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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المقـــــدمة

يسر وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي أن تقدم دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية اإلصدار 

الثاني عشر )بعد التجديد( للسنة املالية  )2021 / 2022( إلى كافة اجلهات العامة لشراء احتياجاتها من خالله حتى 

2022/3/31م، ويحتوي الدليل على عدد )18( بند ذات مواصفات متميزة روعي فيها اجلودة العالية ، وقد مت ترسية البنود 

على عدد )8( موردين مختصني باألجهزة املكتبية.

وعليه يرجى من اجلهات العامة الراغبة في االستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات الشراء اجلماعي، ميكنكم 

mof.gov.kw :اإلطالع على النسخة اإللكترونية من خالل الرابط التالي

كما تتقدم وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي بتقديرها لكل من ساهم في إعداد وإصدار دليل 

الفنيني  من   )2022  /  2021( املالية   للسنة  التجديد(  )بعد  الثاني عشر  اإلصدار   - املكتبية  لألجهزة  اجلماعي  الشراء 

والعاملني باجلهات العامة والشركات واملؤسسات.

هذا وجميع املختصني بوزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي على استعداد تام للتعاون اجلاد والبناء 

مع كافة اجلهات العامة إليضاح ما يتضمنه هذا الدليل.

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف رقم:  22481989 - 22481980
cp@mof.gov.kw :أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني



4

تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل

تعريف الشراء اجلماعي: هو قيام اجلهات العامة بتوفير احتياجاتها من املواد باألمر املباشر عن طريق دليل الشراء اجلماعي  1 .
مبواصفات موحدة وبأسعار محددة بقيمة ال تتجاوز عن مبلغ 75.000 د.ك )خمسة وسبعون ألف دينار كويتي(  ويجوز الشراء 
بأكثر من ذلك بشرط مخاطبة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة و إدارة الفتوى والتشريع وديوان احملاسبة وأخذ املوافقة منهم.

يهدف الشراء اجلماعي عن طريق األدلة إلى توفير املواد بأقل األسعار وأنسب املواصفات و إلى توحيد األسعار في جميع اجلهات  2 .
العامة وعلى تقليل األعباء اإلدارية واملالية في قطاع املشتريات وإلى سرعة التوريد وتقليل احلاجة إلى تخزين املواد.

على اجلهات العامة إخطار وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء اجلماعي عند تكرار اعتذار أي مورد عن التوريد وذلك  3 .
التخاذ اإلجراء الالزم معه.

يجب على وحدة املخازن فحص ومطابقة املواد املوردة مع الصورة واملواصفات املوضحة في الدليل، وعند وجود أي اختالف دون  4 .
املواد  املخازن رفض  األمر( فيجب على وحدة  )كتاب ملن يهمه  تغيير  أي  املالية على  وزارة  الدالة على موافقة  املستندات  تقدمي 
وإبالغ وحدة املشتريات بذلك، وفي هذه احلالة يجب على وحدة املشتريات إشعار وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - مراقبة الشراء 

اجلماعي بذلك التخاذ اإلجراء الالزم مع املورد.
يقوم املوظف املختص باجلهة العامة بالتنسيق مع املوردين للتأكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فترة التوريد وذلك قبل إصدار  5 .

أمر الشراء.
يدون رقم اتفاقية التوريد اخلاصة بكل مورد بدال من رقم طلب األسعار وذلك في منوذج أمر الشراء حتى يتم متييز أمر الشراء  6 .

املباشر عن طريق الشراء اجلماعي.
( أيام عمل من تاريخ إخطاره قبل اصدار أمر الشراء. على املورد الرد على اجلهة العامة كتابة بشأن قبوله بتوريد املواد خالل )3. 7

ال يجوز للجهة العامة إصدار أمر شراء ملوردي الشراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل أو مواد خاصة ملورد آخر. 8 .
على املورد املدرج في الدليل وضع ملصق يبني فيه رقم اتفاقية التوريد اخلاصة به ، وكذلك أرقام هواتف الصيانة وتاريخ التشغيل  9 .

على كل آلة تورد للجهات العامة.
الشراء  أوامر  من  العينات  هذه  كمية  أن تخصم  على  والتأكد من جودتها  ملطابقتها  عينات  تطلب  أن  العامة  اجلهة  على  يجب  10 .

