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ي�شــــر وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شــــراء – مراقبة الـ�شراء اجلـماعي – اأن تـقدم دلــيـل ال�شراء اجلماعي للأجهزة 

املكتبيــــة – الإ�شــــدار العا�شر – لل�شنة املالية (2018/2017) بعــــد التجديد اإلــى كافــة اجلهــات احلكومية ل�شــراء 

احتياجــاتهــا مـن خــلله حــتـى 2018/3/31 ويحتوي الدليل على عدد (16) بنـد ذات مـوا�شفـات متمـيزة ، روعي 

فـيهــا اجلـــودة العــاليــة ، وقــد تــم تــر�شية البنـود عــلى عــدد (7) مـوردين مـخـت�شني بالأجــهــزة املكتبية.

وعليــــه يرجــــى مــــن اجلهات احلكوميــــة الراغبة يف ال�شتفــــادة من هذا الدليل اللتــــزام بــتنفيذ تعليمــــات ال�شراء 

اجلماعــــي ميكنكــــم الطـــــلع علــــى الن�شخــــة الإلكرتونيــــة للتعليمات  امل�شـــار اإليها مـــن خلل الرابـــط التايل:

.(http://www.mof.gov.kw/gcp/GCP.pdf )

كمــــا تتقــــدم وزارة املاليــــة – اإدارة نظم ال�شــــراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي – بتقديرها لــــكل من �شاهم يف اإعداد 

واإ�شــــدار دليــــل ال�شراء اجلماعــــي للأجهزة املكتبيــــة – الإ�شدار العا�شــــر –  لل�شنــة املـاليــــة (2018/2017) بعد 

التجديد مــن الفنـييـن والعــاملـيــن باجلهــات احلــكومـــيـة وال�شركات واملوؤ�ش�شات.

هذا وجميع املخت�شني بوزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي – عـلى ا�شتعداد تام للتعاون 

اجلـاد والبناء مـع كافة اجلهات احلكومية لإي�شاح ما يت�شـمنه هذا الدليل.

لل�شتف�شار يرجى الت�شال على هاتف رقم: 22481980

 cp@mof.gov.kw :اأو اإر�شال ر�شالة عرب الربيد اللكرتوين

املــقــدمــــــــة
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1- تعريـــف ال�شـــراء اجلماعي: هو قيام اجلهـــات احلكومية بتوفري اإحتياجاتها من املواد بالأمـــر املبا�شر عن طريق دليل 
ال�شراء اجلماعي مبوا�شفات موحدة واأ�شعار حمددة وبقيمة ل تتجاوز عن مبلغ 75000 د.ك (خم�شة و�شبعون األف)، 

ويجوز ال�شراء باأكرث من ذلك ب�شرط خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�شات العامة واإدارة الفتوى والت�شريع وديوان املحا�شبة 

واأخذ املوافقة منهم.

2 - يهدف ال�شراء اجلماعي عن طريق الأدلة اإىل توفري املواد باأقل الأ�شعار واأن�شب املوا�شفات واإىل توحيد الأ�شعار يف جميع 
اجلهات احلكومية، وعلى تقليل الأعباء الإدارية واملالية يف قطاع امل�شرتيات، واىل �شرعة التوريد وتقليل احلاجة اإىل تخزين املواد.

3 - على اجلهات احلكومية اإخطار وزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء- مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار اعتذار اأي مورد 
عن التوريد وذلك لتخاذ الإجراء اللزم معه.

4 - يجب على وحدة املخازن فح�ص ومطابقة املواد املوردة مع ال�شورة واملوا�شفات املو�شحة يف الدليل، وعند وجود اأي 
اختـــلف دون تقـــدمي امل�شتنـــدات الدالة على موافقـــة وزارة املالية على اأي تغيري (كتاب ملن يهمـــه الأمر) فيجب على وحدة 

املخازن رف�ص املواد واإبلغ وحدة امل�شرتيات بذلك، ويف هذه احلالة يجب على وحدة امل�شرتيات اإ�شعار وزارة املالية - اإدارة 

نظم ال�شراء- مراقبة ال�شراء اجلماعي بذلك لتخاذ الإجراء اللزم مع املورد.

5 - يقوم املوظف املخت�ص باجلهة احلكومية بالتن�شيق مع املوردين للتاأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فرتة التوريد وذلك 
قبل اإ�شدار اأمر ال�شراء.

6 - يدون رقم اتفاقية التوريد اخلا�شة بكل مورد بدل من رقم طلب الأ�شعار وذلك يف منوذج اأمر ال�شراء حتى يتم متييز اأمر 
ال�شراء املبا�شر عن طريق ال�شراء اجلماعي.

7 - يجب على املورد الرد على اجلهة احلكومية بقبوله مبا جاء باأمر ال�شراء خلل ثلثة اأيام عمل من تاريخ اإ�شدار اأمر ال�شراء.

8 -  ل يجوز للجهة احلكومية اإ�شدار اأمر �شراء ملوردي ال�شراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل اأو مواد 
خا�شة ملورد اآخر.

تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل
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الكفالــة والتأميــن النهــائـــي

الكفالة :

 (Fuser + الرول احلراري) جميع الأجهزة املدرجة يف الدليل مكفولة من قبل املوردين ملدة ثلث �شنوات ت�شمل

تبـــداأ مـــن تاريخ الرتكيب والت�شغيل والإ�شتلم النهائي، ويلتزم املـــورد خلل هذه الفرتة بتبديل قطع الغيار 

غـــري الإ�شتهلكيـــة التالفة باأخرى اأ�شلية و�شيانة واإ�شلح اأي عيوب تظهـــر اأثناء الت�شغيل، ويلتزم املوردين 

بتثبيـــت اأ�شعـــار القطع الإ�شتهلكية طوال مدة الكفالة، كمـــا تو�شي وزارة املالية جميع امل�شتفيدين من هذا 

الدليل �شراء الأحبار والقطع الإ�شتهلكية الأ�شلية ال�شنع وعدم اإ�شتخدام الأحبار والقطع املقلدة.

ونظراً لطبيعة ح�شا�شية غالبية املواد املدرجة يف الدليل (خ�شو�شاً اآلت الت�شوير) لذا تو�شي وزارة املالية 

– مراقبة ال�شراء اجلماعي جميع اجلهات احلكومية ب�شرورة عدم طلب املواد وتخزينها ملدة طويلة تتجاوز 
فرتة (90) يوم.

التاأمني النهائي :

تقـــوم اجلهـــة احلكومية امل�شدرة لأمر ال�شراء بتح�شيل تاأمني نهائي بن�شبة 10% من قيمة اأمر ال�شراء فقط 

عند حتقق اأحد ال�شرطني التاليني:

اأ- جتاوز القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء عن 2,000د.ك (األفني دينار كويتي).

