �
أوتوماتيكية 

�  B: 2 ميكرون؛ A: 2 × 75
125 × ميكرون 

 � Automatic Document 
Feeder

 � A:2 X 75 mic;B:2 X 125 
mic

SR299 564660

Roco Multi-
function Binding 

Machine

آلة التجليد متعددة 
الوظائف من روكو

سعة التجليد: 450 ورقة  �
بسعة )70 جراًما لكل متر 

مربع( 
سعة الثقب: 20 ورقة �

 � Binding Capacity: 450 
Sheets Capacity (70 
gsm)

 � Punch Capacity: 
20 Sheets

SR1,699 581562

Roco Hot 
and Cold 

Laminating 
Machine

آلة تغليف ساخن 
وبارد من روكو

وحدة تغذية مستندات  �
أوتوماتيكية 

�  B: 2 ميكرون؛ A: 2 × 75
125 × ميكرون 

 � Automatic Document 
Feeder

 � A:2 X 75 mic;B:2 X 125 
mic

SR439 564662
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JB Travel Bag

حقيبة السفر من 
جاي بي

SR1,099 528775

Atrium Backpack

SR199 544996

JB Briefcase

SR215 522947

حقيبة الظهر من أتريوم
حقيبة مستندات 

من جاي بي

JB Briefcase

 � 2 Main Compartment
 � 1 Front Pocket
 � for 15” (Device)

SR199 551879

JB Clutch 
Bag

حقيبة يد من 
جاي بي

5 جيوب �
جيب صغير ومدمج،  �

وجيب خارجي للملحقات 

 � 5 Pocket
 � Small & Compact, Exterior 
Accessory Pocket

SR110 413701

JB Shoulder Bag

 � 1 Main Compartment
 � Multiple Accessory 
Pocket

SR115 522915

حقيبة مستندات من 
جاي بي

جيبان رئيسيان �
جيب واحد أمامي  �
ألي )جهاز( بحجم 15 بوصة �

حقيبة كتف من 
جاي بي

جيب واحد رئيسي �
جيب للملحقات �
مصنوعة من الجلد  �

االصطناعي 
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آلة فرم مكتبية لألقراص المضغوطة / البطاقات / الورق �
سعة: 25 لتر �
المعدل: 15 صفحة ذات وزن 80 جرام / متر مربع �

Dahle PaperSAFE 380

آلة فرم بيبر سيف من داهلي

SR2,199 578930

Dahle PaperSAFE 60 
Personal Shredder

 � up to 7 Sheets
 � 5.8 mm Shred Size
 � 11 Liters Bin CapacitySR399 569931

قاطع يدوي �
لوحة مفاتيح من نوع كيوتري  �

QWERTY

PT-D200
For Home & 
Small Office

طابعة ملصقات 
PT-D200 للمنازل 

والمكاتب 
الصغيرة

SR345
511494

قاطع يدوي �
لوحة مفاتيح من نوع كيوتري  �

QWERTY
شاشة عرض رسومية �
صمم الملصق بالشكل الذي تريده �
اللغات: عربي، وفارسي، وإنجليزي �

PT-H110 Easy, Portable 
Label Maker

طابعة ملصقات PT-H110 محمولة 
وسهلة االستخدام 

SR255
511474

شريط الصق لطابعات الملصقات 
TZe من برازر 

Brother TZe Label Printer Tape

Black on 
White Tape

Black on 
Yellow Tape

شريط الصق بلون 
أسود على أصفر

9 مم

شريط الصق بلون 
أسود على أبيض

12 مم

12 mm 9 mm

511537 531122

SR75 SR75

شاشة عرض رسومية �
صمم الملصق بالشكل الذي  �

تريده
اللغات: عربي، وفارسي، وإنجليزي  �

�  A4 / A7 / B8 / :أحجام الورق
x 180 120 مم / x 120 80 مم

وحدة تغذية مستندات تلقائي �

Dahle Hot and Cold 
Laminating Machine

آلة تغليف مستندات من داهلي

SR385 514434

حجم الدبوس 6/24، 6/26 �
تثبت حتى 57 ورقة ذات وزن 70  �

جراًما / متر مربع

Novus B5FC Desk Stapler

دباسة مكتبية B5FC من نوفوس

 � 24/6, 26/6 Staple Size
 � up to 57 Sheets of 70 gsmSR139 409587

تفرم حتى 7 ورقات �
حجم الفرم 5.8 مم �
صندوق تخزين بسعة 11 لتًرا �

آلة فرم الورق بيبر سيف 360 
من داهلي
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::::::
:::::: Intelligently choosing the

optimal light for you.

Yeelight LED Desk Lamp 
V1 Pro Wi-Fi

SR739
589421

Yeelight Z1 Folding 
Desk Lamp

 � Flicker & Glare Free
 � 3 Dimming Levels
 � Blue Light Blocking
 � USB Port

 � A uniquely crafted look with a durable build.
 � Smart-touch enabled, enjoy an innovative design 
with no buttons.

 � Choose favorite color temperature and brightness 
level for studying, relaxing, or sleeping.