الالحقة أو إرجاعها.
( عند اصدار أمر الشراء. 11 .GFMIS( يجب استخدام رقم االتفاقية اآللي املتاح في نظم إدارة مالية احلكومة
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

الكفالة والتأمين النهائي

الكفــالة
تاريخ  من  تبدأ   )Fuser+احلراري )الرول  تشمل  سنوات  ثالث  ملدة  املوردين  قبل  من  مكفولة  الدليل  في  املدرجة  األجهزة  جميع 
التالفة بأخرى أصلية  الغيار غير اإلستهالكية  بتبديل قطع  الفترة  املورد خالل هذه  ويلتزم  النهائي،  والتشغيل واالستالم  التركيب 
وصيانة وإصالح أي عيوب تظهر أثناء التشغيل ويلتزم املوردين بتثبيت أسعار القطع اإلستهالكية طوال مدة الكفالة، كما توصي وزارة 
األحبار  استخدام  وعدم  الصنع من مورديها  األصلية  اإلستهالكية  والقطع  األحبار  الدليل شراء  املستفيدين من هذا  املالية جميع 

والقطع املقلدة.
ونظرا لطبيعة حساسية غالبية املواد املدرجة في الدليل )خصوصا آالت التصوير( لذا توصي وزارة املالية - إدارة نظم الشراء - 

مراقبة الشراء اجلماعي- جميع اجلهات العامة بضرورة عدم طلب املواد وتخزينها ملدة طويلة تتجاوز فترة )90( يوم.

التأميـن النهائي :
يلتزم املورد بإيداع كفالة بواقع )%10( في صورة خطاب ضمان صادر عن بنك محلي معتمد من قيمة أمر الشراء / العقد لصالح 
اجلهة العامة وكضمان لتوريد وتركيب وتشغيل األجهزة املكتبية، ويفرج عن هذا الضمان بعد انتهاء فترة الكفالة وثالثة أشهر بعدها 
وال يقدم التأمني النهائي إذا قام املورد بتوريد جميع املواد التي متت الترسية عليه لتوريدها وقبلتها اجلهة العامة نهائيًا خالل املهلة 

احملددة ألداء التأمني النهائي إال إذا طلبت اجلهة العامة تقدميها بنسبة )10%(.

الخصم من المستحقات :
للجهات العامة احلق في خصم قيمة الغرامات أو التعويضات على املورد من التأمني النهائي أو من الدفعات املستحقة للمورد  1 .
لديها وبنسبة ال تزيد عن ٪1 من القيمة اإلجمالية ألمر الشراء عن كل يوم تأخير على أن ال يزيد إجمالي قيمة الغرامات عن 

%10 من القيمة اإلجمالية ألمر الشراء .
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ويحق للجهة أن تفرض غرامة تأخير على املورد وإتخاذ اإلجراءات الالزمة ضده في احلاالت التالية :
•عدم اإللتزام بتوريد أو تشغيل جميع املواد املطلوبة في أمر الشراء. 	

واملتفق عليها بني  الزمنية احملددة  بالفترة  العامة  بالكميات احملددة من قبل اجلهة  املطلوبة  املورد بتوريد األجهزة  إلتزام  •عدم  	

الطرفني في أمر الشراء العقد والتي يجب أال تزيد عن )35( يوم عمل. 
•التأخير في تلبية نداء الصيانة. 	

 وفي حال اخلصم من التأمني فيجب على املورد أن يستكمل التأمني خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك.

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

نداء الصيانة
يلتزم املوردين بتلبية نداء الصيانة من قبل كل جهة عامة خالل 12 ساعة عمل.
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 الفهرس

عنوان الشركة:
الشرق - شارع السور - صندوق بريد: 177 الصفاة 13002 الكويت

لالستفسار:
 - مدير املبيعات:   قاسم جوني -  نقال:  99448871  - فاكس املبيعات والصيانة:  22479282

- داخلي مبيعات: 8114/8143 - إدارة املبيعات:  22061600      

- فاكس الصيانة:  22479282 - هاتف الصيانة:  22432402 - 22430850  
kassem.jouny@almullagroup.com  :البريد اإللكتروني  -  www.almullagroup.com    :املوقع اإللكتروني -