ب- جتاوز فرتة التوريد عن اأ�شبوع.

وت�شتمر مدة �شلحية التاأمني لفرتة الكفالة وملدة 90 يوم بعدها.
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تابــع الكفالــة والتأميــن النهــائـــي

اخل�سم من امل�ستحقات :

1- للجهـــات احلكوميـــة احلق يف خ�شم قيمـــة الغرامات اأو التعوي�شات على املورد مـــن التاأمني النهائي اأو من 

الدفعات امل�شتحقة للمورد لديها وبن�شبة ل تزيد عن 1% من القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء عن كل يوم تاأخري، 

على اأن ل يزيد اإجمايل قيمة الغرامات عن 10% من القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء. 

ويحق للجهة اأن تفر�ص غرامة تاأخري على املورد واإتخاذ الإجراءات اللزمة �شده يف احلالت التالية:

اأ- عدم الإلتزام بتوريد اأو ت�شغيل جميع املواد املطلوبة يف اأمر ال�شراء.

ب- عدم التوريد بالفرتة الزمنية املحددة واملتفق عليها.

ج- التاأخري يف تلبية نداء ال�شيانة.

ويف حال اخل�شم من التاأمني فيجب على املورد اأن ي�شتكمل التاأمني خلل �شبعة اأيام عمل من تاريخ اإخطاره بذلك.

2- خماطبة وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي يف احلالت التي ترى فيها اجلهات احلكومية 

امل�شدرة لأمر ال�شراء باأنه ي�شتوجب تغرمي املورد بخلف غرامة التاأخري.

و�شتقـــوم وزارة املاليـــة – اإدارة نظـــم ال�شـــراء – مراقبة ال�شراء اجلماعـــي باإتخاذ الإجراءات اللزمـــة نحو خ�شم قيمة 

الغرامات اإن وجدت من �شمن الإتفاقية املودع لدينا وحتويلها للجهة احلكومية املعنية.

نداء ال�سيانة:

يلتزم املوردين بتلبية نداء ال�شيانة من قبل كل جهة حكومية خلل 12 �شاعة عمل.
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الفـهــــــــــــرس

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم ) 1 (  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند

ال�سركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات

Kuwait Documents Technology Co W.L.L
عنوان ال�شركة: الري قطعة 1 - �شارع الغزايل - ق�شيمة رقم 366 – �شندوق بريد: 17065 اخلالدية 72451 الكويت

الرقم الآيل للعنوان: 12639151

ا�شم م�شوؤول مبيعات : �شعود عجني – نقال: 94995591

ا�شم م�شوؤول ال�شيانة: بينجامني فيلب -نقال: 94995571

helpdesk@kdt.com.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.kdt.com.kw :املوقع الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة: 22210500 ، فاك�ص املبيعات وال�شيانة: 22210501

2

5

11

12

10

14

26

28

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجتال �أبي�ش و�أ�سود 25 �سورة بالدقيقة

 �آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال �أبي�ش و�أ�سود 40 �سورة بالدقيقة

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال  ملونة 45 �سورة بالدقيقة

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال  ملونة 55 �سورة بالدقيقة
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس

7

9

10

18

22

24

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال �أبي�ش و�أ�سود 55 �سورة بالدقيقة

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال �أبي�ش و�أ�سود 75 �سورة بالدقيقة

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال ملونة 35 �سورة بالدقيقة A4 فقط

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم ) 2 (  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

عنــــــوان ال�شركــــــة: ال�شويــــــخ ال�شناعيـــــــة (2) قطـعـــــة 73 و 74 - الرقـــــم الآلـــــي للعنــــــوان: 17955233

عنـــــوان الور�شـــة: الـــري ق�شيمـــة رقـــــم (1185 و 1189)

م�شـــوؤول املبيعــات : حممـــد امل�شـــري – 99825765

mmasri@alghanim.com :الربيد الإلكرتوين ،http ://www.alghanim.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 1881111 داخلي 4523 

فاك�ص املبيعات: 24831694

هاتف ال�شيانة: 1830012 - 60619338

فاك�ص ال�شيانة: 24731079

Alamana Industries       ســركــــة �سناعات الأمانة�
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس

6

19

20

16

34

35

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال �أبي�ش و�أ�سود 45 �سورة بالدقيقة

A4ورق على  يعمل  )عادى(   ليزر  نظام  فاك�ش   جهاز 

A4ورق على  يعمل  )متقدم(  ليزر  نظام  فاك�ش  جهاز 

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم )4 (  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند

عنوان ال�شركة: القبلة – �شارع ال�شاحلية – عمارة اللهيب رقم 3 (ال�شرداب،الأر�شي،امليزانني) - الرقم الآيل للعنوان: 10255162

عنوان الور�شة: العار�شية ال�شناعية - قطعة 1  -  ق�شيمة 111

مدير املبيعات : عدنان عبدال�شمد – 69008878 

مدير اخلدمات الفنية (ال�شيانة) : نا�شر عبداخلالق - 69008898

،http ://www.abm-kuwait.com :املوقع الإلكرتوين

nasser@abm-kuwait.com  -   abm@abm-kuwait.com  :الربيد الإلكرتوين

هاتف املبيعات: 22445369 – 22445373 - 22429154، داخلي: 103 - 212 - 213

فاك�ص املبيعات: 22414399

هاتف ال�شيانة: 55667743 – 55667734 - 69008821 – 22461504 - 22461507 ، داخلي: 303 - 302 - 301

فاك�ص ال�شيانة: 24331839

Arabian Business Machines Coال�سركة العربية لتجهيزات املكاتب
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس

عنوان ال�شركة للمبيعات وال�شيانة: ال�شرق – �شارع عمر بن اخلطاب – �شندوق بريد: 177 ال�شفاة 13002 الكويت  الرقم الآيل للعنوان: 18899739

مدير املبيعات : قا�شم جوين– 99448871         ا�شم م�شوؤول ال�شيانة: �شهزاد اأحمد - 22430850

  qassem@almullagroup.com :الربيد الإلكرتوين ،www.almullagroup.com:املوقع الإلكرتوين

فاك�ص املبيعات: 22479282

4
8

12
20

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال �أبي�ش و�أ�سود 36 �سورة بالدقيقة

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال �أبي�ش و�أ�سود 65 �سورة بالدقيقة

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم ) 3(  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند

�سركة املال العاملية للتجارة العامة

 للأثاث والأجهزة ذ.م.م

Al-Mulla International Company 
for General Trading W.L.L

عنوان ال�شركة: العار�شية ال�شناعية - �شارع حممد بن القا�شم - �شندوق بريد - 126 ال�شفاة - 13002 الكويت