581327, 581330SR169 Each

 � Enhanced Brightness
 � 5 Level Dimming
 � Works with Alexa, 
Google Assistant, Apple 
HomeKit

SR189 581314

Yeelight Z1 Pro Folding 
Wi-Fi/Bluetooth

 � Multicolor Ambient 
Lighting

 � Adjustable Color 
Temperature

 � Voice Control, Also work 
with Alexa, Google & Apple

SR699 589923

Yeelight Crystal 
Pendant Light Wi-Fi

 � 16 Million Colors, 
Dimmable

 � Music Sync, Game Sync
 � Voice Control, Also work 
with Alexa, Google & 
Apple

SR89 586124

Yeelight SMART Light 
Bulb W3 LED

 � Adjustable Color 
Temperature, 
Dimmable

 � Wireless Charger
 � Voice Control, Also 
work with Alexa, 
Google & Apple

SR499 589398

 � Smart Dual-Sensor, 
Dimmable

 � Battery Powered

SR89 582791

Yeelight Motion Sensor 
Closet Light

Yeelight Staria Bedside 
Lamp Pro Wi-Fi

اختيار ذكي للضوء المثالي. 

مصباح مكتبي ليد من يياليت مظهر فريد وتصميم متين  �
مصباح يعمل باللمس لالستمتاع بتصميم مبتكر دون أزرار  �
المفضل  � السطوع  ومستوى  اللون  حرارة  درجة  اختر 

للمذاكرة، أو االسترخاء، أو النوم. 

مصباح مكتبي قابل 
للطي من يياليت 

ال يسبب وميًضا أو وهًجا �
3 مستويات لإلضاءة الخافتة  �
حجب للضوء األزرق  �
� USB منفذ

إضاءة محسنة  �
5 مستويات لإلضاءة  الخافتة  �
يعمل مع برامج أليكسا،  �

وجوجل أسيستانت، وأبل 
هوم كيت 

مصباح مكتبي قابل للطي 
من يياليت

إضاءة محيطية متعددة األلوان �
درجة حرارة اللون القابلة  �

للتعديل 
إمكانية التحكم الصوتي.  �

يعمل أيًضا مع برامج أليكسا، 
وجوجل، وأبل 

مصباح معلق من 
يياليت

16 مليون لون وتحكم في  �
مستوى اإلضاءة الخافتة 

تزامن موسيقي وألعاب �
إمكانية التحكم الصوتي.  �

يعمل أيًضا مع برامج 
أليكسا، وجوجل، وأبل 

مصباح ليد الذكي من 
يياليت

درجة حرارة اللون القابلة  �
للتعديل، وتحكم في مستوى 

اإلضاءة الخافتة 
شاحن ال سلكي  �
إمكانية التحكم الصوتي.  �

يعمل أيًضا مع برامج أليكسا، 
وجوجل، وأبل 

حساس ثنائي ذكي، وتحكم  �
في مستوى اإلضاءة الخافتة 

يعمل بالبطارية  �

مصباح بحساس حركة من 
مصباح ستاريا من يياليتيياليت

�ألأ�سعار و�لعرو�ض �سارية حتى ١٠ �أبريل ٢٠٢٣ لتتعرف على �ألأ�سعار �ملحدثة و�أحدث 
�لعرو�ض بعد هذ� �لتاريخ يرجى زيارة �أقرب فرع لك �أو زيارة موقعنا �ألإلكرتوين. 182

جميع األأ�ضعار ت�ضمل �ضريبة القيمة امل�ضافة ١٥٪

األدوات المكتبية

www.jarir.com  Iمارس  - مايو 2023



 � Size : 3” x 3”
 � 100 Notes
 � Square
 � Yellow Colors

المقاس 3 × 3 بوصة �
100 ورقة  �
ورق مربع �
ألوان صفراء  �

3M Post-it 654 
Standard Self 

Stick Notes

ورق المالحظات 
الالصقة 3 إم 

SR6 50908

 � 3/4” x 1296”
 � Color : Clear

4/3 بوصة × 1269 بوصة �
شفاف �

3M Highland 
Magic Tape

شريط هايالند 
من 3 إم

SR6 138078

 � Size : 3 x 2 feet
 � Post-it® Super Sticky 
Dry Erase Surface is the 
flexible, instant dry erase 
whiteboard solution.

المقاس: 3 × 2  �
سطح بوست إت الالصق  �

بالمسح الجاف هو البديل 
المرن والفوري للسبورة 

البيضاء.

3M Peel & Stick

ورق بيل آند ستيك 
من 3 إم

SR229 442517

 � Size : 76x127
 � 100 Notes
 � Rectangle
 � Yellow Colors

المقاس: 76 × 127 �
100 ورقة �
ورق مستطيل  �
ألوان صفراء �

3M Post-it 655 Standard Self 
Stick Notes

ورق المالحظات الالصقة من 3 إم 

SR8 50907

 � Scotch® Magic™ Tape 
works as hard as you 
do to fix all the little 
imperfections at home, 
school and the office.

يبذل هذا الشريط أقصى  �
جهد، مثلك، إلصالح 
كل العيوب الصغيرة 

في المنزل، والمدرسة، 
والمكتب. 

3M Scotch 810 
Magic Tape

شريط سكوتش 
من 3 إم

SR12 50894

 � 681.91 ml
 � Spray Adhesive
 � Not Washable

681.91 مللي  �
بخاخ الصق  �
غير قابل للغسل  �

3M Scotch 810 
Magic Tape

شريط سكوتش 
من 3 إم

SR60 50879
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أحدث التلفزيونات الذكية
بأفضل األسعار

امسح الكود لتصفح منتجات 
التلفزيونات الذكية
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