- الرقم اآللي للعنوان:  18899739 الرقم املدني: 3420940

الصفحةمسمى البندرقم البند

18آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 35 صورة بالدقيقة4

26آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 65 صورة بالدقيقة8

30آلة تصوير مستندات ألوان 25 صورة بالدقيقة 10

32آلة تصوير مستندات ألوان 35 صورة بالدقيقة 11

36آلة تصوير مستندات ألوان 45 صورة بالدقيقة13

38آلة تصوير  مستندات ألوان 55 صورة بالدقيقة14

اتفاقية توريد رقم )1( ش ج )2021/2020-2(

رقم االتفاقية اآللي )7682(

دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية
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تابع - الفهرس

عنوان الشركة:

- الري – شارع الغزالي – قطعة )1( – قسيمة )386( – مقابل سنتر بوينت
- مدير املشاريع احلكومية: عمار السليمان 60664196

- مدير حلول البرامج واألنظمة: املهندس جهاد العشماوي 65907402
– فاكس املبيعات: 22260025 - هاتف املبيعات: 24735000   

- الصيانة: املهندس جهاد العشماوي 65907402
gov@alnahar.net :البريد االلكتروني للشركة -  www.alnahar.net :املوقع االلكتروني للشركة -

serveice-center@alnahar.net :البريد االلكتروني ملركز اخلدمة -
- الرقم املدني للشركة: 2442036    -  الرقم اآللي للشركة: 19167804

الصفحةمسمى البندرقم البند

20آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 40 صورة بالدقيقة5

24آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 55 صورة بالدقيقة7

28آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 75 صورة بالدقيقة9

12A4 34آلة تصوير مستندات ألوان  35 صورة بالدقيقة

اتفاقية توريد رقم )2( ش ج )2021/2020-2(

رقم االتفاقية اآللي )7684(
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تابع - الفهرس

عنوان الشركة:
الشرق - شارع السور - صندوق بريد: 177 الصفاة 13002 الكويت

لالستفسار:
- فاكس املبيعات:  22479282  - مدير املبيعات:   قاسم جوني -  نقال:  99448871   

- هاتف الصيانة:   22430850 - هاتف املبيعات:  22061600 داخلي مبيعات: 8114/8143  
kassem.jouny@almullagroup.com  :البريد اإللكتروني -  www.almullagroup.com    :املوقع اإللكتروني -

- الرقم املدني: 167682 - الرقم اآللي للعنوان:  20853668  

عنوان الشركة:
- صندوق بريد: 17065 اخلالدية 72451 الكويت - الري قطعة )1( - شارع الغزالي - قسيمة رقم 366  

- اسم مسئول املبيعات:   سعود عجني - نقال: 94995591 - اسم مسئول الصيانة:  بينجامني فيليب - نقال: 94995571
www.kdt.com.kw :املوقع اإللكتروني -   helpdesk@kdt.com.kw    :البريد اإللكتروني -

- هاتف املبيعات والصيانة:  22210500      -  فاكس املبيعات والصيانة: 22210501 
-  الرقم املدني:   3365309 - الرقم اآللي للعنوان:   12630151  

الصفحةمسمى البندرقم البند

22آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 45 صورة بالدقيقة6

اتفاقية توريد رقم )3( ش ج )2021/2020-2( 

رقم االتفاقية اآللي )7686(

الصفحةمسمى البندرقم البند

12آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 20 صورة بالدقيقة1

14آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 25 صورة بالدقيقة2

اتفاقية توريد رقم )4( ش ج )2021/2020-2( 

رقم االتفاقية اآللي )7688(

دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية
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الشركة العربية لتجهيزات المكاتب
عنوان الشركة:

- القبلة - شارع الصاحلية -عمارة اللهيب رقم )3( )السرداب األرضي ، امليزانني( - الرقم اآللي للعنوان:  10255162
- عنوان الورشة: العارضية الصناعية - قطعة )1( - قسيمة )111( الرقم املدني:  506515 

- مدير املبيعات و اخلدمات الفنية  )الصيانة(:  ناصر عبداخلالق -   69008898
abm@abm-kuwait.com  -  nasser@abm-kuwait.com :البريد اإللكتروني  www.abm-kuwait.com    :املوقع اإللكتروني -