الرقم الآيل للعنوان: 13211237

هاتف: 1809809  داخلي املبيعات : 1393  -  ال�شيانة: 1802929  -  فاك�ص املبيعات: 22202410  -  فاك�ص ال�شيانة: 24344975

م�شوؤول املبيعات: جمال فوؤاد حممد - نقال 66016889 - 50806677    -    م�شوؤول ال�شيانة: حممد �شاهزاد حممود - نقال: 99589729

shahzad.mahmood@yousifi.com.kw  - jamal.fouad@yousifi.com.kw :الربيد الإلكرتوين -  www.yousifi.com.kw :املوقع الإلكرتوين

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم )7(  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

1833 A4  جهاز فاك�ش نظام ليزر )حجم مدمج( يعمل على ورق

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس

عنوان ال�شركة و الور�شة: الكويت العا�شمة- القبلة- املبنى-11 جممع ملك حممد اخللوي واأ�شامة العمر- مكتب (516)  دور (5)

�شندوق بريد:23478 ال�شفاة الرمز الربيدي 13095 الكويت - الرقم الآيل للعنوان: 15312605

هاتف ال�شركة:  24733000 -  24769236 - 24769263  -  داخلي املبيعات وال�شيانة : 0 & 113

م�شوؤول املبيعات: م�شطفى حممد اإمبابي – 66256879  -  م�شوؤول ال�شيانة: م�شطفى حممد اإمبابي – 66256879

mailto:mmahjoub@hoshanpg.com  :الربيد الإلكرتوين ، www.hoshanpg.com :املوقع الإلكرتوين

فاك�ص املبيعات وال�شيانة: 24768515 - 24768504

Hoshan Co. for Stationery & Office Supplies      سركـة الهو�سـان للتجهيزات املكتبية والقرطا�شية باجلملة�

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم )8(  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

15
16

30
31

A4  أور�ق�  5 ورق  �إتالف      �آلة 

A4  ورقة  15 ورق  �إتالف  �آلة 

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند

1732 �آلة تغليف حر�رى للهويات بج�سم معدين

رقم �ل�سفحةم�سمى �لبندرقم �لبند

�إتفاقيــة توريـــد رقـــم )9(  �ش ج ) 2- 2017/2016 (

عنوان ال�شركة و الور�شة: الكويت - عمارة الكويت - �شارع فهد ال�شامل – �ص.ب 13088 ال�شفاة - الرقم الآيل للعنوان: 19447419

مدير املبيعات : ح�شام الدين ح�شني عزازي – 99693631   -   م�شوؤول املبيعات : هاين عبد الرحمن – 99693597 / عناية اإبراهيم – 99693571

 jazira@aljazira-group.com - hussam@aljazira-group.com  :الربيد الإلكرتوين http://www.aljazira-group.com :املوقع الإلكرتوين

هاتف املبيعات وال�شيانة:  22217240 - 22425926

فاك�ص املبيعات وال�شيانة: 22217249 - 22425936

AL.Jazira INT.Group for electronics co.       سركة جمموعة اجلزيرة العاملية للإلكرتونيات ذ.م.م�
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 25 �سورة بالدقيقة

�ل�سني

RICOH MP 2501SP

ال�سركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات

Inside layout.indd   12 3/28/17   1:55 PM



�ل�سرعة 25 �سورة بالدقيقة �أبي�ش و�أ�سود.

. )A6( أ�سغر قيا�ش� )A3( أكرب قيا�ش�

�لزوم من 50 – 200 %.

مدة �لت�سخني 20 ثانية.

حتكم فى درجات �حلرب �أتوماتيكى.

عدد �لكا�سيتات ) 2 * 250 (.

. )Bypass( تلقيم يدوى �سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 999.

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة.

�لتحكم فى �لتو�سيح.

معرفة �خللل.

�سرعة طباعة �أول ورقة 6 ثو�ين.

�إمكانية �لإختيار �لإلكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق �ملتوفر.

. )Dual Page Copy( ت�سوير �سفحتني كتاب

.1GB  ذ�كرة �سعة

.600X600 dpi نقاوة �لو�سوح

�لآلة مزودة بفيدر �سعة 100 ورقة.

تو�سيل �لآلة جمانًا على �سبكة �لكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �سوئي ملون .

.)Duplex( لت�سوير على �لوجهني �أتوماتك�

�إمكانية �لطباعة مبا�سرة من )USB( دون �لرجوع �إىل �لكمبيوتر.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RICOH MP   2501SP

2

�آلة ت�سوير 

�سورة  25

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

000

000

000

ل يوجد

60000

60000

9000

ل يوجد

7430-KW-0000576

7430-KW-0000577

7510-KW-0000578

ل يوجد

25

35

8

ل يوجد
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 36 �سورة بالدقيقة

�ليابان - �ل�سني

�سركة �ملال �لعاملية للتجارة �لعامة

Inside layout.indd   14 3/28/17   1:55 PM



 �سرعة �لت�سوير ) 36 ( �سورة بالدقيقة ) �أبي�ش / �أ�سود (                

) A6 + A5 ( أ�سغر قيا�ش� ) A3 ( أكرب قيا�ش� 

 �لزووم من %25 �إىل 400 %

 حتكم �أوتوماتيكي يف درجة �حلرب

500 ورقة(  *  عدد �لكا�سيتات )2 

) By pass ( تلقيم يدوي جانبي �سعة 150 ورقة 

 عدد �لن�سخ من 1 - 9999

) Energy Saver ( خا�سية �لتوفري بالطاقة 

 �إمكانية �لتحكم يف درجة و�سوح �ل�سورة

) DK-513 ( مزودة بقاعدة متحركة �أ�سلية من �مل�سنع موديل 

 ميزة �لإختيار �لإلكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق �ملتوفر

) Dual page copy ( إمكانية ت�سوير �سفحتني من كتاب� 

 ذ�كرة م�ستند�ت �سعة

 نقاوة �لو�سوح 

 زمن �لت�سخني ) 20 ثانية (

) FS-533 ( مع خا�سية �لتدبي�ش �لأوتوماتيكي موديل ) FINISHER ( حتتوي على فارز �أوتوماتيكي 

) DUPLEX ( لت�سوير على وجهني �لورق �أوتوماتيكي� 

) DF-628 ( قالب لالأ�سل �سعة 150 ورقة موديل ) ADF ( ) Feeder ( لآلة مزودة مبلقم م�ستند�ت �أوتوماتيكي� 

�لآلة مزودة بربنامج ملر�قبة �لإ�ستخد�م عن بعد 

جاهزة �لتو�سيل على �ل�سبكة �لد�خلية

 برجمة �ل�سعار�ت و�إ�سافتها لأو�مر �لطباعة عند �لطلب

) Smart Phone ( تعمل �لآلة مع �أجهزة �لتلفونات �حلديثة 

�إمكانية عمل �ل�سا�سة باللغة �لعربية لت�سهيل عملية �لإ�ستخد�م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KONICA MINOLTA 367

4

�آلة ت�سوير 

�سورة  36

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

000

000

000

000

60000

110000

25000

15000 دبو�ش

7430-KW-0000583

7430-KW-0000584

7510-KW-0000585

7510-KW-0000586

87

75

30

35

13

250 GB Hdd + 2 GB

600 x 600 DPI

(USB + Network + Print + Color Scan)
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 40 �سورة بالدقيقة

تايلند

RICOH MP 4055 SP

ال�سركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات
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�ل�سرعة 40 �سورة بالدقيقة �أبي�ش و�أ�سود ومدة �لت�سخني 20 ثانية.

�أكرب قيا�ش )A3( �أ�سغر قيا�ش )A6( و�لزوم من 25 – 400 %.

حتكم فى درجات �حلرب �أتوماتيكى.

عدد �لكا�سيتات ) 2 * 550 (.

. )By pass( تلقيم يدوي جانبي ب�سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 999 و�سرعة طباعة �أول ورقة 4 ثو�ين.

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة و �لتحكم فى �لتو�سيح و معرفة �خللل.

�إمكانية �لإختيار �لإلكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق �ملتوفر.

. )Dual Page Copy( ت�سوير �سفحتني كتاب

  .320GB Hard Disc 2 و قر�ش �سلبGB RAM  ذ�كرة �سعة

.1200X1200 dpi نقاوة �لو�سوح

�لآلة مزودة مبلقم ورق �آيل )�أ�سا�سي( )Feeder( وب�سعة 100 ورقة.

تو�سيل �لآلة جمانًا على �سبكة �لكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �سوئي ملون .

�لقدرة على ت�سوير �لورق على �لوجهني �أتوماتك )Duplex( حتى وزن 256 جر�م مبا�سر من �لكا�سيت.

فارز �لورق �لأوتوماتيكي موديل )SR3130( مع �لتدبي�ش �لأوتوماتيكي.

�إمكانية �لطباعة / و�لتخزين مبا�سرة من )USB/ SD( دون �لرجوع �إىل �لكمبيوتر.

�لذكية. و�للوحات  �ملوبايالت  �ملبا�سر مع  للتفاعل  فاي  و�ي  بكارت  ومزودة  بو�سة  �لآلة مزودة ب�سا�سة ذكية حجم 10.1 

مت�سفح �لإنرتنت �ملدمج مع �لآلة ي�سمح بت�سفح وطباعة حمتوى �لإنرتنت من خالل �ل�سا�سة �لذكية.

�لآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة �لت�سغيل.

.)Data Overwrite Security( لكتابة �لع�سو�ئية فوق �لبيانات �ملوؤقتة على �لقر�ش �ملمغنط�

.)HDD Encryption( ت�سفري �لوثائق �ملخزنة على �لقر�ش �ملمغنط وبيانات �مل�ستخدمني

�جلانبي. �مللقم  مع  جر�م   52-300 و  �لكا�سيتات  مع  جر�م  وزن �لورق 60-300 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RICOH MP  4055 SP

5

�آلة ت�سوير 

�سورة  40

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

000

000

000

000

160000

160000

37000

5000 دبو�ش

7430-KW-0000587

7430-KW-0000588

7510-KW-0000589

7510-KW-0000590

25

95

30

15
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�ل�سركة �لعربية لتجهيز�ت �ملكاتب

�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 45 �سورة بالدقيقة

�ل�سني

TOSHIBA e-STUDIO E4508 A
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�سرعة �لت�سوير ) 45 ( �سورة بالدقيقة ) �أبي�ش / �أ�سود (.

.A5R أ�سغر قيا�ش� – A3 أكرب قيا�ش للورقة�

 �لزووم 25-400%.

حتكم �إوتوماتيكي يف درجات �حلرب.

عدد �لكا�سيتات 2 �سعة �لو�حدة 550 ورقة.

.)By pass( تلقيم يدوي جانبي �سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 999.

.energy saver مفتاح توفري �لطاقة

.)photo/photo-text/text(  لتحكم يف �لتو�سيح�

مزودة ب�سا�سة ملعرفة �خللل من خالل �سا�سة ملّونه مقا�ش 9 �ن�ش تعمل باللم�ش.

مدمج بها قاعدة �أ�سلية.

.)AMS & APS( ميزة �لإختيار �للكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق

.Dual page copy مزودة بخا�سية ت�سوير �سفحتي كتاب

.320GB HDD - 4    +    قر�ش �سلبGB RAM  ذ�كرة �سعة

.2400X600dpi نقاوة و�سوح

زمن �لت�سخني 20 ثانية.

.finisher مدمج بها جهاز فرز �إوتوماتيكي مع �لتدبي�ش

مدمج بها دوبلك�ش للت�سوير �لأوتوماتيكي على �لوجهني.

�إمكانية �سبك �لآلة بالكمبيوتر.

�سكانر ملونة.

.)Duplex( لت�سوير على وجهي �لورق �وتوماتيكي�

.RADF قالب لالأ�سل )Feeder( لآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي�

عمر �حلرب �لتقريبي  )43900(.

ت�ستعمل �لآلة كجهاز فاك�ش ليزر �إختياريًا عن طريق �إ�سافة فاك�ش بورد.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOSHIBA e-Studio E4508 A

6

�آلة ت�سوير 

�سورة  45

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

000

000

000

000

150000

150000

43900

9000 دبو�ش

7430-KW-0000591

7430-KW-0000592

7510-KW-0000593

7510-KW-0000594

59

49

30

25
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 55 �سورة بالدقيقة

هولند� - ماليزيا

XEROX WorkCentre  5955i

�سركة �سناعات �لأمانة
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�سرعة �لت�سوير)55( �سورة بالدقيقة )�بي�ش/��سود(

)A5( سغر قيا�ش للورق�� )A3( كرب قيا�ش للورق�

�لزووم من %25 �ىل 400%

�سرعة �لن�سخة �لوىل 3.7 ثانية

عدد كا�سيتات �لورق )4(  ب�سعة �إجمالية  =  4700 ورقة

)Bypass Tray( ملقم يدوى جانبى �سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 9999