- هاتف املبيعات:  22445373، داخلي: 100-101-103 - فاكس املبيعات: 22414399
- هاتف الصيانة: 55667743-55667734-69008821-22461504-22461507، داخلي:301-302-303-304 

- فاكس الصيانة: 24331839

تابع - الفهرس

شركة صناعات األمانة
عنوان الشركة:

- الشويخ الصناعية )2( قطعة 73 و 74
- مسؤول املبيعات:  محمود القاضي  66592788 - هاتف املبيعات: )1881111( داخلي 3972 ، 4503 - فاكس املبيعات: 24831694

- هاتف الصيانة : 1830012   عنوان مركز الصيانة: الري ، قسيمة رقم :)1185 و 1189(
- الرقم اآللي للشركة:  1821230   الرقم اآللي للعنوان: 17955233

malkady@alghanim.com :البريد اإللكتروني -  www.xeroxalamana.com :املوقع اإللكتروني -

الصفحةمسمى البندرقم البند

19A4 )42فاكس ليزر )عادي

20A4 )44فاكس ليزر )متقدم

اتفاقية توريد رقم )5( ش ج )2021/2020-2( 

رقم االتفاقية اآللي )7690(

الصفحةمسمى البندرقم البند

16آلة تصوير مستندات أبيض و أسود 30 صورة بالدقيقة3

اتفاقية توريد رقم )6( ش ج )2021/2020-2( 

رقم االتفاقية اآللي )7692(
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المها للقرطاسية واألدوات المكتبية
عنوان الشركة:

-  القبله، قطعه 9، قسيمه 13، وحده 2، ص.ب: -1895 الرمز البريدي 22067
- تلفون:22425811-22448235         - فاكس: 22470251-22414996-22425766

- مسؤولي املبيعات: محمد عثمان األشعري،  نقال: 66130096        - فادي إحسان: 66899941
- السجل التجاري: -75240 الرقم اآللي للعنوان: 14827818، الرقم املدني للشركه: 1639227

Office@almaha.org  -  www.almaha.stationery.com :البريد اإللكتروني -

عنوان الشركة:
-  الكويت - املرقاب - مبنى وزارة التربية القدمي - دور 3 - مكتب 304

- ص.ب :39024 النزهة  - الرمز البريدي: 73051         
- تليفون: 22466663 - 22462113 فاكس: 22462117

E.Mail:mohammad@deltakw.com - 99233755 :مسؤول املبيعات: محمد اعويد األسود نقال -
Company E-Mail: sales@deltakw.com Website: wwwdeltakw.com

الرقم اآللي للعنوان: 10244906 / الرقم املدني: 2217204

الصفحةمسمى البندرقم البند

16A4 41آلة إتالف ورق )15( أوراق

اتفاقية توريد رقم )8( ش ج )2021/2020-2( 

رقم االتفاقية اآللي )7695(

الصفحةمسمى البندرقم البند

15A4 40آلة إتالف ورق  )5( أوراق

اتفاقية توريد رقم )7( ش ج )2021/2020-2( 

رقم االتفاقية اآللي )7694(

دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبيةتابع - الفهرس
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

3610-KW-0001618

7688

آلـــة تصـــــــوير مستنـــــــدات 
أبيض وأسود

20 صورة بالدقيقة 

RICOH MP2014 AD

102 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

1
رقــــم البنـــــد

RICOH MP 2014 ADRICOH MP 2014 AD

bd9f27
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند

• السرعة 20 صورة بالدقيقة أبيض وأسود
)A6( أصغر قياس )A3( أكبر قياس •

• الزوم من 50 – 200 %
• حتكم فى درجات احلبر أتوماتيكى

• عدد 1 كاسيت بسعة 250 ورقة
)Bypass( تلقيم يدوى سعة 100 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 99 
• مفتاح التوفير فى الطاقة

• التحكم فى التوضيح
• معرفة اخللل

• قاعدة متحركة
• إمكانية اإلختيار األلكترونى حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر

)Dual Page Copy( تصوير صفحتني كتاب •
 MB 256 ذاكرة سعة •

600x600 DPI  نقاوة الوضوح •
• زمن التسخني 31 ثانية من مفتاح التشغيل / 8.8 ثانية من وضع السكون 

• توصيل اآللة مجاناً عن طريق الشبكة لتعمل كطابعة ليزر وماسح ضوئى ملون
 )Duplex( التصوير على الوجهني أتوماتك •

• اآللة مزودة بفيدر سعة 50 أصل
  Color Scanning ميزة املسح الضوئى باأللوان •

 Scan to e – mail ميزة املسح الضوئى للبريد األلكترونى •

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7689(

RICOH MP 2014 ADالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-00016123060000-7430ديفيلوبر

KW-00005773560000-7430درام

KW-0001630104000-7510تونر
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

27 صورة بالدقيقة 

RICOH M2701

168 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

2
رقــــم البنـــــد

RICOH M2701

3610-KW-0001619

7688
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند

• السرعة 27 صورة بالدقيقة أبيض وأسود
)A6( أصغر قياس )A3( أكبر قياس •

• الزوم من 25 – 400 %
• حتكم فى درجات احلبر أتوماتيكى

• عدد 2 كاسيت بسعة )2x500( =ورقة 1000 ورقة
)Bypass( تلقيم يدوى سعة 100 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 999
• مفتاح التوفير فى الطاقة

• التحكم فى التوضيح
• معرفة اخللل

• قاعدة متحركة
• إمكانية اإلختيار األلكترونى حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر

)Dual Page Copy( تصوير صفحتني كتاب •
MB 512 ذاكرة سعة •

600x600 DPI نقاوة الوضوح •
• زمن التسخني 19 ثانية من مفتاح التشغيل / 6.5 ثانية من وضع السكون 

• توصيل اآللة مجاناً عن طريق الشبكة لتعمل كطابعة ليزر وماسح ضوئى ملون
)Duplex( التصوير على الوجهني أتوماتك •

• اآللة مزودة بفيدر سعة 50 أصل
  Color Scanning ميزة املسح الضوئى باأللوان •

 Scan to e – mail ميزة املسح الضوئى للبريد األلكترونى •

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7689(

RICOH M2701الرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-00016123060000-7430ديفيلوبر

KW-00005773560000-7430درام

KW-0001610104000-7510تونر
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

 30 صورة بالدقيقة 

Xerox B7030

370 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

3
رقــــم البنـــــد

Xerox B7030 

3610-KW-0001620

7692
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند
•  سرعة التصوير ) 30 ( صورة بالدقيقة ) أبيض / أسود (.

 ) A6 او  A5R ( اصغر قياس ) A3( اكبر قياس •
• الزووم 25 – 400% .

• حتكم في درجات احلبر اتوماتيكي .
• عدد الكاسيتات 2  كاسيت وسعة كل درج 520 ورقة .

. ) By Pass ( تلقيم يدوي 100 ورقة •
• عدد نسخ 1 – 999 .

• مفتاح التوفير في الطاقة .
• التحكم فى التوضيح .

• معرفة اخللل .
• االلة مزودة بقاعدة بارجل متحركة اصلية  .

• امكانية االختيار االليكتروني حسب حجم االصل وحجم الورق املتوفر .
. ) Dual Page Copy ( تصوير صفحتني كتاب •

.GB 2 الذاكرة •
. DPI 1200 600 وحتىx600 DPI نقاوة الوضوح ال تقل عن •

. )  Network ( شبك االلة مجانا على الشبكة الداخلية •
. ) Duplex ( امكانية التصوير على الوجهني اتوماتيكي •

• االلة مزودة بفيدر ) Feeder ( بسعة 110 ورقة.
. ) Finisher ( االلة مزودة بجهاز فرز الورق اتوماتيكيا •

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7693(

Xerox B7030الرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-00016376280000-7430درام

KW-00016362531000-7510تونر

 5000 دبوسKW-000168330-7510دبابيس
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

 36 صورة بالدقيقة

KONICA MINOLTA 367

390 د. ك

اليابان - الصين - ماليزيا

KONICA MINOLTA 367

4
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0000554

7682

18
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

•  سرعة التصوير ) 36 ( صورة بالدقيقة ) أبيض / أسود (.
.) B4, B5, A5R, A6, A5, A4 ( أصغر قياس ) A3 ( أكبر قياس  •

• الزووم من %25 إلى 400 %.
• حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

.)x500 x 2( عدد كاسيتات الورق •
.) By pass ( تلقيم يدوي سعة 100 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
.) TEC ( مع اآللة نظام LCD عن طريق شاشة ملس ملونة ) Energy Saver ( مفتاح التوفير للطاقة •

• التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.
• معرفة اخللل عن طريق الشاشة 7 بوصة.
• مزودة بقاعدة متحركة أصلية من املصنع.