.1200X1200 dpi نقاوة �لو�سوح

)Finisher( لآلة حتتوى على جهاز فرز �لورق �لتوماتيكى مع �لتدبي�ش�

)Duplex( ميزة �لت�سوير �لتوماتيكى على �لوجهني

�مكانية معرفة �عمار م�ستهلكات �لت�سغيل من خالل �ل�سبكة �لد�خلية

�مكانية �لطباعة بارقام �سرية 

�مكانية حتديد وقت �لطباعة

ملقم ورق �أتوماتيكي )DADF(  )Feeder( ب�سعة 200 ورقة

�مكانية حتديد �ل�سخا�ش �مل�ستخدمني للجهاز

 A3 مكانية عمل �لطباعة على �لوجهني �توماتيكيا مع �لتدبي�ش لغايـة قيا�ش�

�مكانية تو�سيل �لآلة على �ل�سبكة لتعمل كطابعة مركزية ب�سرعة 55 ورقة بالدقيقة

�مكانية تو�سيل �لآلة على �ل�سبكة لتعمل كما�سح �سوئى )ملون/�أبي�ش و�أ�سود( ب�سرعة ت�سل 200 وجه بالدقيقة

�إمكانية تو�سيل �لآلة على )USB( لعمل �لطباعة و �مل�سح �ل�سوئي مبا�سرة دون �لرجوع للكمبيوتر

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة

زمن ت�سخني �لآلة 28  ثانية 

�مكانية �لختيار �للكرتوين ح�سب حجم �ل�سل و حجم �لورق �ملتوفر

�إمكانية عمل �ل�سا�سة باللغة �لعربية لت�سهيل عملية �لإ�ستخد�م
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XEROX WorkCentre  5955i

7

�آلة ت�سوير 

�سورة  55

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

ل يحتاج

000

000

000

ل يحتاج

200000

52000

15000 دبو�ش

ل يحتاج

7430-KW-0000595

7510-KW-0000596

7510-KW-0000597

ل يحتاج

94

56

33
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 65 �سورة بالدقيقة

�ليابان - �ل�سني

KONICA MINOLTA 654E

�سركة �ملال �لعاملية للتجارة �لعامة
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�سرعة �لت�سوير ) 65 ( �سورة بالدقيقة ) �أبي�ش / �أ�سود (.                

.) A6 + A5 ( أ�سغر قيا�ش� ) A3 ( أكرب قيا�ش�

�لزووم من %25 �إىل 400 %.

حتكم �أوتوماتيكي يف درجة �حلرب.

عدد �لكا�سيتات  ) 2 * 500 ( + ) 1 * 1000 ( + ) 1 * 1500 ( مبعدل 3500 ورقة. 

.) By pass ( تلقيم يدوي جانبي �سعة 150 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 - 9999.

.) Energy Saver ( خا�سية �لتوفري بالطاقة

�إمكانية �لتحكم يف درجة و�سوح �ل�سورة.

مزودة بقاعدة متحركة �أ�سلية.

ميزة �لإختيار �لإلكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق �ملتوفر.

.) Dual page copy ( إمكانية ت�سوير �سفحتني من كتاب�

ذ�كرة م�ستند�ت �سعة

.600X600 dpi نقاوة �لو�سوح

زمن �لت�سخني ) 40 ثانية (.

.) FS-534 ( مع خا�سية �لتدبي�ش �لأوتوماتيكي موديل ) FINISHER ( حتتوي على فارز �أوتوماتيكي

.) DUPLEX ( لت�سوير على وجهني �لورق �أوتوماتيكي�

�لآلة مزودة مبلقم م�ستند�ت �أوتوماتيكي) ADF (  ) Feeder ( ب�سعة 150 ورقة.

 .)USB + Network + Print + Color Scan( جاهزة �لتو�سيل على �ل�سبكة �لد�خلية

�لآلة مزودة بربنامج ملر�قبة �لإ�ستخد�م عن بعد.

برجمة �ل�سعار�ت و�إ�سافتها لأو�مر �لطباعة عند �لطلب.

.) Smart Phone ( تعمل �لآلة مع �أجهزة �لتلفونات �حلديثة

�إمكانية عمل �ل�سا�سة باللغة �لعربية لت�سهيل عملية �لإ�ستخد�م.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

�آلة ت�سوير 

�سورة  65

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

000

000

000

000

1200000

300000

42000

15000 دبو�ش

7430-KW-0000482

7430-KW-0000483

7510-KW-0000485

7510-KW-0000486

171

162

58

35

250 GB Hdd + 2 GB
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

�أبي�ش و�أ�سود 75 �سورة بالدقيقة

هولند� - ماليزيا

�سركة �سناعات �لأمانة
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�سرعة �لت�سوير)75( �سورة بالدقيقة )�بي�ش/��سود(

)A5( سغر قيا�ش للورق�� )A3( كرب قيا�ش للورق�

�لزووم من %25 �ىل 400%

�سرعة �لن�سخة �لوىل 2.9 ثانية

عدد كا�سيتات �لورق )4(  ب�سعة �إجمالية = 4700 ورقة

)By pass( ملقم يدوى جانبى �سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 9999

.600X4800 dpi نقاوة �لو�سوح

)Finisher( لآلة حتتوى على جهاز فرز �لورق �لتوماتيكى مع �لتدبي�ش�

)Duplex( ميزة �لت�سوير �لتوماتيكى على �لوجهني

�مكانية معرفة �عمار م�ستهلكات �لت�سغيل من خالل �ل�سبكة �لد�خلية

�مكانية �لطباعة بارقام �سرية 

�مكانية حتديد وقت �لطباعة

ملقم ورق �أتوماتيكي )DADF( )Feeder( ب�سعة 200 ورقة

�مكانية حتديد �ل�سخا�ش �مل�ستخدمني للجهاز

 A3 مكانية عمل �لطباعة على �لوجهني �توماتيكيا مع �لتدبي�ش لغايـة قيا�ش�

�مكانية تو�سيل �لآلة على �ل�سبكة لتعمل كطابعة مركزية ب�سرعة 75 ورقة بالدقيقة

�مكانية تو�سيل �لآلة على �ل�سبكة لتعمل كما�سح �سوئى �لو�ن ب�سرعة ت�سل 200 وجه بالدقيقة

�إمكانية تو�سيل �لآلة على )USB( لعمل �لطباعة و �مل�سح �ل�سوئي مبا�سرة دون �لرجوع للكمبيوتر

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة

زمن ت�سخني �لآلة 30  ثانية 

�مكانية �لختيار �للكرتوين ح�سب حجم �ل�سل و حجم �لورق �ملتوفر

�إمكانية عمل �ل�سا�سة باللغة �لعربية لت�سهيل عملية �لإ�ستخد�م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XEROX WorkCentre  5875i
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�آلة ت�سوير 

�سورة  75

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر

در�م

تونر

�لدبابي�ش

ل يحتاج

000

000

000

ل يحتاج

400000

66000

15000 دبو�ش

ل يحتاج

7430-KW-0000487

7510-KW-0000489

7510-KW-0000490

ل يحتاج

174

63

33
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت A4 فقط 

ديجيتال ملونة 35 �سورة بالدقيقة

هولند� - �ل�سني

�سركة �سناعات �لأمانة
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�سرعة �لت�سوير)35( �سورة بالدقيقة �ألــــــــو�ن و�أبي�ش و�أ�سود.