• جهاز فرز الورق األوتوماتيكي مع التدبيس  ) فنــــــــشر (.
• التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي ) دوبلـــــــــكس (.

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي سعة 130 ورقة  موديل ) فيــــــــدر (.
• ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.

.) Dual page copy ( تصوير صفحتني من كتاب •
 .HDD 250        وقرص صلب GB 4 سعة الذاكرة •

1800x600 DPI نقاوة الوضوح •
• اآللة صديقة للبيئة.

• زمن التسخني )20 ثانية( فقط.
• جاهزة للتوصيل مجانا على ) Network / Printer / Full Colour Scanner / USB ( إلعادة الطباعة والتخزين.

.)Wireless LAN( اآللة مزودة بشاشة ذكية ملونة حجم 7 انش للتفاعل املباشر مع املوبايالت واللوحات الذكية •
.)Cloud Services( متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة محتوى اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية •

• اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل 
 Microsoft Office +( والتفاعل مع جميع امللفات

.)Windows Compatible
• الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط 

.) Data Overwrite Security(
• تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات 

املستخدمني باإلضافة إلى إستخدام وسيلة تعريف البصمة 
.)HDD Encryption( البيومتريكية اآلمنة

• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري.
+ • إمكانية تفعيل الشاشة باللغة العربية + اإلجنليزية 

الفرنسية لسهولة اإلستخدام.
• إمكانية مراقبة األعمال عن بعد من خالل برنامج 

.) Software(

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7683(

KONICA MINOLTA 367الرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-000058387600000-7430ديفيلوبر

KW-000058475110000-7430درام

 KW-00005853023000-7510تونر

15000 دبوسKW-000111530-7510دبابيس

19

GB
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

 40 صورة بالدقيقة 

Kyocera 4012i

493 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

Kyocera 4012i

5
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001621

7684
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند
• سرعة التصوير )40( صورة بالدقيقة )أبيض / أسود(.

• الزووم من )%25( إلى )400%(.  .)Ledger, Letter, Legal, Folio, B5 , A5, A4( أصغر قياس )A3( أكبر قياس •
• حتكم أوتوماتيكي في درجات احلبر.

.)By Pass( ورقة )تلقيم يدوي سعة )100 • • عدد )2( كاسيتات للورق سعة الكاسيت )500( ورقة.    
• عدد النسخ من )1( إلى )999(.

• مجهزة مبفتاح لتوفيرالطاقة مع إمكانية ضبط توفير الطاقة أوتوماتيكياً.
• إمكانية التحكم في التوضيح بسهولة من شاشة اللمس التفاعلية.

• معرفة اخللل من خالل الشاشة التفاعلية امللونة قياس 9 بوصة وسماعة التنبية.
• اآللة مزودة بقاعدة متحركة.

• مزودة بخاصية االختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.
.)Dual page copy( تصوير صفحتني كتاب •

.)GB Ram) + )8 GB SSD) + )320 GB HDD 2( سعة الذاكرة •
.)DPI 600 × 600( وللتصوير )DPI 1200 × 1200( نقاوة الوضوح للطباعة •

• زمن التسخني أقل من )18( ثانية.
• اآللة مزودة بجهاز فرز الورق األوتوماتيكي )فنيشر( سعة )1000 ورقة( مع خاصية تدبيس )50( ورقة.

• التصوير والطباعة على الوجهني أوتوماتيكيا )دوبلكس(.
Printer and Full Color Scanner(( اآللة جاهزة للتوصيل والشبك مجانا لتعمل كطابعة أو سكانر ملون •

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي )FEEDER( سعة )50( ورقة.
• اآللة مزدة بشاشة تفاعلية ذكية )9( بوصة متعددة اللغات )عربية – إجنليزية – لغات أخري(.