قيا�ش �لورق )A4( فقط.

�لزووم من %25 �ىل 400%

�سرعة �لن�سخة �لوىل 11 ثانية

عدد كا�سيتات �لورق )2(  ب�سعة �إجمالية = 1350 ورقة

)By pass( ملقم يدوى جانبى �سعة 150 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 9999

.600X2400 dpi نقاوة �لو�سوح

)Stapler( لآلة حتتوى على خمرج ورق ب�سعة 250 ورقة مع ميزة �لتدبي�ش�

)Duplex( ميزة �لت�سوير �لتوماتيكى على �لوجهني

�مكانية معرفة �عمار م�ستهلكات �لت�سغيل من خالل �ل�سبكة �لد�خلية

�مكانية �لطباعة بارقام �سرية 

�مكانية حتديد وقت �لطباعة

ملقم ورق �أتوماتيكي )DADF( )Feeder( ب�سعة 60 ورقة

�مكانية حتديد �ل�سخا�ش �مل�ستخدمني للجهاز

 A4 مكانية عمل �لطباعة على �لوجهني �توماتيكيا مع �لتدبي�ش لغايـة قيا�ش�

�مكانية تو�سيل �لآلة على �ل�سبكة لتعمل كطابعة مركزية ب�سرعة 35 ورقة بالدقيقة

�مكانية تو�سيل �لآلة على �ل�سبكة لتعمل كما�سح �سوئى �لو�ن ب�سرعة ت�سل 51 وجه بالدقيقة

�إمكانية تو�سيل �لآلة على )USB( لعمل �لطباعة و �مل�سح �ل�سوئي مبا�سرة دون �لرجوع للكمبيوتر

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة

زمن ت�سخني �لآلة 30  ثانية 

�مكانية �لختيار �للكرتوين ح�سب حجم �ل�سل و حجم �لورق �ملتوفر

�إمكانية عمل �ل�سا�سة باللغة �لعربية لت�سهيل عملية �لإ�ستخد�م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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�آلة ت�سوير

A4
ملونة 

�سورة  35
بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر �أبي�ش و�أ�سود

ديفيلوبر ملون

در�م �أبي�ش و�أ�سود

در�م ملون

تونر �أبي�ش و�أ�سود

تونر ملون

�لدبابي�ش

ل يحتاج

ل يحتاج

000
000
000
000
000

ل يحتاج

ل يحتاج

60000
60000
12000
7500

دبو�ش  3000

ل يحتاج

ل يحتاج

7430-KW-0000598
7430-KW-0000599
7510-KW-0000600
7510-KW-0000601
7510-KW-0000602

ل يحتاج

ل يحتاج

128
128
75
130
15

XEROX WorkCentre  6655i
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

ملونة  45 �سورة بالدقيقة

�ل�سيـــن

ال�سركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات
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11

�آلة ت�سوير

ملونة 

�سورة  45

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر �أبي�ش و�أ�سود

ديفيلوبر ملون

در�م �أبي�ش و�أ�سود

در�م ملون

تونر �أبي�ش و�أ�سود

تونر ملون

�لدبابي�ش

000
000
000
000
000
000
000

600000
270000
400000
270000
33000
22500

دبو�ش  5000

7430-KW-0000603
7430-KW-0000604
7430-KW-0000605
7430-KW-0000606
7510-KW-0000607
7510-KW-0000608
7510-KW-0000609

90
70
225
295
35
60
15

�ل�سرعة 45 �سورة بالدقيقة ملـــون و�أبي�ش و�أ�سود ومدة �لت�سخني 24 ثانية.

�أكرب قيا�ش )A3( �أ�سغر قيا�ش )A6( و�لزوم من 25 – 400 %.

حتكم فى درجات �حلرب �أتوماتيكى.

عدد �لكا�سيتات ) 2 * 550 (.

. )By pass( تلقيم يدوي جانبي ب�سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 999 و�سرعة طباعة �أول ورقة ملون )5.7 ثانية( �أ�سود و�أبي�ش )4 ثو�ين(.

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة و �لتحكم فى �لتو�سيح و معرفة �خللل.

�إمكانية �لإختيار �لإلكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق �ملتوفر.

. )Dual Page Copy( ت�سوير �سفحتني كتاب

  .320GB Hard Disc 2 و قر�ش �سلبGB RAM  ذ�كرة �سعة

.1200X1200 dpi نقاوة �لو�سوح

�لآلة مزودة مبلقم ورق �آيل )�أ�سا�سي( )Feeder( وب�سعة 100 ورقة.

تو�سيل �لآلة جمانًا على �سبكة �لكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �سوئي ملون .

�لقدرة على ت�سوير �لورق على �لوجهني �أتوماتك )Duplex( حتى وزن 256 جر�م مبا�سر من �لكا�سيت.

فارز �لورق �لأوتوماتيكي موديل )SR3130( مع �لتدبي�ش �لأوتوماتيكي.

�إمكانية �لطباعة / و�لتخزين مبا�سرة من )USB/ SD( دون �لرجوع �إىل �لكمبيوتر.

�لذكية. و�للوحات  �ملوبايالت  �ملبا�سر مع  للتفاعل  فاي  و�ي  بكارت  ومزودة  بو�سة  �لآلة مزودة ب�سا�سة ذكية حجم 10.1 

مت�سفح �لإنرتنت �ملدمج مع �لآلة ي�سمح بت�سفح وطباعة حمتوى �لإنرتنت من خالل �ل�سا�سة �لذكية.

�لآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة �لت�سغيل.

.)Data Overwrite Security( لكتابة �لع�سو�ئية فوق �لبيانات �ملوؤقتة على �لقر�ش �ملمغنط�

.)HDD Encryption( ت�سفري �لوثائق �ملخزنة على �لقر�ش �ملمغنط وبيانات �مل�ستخدمني

�جلانبي. �مللقم  مع  جر�م   52-300 و  �لكا�سيتات  مع  جر�م  وزن �لورق 60-300 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-
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�آلة ت�سوير م�ستند�ت ديجيتال 

ملونة 55 �سورة بالدقيقة

�ل�سيــن

ال�سركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات
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RICOH MP  C5504 SP
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�آلة ت�سوير

ملونة 

�سورة  55

بالدقيقة

رقم �ملادة

ديفيلوبر �أبي�ش و�أ�سود

ديفيلوبر ملون

در�م �أبي�ش و�أ�سود

در�م ملون

تونر �أبي�ش و�أ�سود

تونر ملون

�لدبابي�ش

000
000
000
000
000
000
000

600000
270000
400000
270000
33000
22500

دبو�ش  5000

7430-KW-0000610
7430-KW-0000611
7430-KW-0000612
7430-KW-0000613
7510-KW-0000614
7510-KW-0000615
7510-KW-0000616

90
70
225
295
35
60
15

�ل�سرعة 55 �سورة بالدقيقة ملـــون و�أبي�ش و�أ�سود ومدة �لت�سخني 24 ثانية.

�أكرب قيا�ش )A3( �أ�سغر قيا�ش )A6( و�لزوم من 25 – 400 %.

حتكم فى درجات �حلرب �أتوماتيكى.

عدد �لكا�سيتات ) 3 * 550 (.

. )By pass( تلقيم يدوي جانبي ب�سعة 100 ورقة

عدد �لن�سخ من 1 – 999 و�سرعة طباعة �أول ورقة ملون )4.5 ثانية( �أ�سود و�أبي�ش )3.1 ثو�ين(.

مفتاح �لتوفري فى �لطاقة و �لتحكم فى �لتو�سيح و معرفة �خللل.

�إمكانية �لإختيار �لإلكرتوين ح�سب حجم �لأ�سل وحجم �لورق �ملتوفر.

. )Dual Page Copy( ت�سوير �سفحتني كتاب

  .320GB Hard Disc 2 و قر�ش �سلبGB RAM  ذ�كرة �سعة

.1200X1200 dpi نقاوة �لو�سوح

�لآلة مزودة مبلقم ورق �آيل )�أ�سا�سي( )Feeder( وب�سعة 100 ورقة.

تو�سيل �لآلة جمانًا على �سبكة �لكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �سوئي ملون .

�لقدرة على ت�سوير �لورق على �لوجهني �أتوماتك )Duplex( حتى وزن 256 جر�م مبا�سر من �لكا�سيت.

فارز �لورق �لأوتوماتيكي موديل )SR3130( مع �لتدبي�ش �لأوتوماتيكي.

�إمكانية �لطباعة / و�لتخزين مبا�سرة من )USB/ SD( دون �لرجوع �إىل �لكمبيوتر.

�لذكية. و�للوحات  �ملوبايالت  �ملبا�سر مع  للتفاعل  فاي  و�ي  بكارت  ومزودة  بو�سة  �لآلة مزودة ب�سا�سة ذكية حجم 10.1 

مت�سفح �لإنرتنت �ملدمج مع �لآلة ي�سمح بت�سفح وطباعة حمتوى �لإنرتنت من خالل �ل�سا�سة �لذكية.

�لآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة �لت�سغيل.

.)Data Overwrite Security( لكتابة �لع�سو�ئية فوق �لبيانات �ملوؤقتة على �لقر�ش �ملمغنط�

.)HDD Encryption( ت�سفري �لوثائق �ملخزنة على �لقر�ش �ملمغنط وبيانات �مل�ستخدمني

�جلانبي. �مللقم  مع  جر�م   52-300 و  �لكا�سيتات  مع  جر�م  وزن �لورق 60-300 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inside layout.indd   31 3/28/17   1:55 PM



�آلة �إتالف ورق 5 �أور�ق

A4

�ل�سيـــــــــــــن

�ســـركـــــــــــة �لهـــــــــو�ســــــــــــــان

للتجهيز�ت �ملكتبية

�ملـــــــو��ســــفـــــــــــات

�إمكانية �إتالف لعدد 5 �أور�ق وزن 80غم.

ت�سغيل تلقائي.

.A4عر�ش فتحة تقطيع �لورق يتنا�سب مع حجم

حتتوي علي �سندوق للنفايات �سعة 14 ليرت.

.)4X32mm( تقطيع م�ستعر�ش

هادئة �أثناء �لإ�ستخد�م.

�إمكانية �إيقاف �لتقطيع �أثناء �لت�سغيل )�إرجاع �لورق بالإجتاه �ملعاك�ش(.

-

-

-

-

-

-

-
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�آلة �إتالف ورق 15 ورقة

A4

�ل�سيـــــــــــــن

�ســـركـــــــــــة �لهـــــــــو�ســــــــــــــان

للتجهيز�ت �ملكتبية

�ملـــــــو��ســــفـــــــــــات

�إمكانية �إتالف لعدد 15 ورقة دفعة و�حدة وزن 80غم.

.)CD( أمكانية �إتالف �لأقر��ش �ملدجمة�

.)Credit Card( إمكانية تقطيع �لبطاقات �لإئتمانية�

ت�سغيل تلقائي.

.A4عر�ش فتحة تقطيع �لورق يتنا�سب مع حجم

حتتوي علي �سندوق للنفايات �سعة 25.4 ليرت.

.)4X25mm( تقطيع م�ستعر�ش

هادئة �أثناء �لإ�ستخد�م.

�إمكانية �إيقاف �لتقطيع �أثناء �لت�سغيل )�إرجاع �لورق بالإجتاه �ملعاك�ش(. 

ATLAS - CC1540
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-
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�آلة تغليف حر�ري للهويات

بج�سم معدين

�ل�سيـــــــــــــن

�سركة جمموعة �جلزيرة �لعاملية

لالإلكرتونيات
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جهاز فاك�ش نظام ليزر )حجم مدمج(

A4  يعمل على ورق

�ل�سيــــــن - �ليابان

�ملـــــــو��ســــفـــــــــــات

  Super G3 Fax With 33.6 kbps Modem - سرعة عالية تقريبا 4 ثو�ين�

تخزين �أرقام لغاية 100 جهة 

)ADF( ملقم م�ستند�ت �سعة 15 ورقة

ذ�كرة تخزين تت�سع حلو�يل 100 �سفحة جاهزة لالإ�ستقبال يف حال نفاذ �لورق

 A4 كا�سيت ورق �سعة 250 حجم

 3Group, 20 Locations For Each ( لإر�سال �لأوتوماتيكي لأكرث من جهة�

 )  Transmission  Broadcasting
�سا�سة بيانات للربجمة

يعطي تقرير بعد كل �إر�سال

�إمكانية �إ�ستخد�م �جلهاز كاآلة ت�سوير 

�إمكانيـــــــة �لتو�سيل بالكمبيوتـــــــر لإ�ستخد�مها كطابعة ليزر بـــــــدون �أي �إ�سافات عن 

 USB طريق �ل

مدمج بها �سماعة جانبية

ميكن �لإت�سال بدون رفع �ل�سماعة

جودة �لطباعة

ميزة توفري �لطاقة

Dual Access هذه �مليزة تتيح برجمة �جلهاز لالإر�سال حتى يف حالة �لإ�ستقبال
) 64Level Halftone Resolution ( نظام �لإرجتاف 64 م�ستوى لإر�سال �سورة و��سحة

)Error Correction Mode ( ملعاجلة �خلطاأ عند �لإر�سال �أوتوماتيكيا ECM
) Delayed Send 1 Location ( برجمة �لإر�سال يف وقت متاأخر
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جهاز فاك�ش نظام ليزر )عادي(

A4  يعمل على ورق

فيتنــام - �ل�سني

�ل�سركة �لعربية لتجهيز�ت �ملكاتب

�ملـــــــو��ســــفـــــــــــات

Super G3 33600 Bps - سرعة عالية تقريبا 7 ثو�ين�

تخزين �أرقام لغاية 200 جهة

)ADF( ملقم م�ستند�ت �سعة 20 ورقة

Tel/Fax يتم �لتمييز �أتوماتيكيًا بني ر�سالة �لفاك�ش و�ملكاملة �لهاتفية

ذ�كرة تخزين 16MB  تت�سع حلو�يل 400 �سفحة جاهزة لالإ�ستقبال يف حال نفاذ �لورق

A4 كا�سيت ورق �سعة 250 حجم

�لإر�سال �لأوتوماتيكي لأكرث من جهة )Broadcast  �إىل 270 جهة(

�سا�سة بيانات للربجمة

يعطي تقرير بعد كل �إر�سال

�إمكانيـــــــة �إ�ستخد�م �جلهـــــــاز كاآلة ت�سوير مع ت�سغري وتكبري )ن�سبـــــــة �لت�سغري و�لتكبري من 

و�حدة  بلم�سة  �سورة   99 لغاية  ت�سوير   )200%  -  50%
 USBإمكانية تو�سيلها بالكمبيوتر لإ�ستخد�مها كطابعة ليزر بدون �أي �إ�سافات عن طريق�

مدمج بها �سماعة جانبية

ميكن �لت�سال بدون رفع �سماعة

DPI 2400x600 جودة �لطباعة

ميزة توفري �لطاقة

Dual Access هذه �مليزة تتيح برجمة �جلهاز لالإر�سال حتى فى حالة �لإ�ستقبال
)Grey Scale 64 Level ( نظام �لإرجتاف 64 م�ستوى لإر�سال �سورة و��سحة

)One Touch Dial  -  20( و�حدة   بلم�سة  لالإر�سال  حمطة   20
Error Correction Mode  ُملعاجلة �خلطاأ عند �لالإر�سال �أوتوماتيكيا  ECM

Delayed Transmission برجمة �لر�سال فى وقت متاأخر

Fax Forwarding ميكن برجمتها لتحويل �لفاك�ش �لقادم �ىل خط �خر
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فاك�ش نظام ليزر )متقدم(

A4  يعمل على ورق

فيتنــام - �ل�سني

�ل�سركة �لعربية لتجهيز�ت �ملكاتب

�ملـــــــو��ســــفـــــــــــات

Super G3 -  A4 33.6 مل�ستندKbps سرعة �إر�سال�

ذ�كرة تخزين لأرقام �لهو�تف تت�سع لـ200 رقم لالإت�سال �ل�سريع مع ت�سنيفها لـ8 جمموعات

ملقم م�ستند�ت �أتوماتيكي لـ 35 ورقة

متييز �أتوماتيكي بني �ملكاملة �لهاتفية ور�سالة �لفاك�ش

ذ�كرة تت�سع لـ 500 �سفحة يف حال نفاذ �لورق

)By Pass - F4(   مع ممر جانبي بقيا�ش A4 كا�سيت يت�سع لـ 250 ورقة

)Fax Broadcasting( لإر�سال من �لذ�كرة لغاية 200 جهة تلقائيًا�

)16Characters X 2 Lines LCD( سا�سة لعر�ش �لبيانات�

تقرير بعد كل �ر�سال  مع �إمكانية �لربجمة بح�سب �لطلب

�لآلة تعمل كجهاز ت�سوير للورق

�لآلة جاهزة للتو�سيل على �لكمبيوتر )USB(  للعمل كطابعة وما�سح �سوئي )ملون(

فاك�ش مودم PC FAX MODEM لالإر�سال و�لإ�ستقبال )Windows only( عن 

طريق �لكمبيوتر دون �حلاجة للورق

مدمج بها �سماعة هاتف

ميكن �لت�سال دون رفع �سماعة �لهاتف

2400x600dpi  جودة �لطباعة

ميزة �لتوفري بالطاقة

�إمكانيـــــــة برجمة �لإر�سال حتى عندما يكون �جلهاز ي�ستقبل بحيث يقوم بالإر�سال حال 

Next Fax Reservation لنتهاء من وظيفته�

)Cover Page ( ميكن برجمة �ل�سفحة �لتي ت�سبق �لر�سالة

: )SCANNER( مو��سفات �ملا�سح �ل�سوئي

)Windows ( قر�ءة �مللفات و�ل�سور لغاية 600 × 600 نقطة حتت برنامج �إعد�د   -

-   �ل�سغط �لتلقائي للملفات �ملحفوظة لزيادة طاقة �حلفظ

 )PCX , TIFF , BMP( حــــفـــــــــــــــــــــــــظ �لـمـلفـــــــــــــــات تــــحــــــــــــت �لـ�ســـــيـــــــــغ �لتـــــــــاليــــــــــــــــة   -

-   �إمكانية تخزين �مل�ستند بعد عملية �مل�سح �ل�سوئي �إىل ذ�كرة �لفاك�ش مبا�سرة

)Duplex Print( سرعة �لطباعة: 26 �سفحة بالدقيقة – طباعة على �لوجهني�
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حر�شـــاً مـــن وزارة املالية- اإدارة نظم ال�شراء- مراقبة ال�شـــراء اجلماعي- على تطوير دليل ال�شراء 

اجلماعـــي للجهـــزة املكتبيـــة لتحقيق ال�شتفادة الق�شـــوى منه للجهات احلكوميـــة، يرجى تزويدنا 

مبقرتحاتكـــم واآرائكـــم من حيـــث حمتوياته واملواد املدرجة فيـــه وموا�شفـاتهــا وذلـــــك بتعبئـة هــذا 

النمـــــوذج وار�شالــــــه الـــى مراقبــة ال�شـــراء اجلماعـــي علــى رقــــم الفاكــ�ص التالـي: 22449839 اأو  

.cp@mof.gov.kw :الربيد الإلكرتوين التايل

منــوذج الإقتــراحـــات
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