.Wireless LAN مزودة بأحدث التقنيات للتفاعل مع األجهزة الذكية احملمولة )البتوب / موبايل( بإستخدام •
 IBM AS/400, Oracle Solaris, UNIX CUPS, Virtual(  من كافة األنظمة املوجودة بالدولة )مجهزة للطباعة باللغتني )العربية واإلجنليزية •

 Desktop Infrastructure )VDI(,Unix, Linux all variants, all versions of IBM
,
s Z/OS, All MAC OS X versions, All

.Windows Versions
• اآللة صديقة للبيئة ومجهزة باستهالكيات طويلة العمر 

وتكلفة تشغيل منخفضة.

• مجهزة بنظام مركزي )Software( مجانا ملراقبة األعمال 
ومتابعة اإلستهالك وإنشاء التقارير عن بعد.

• مجهزة مبتصفح اإلنترنت الذكي لتصفح وطباعة احملتوي 
 Cloud« اإللكتروني بإستخدام الشاشة التفاعلية عند احلاجة

.»Services
 )USB( إمكانية طباعة امللفات وحفظها من/على الفالش •

مباشرة من الشاشة الذكية دون احلاجة لكمبيوتر.

• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري.
• مجهزة بأحدث تكنولوجيا السرية واألمان للحد من اإلختراق 

وتسريب البيانات. 

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7685(

Kyocera 4012iالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-000168865600000-7430ديفيلوبر

KW-0001689130600000-7430درام

 KW-00016904935000-7510تونر

5000 دبوسKW-000113311.750-7510دبابيس
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آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

 50 صـورة بالدقيقة.

SHARP MX-M5050

603 د. ك

الصين - تايالند

SHARP MX-M5050

6
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001622

رقم المادة

رقم االتفاقية اآللي

اسم البند

اسم الماركة

سعر البند

بلد المنشآ

7686

22
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة التصوير ) 50 ( صورة بالدقيقة ) أبيض / أسود (. 
.) A3 + A4 + A5 + A6 ( جميع أحجام الورق حتى •

• الزووم من %25 إلى 400 %.
• حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

 .)550x3 ( عدد الكاسيتات 3 كاسيت مع اآللة •
.g2/m 300 لغاية وزن ) By pass ( تلقيم يدوي سعة 100 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
• مفتاح التوفير للطاقة ) Energy Saver ( كما أن اآللة صديقة للبيئة.

• التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس ملونة LED 10.1 بوصة مع اآللة.
• معرفة اخللل عن طريق شاشة ملس ملونة LED مع اآللة.

• مزودة بقاعدة متحركة أصلية من املصنع.
• ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.

.) Dual page copy ( تصوير صفحتني من كتاب •
 .GB HDD 250 وقرص صلب  GB 5 سعة الذاكرة •

. D.P.I. 600 x D.P.I. 600 نقاوة الوضوح •
• زمن التسخني ) 14 ثانية ( فقط.

• جاهزة للتوصيل مجانا على ) Network / Printer / Full Colour Scanner / USB ( للطباعة والتخزين.

• جهاز فرز الورق األوتوماتيكي مع التدبيس ) فنــــــــــشر (.
• التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي ) دوبلـــــــــكس (.

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي سعة 100 ورقة ) فيـــــــــدر (.
• متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة محتوى اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية.

• اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل على 
جميع برامج الكمبيوتر.

• الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط 
.) Data Overwrite Security(

• تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات 
.) HDD Encryption( املستخدمني

• إمكانية مراقبة إستخدام اآللة عن بعد من خالل ربطها 
) Software( ببرنامج

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7687(

SHARP MX-M5050الرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-0001644125600000-7430ديفيلوبر

KW-000107872300000-7430درام

 KW-00016424240000-7510تونر

15000 دبوسKW-000107430-7510دبابيس

23
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

 60 صورة بالدقيقة 

Kyocera 6003i

733 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

Kyocera 6003i

7
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001623

7684
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند
.)B4, B5 , A5, A6R, A4( أصغر قياس )A3( أكبر قياس • • سرعة التصوير )60( صورة بالدقيقة )أبيض / أسود(.  

• حتكم أوتوماتيكي في درجات احلبر. • الزووم من )%25( إلى )400%(.    
• عدد )4( كاسيتات للورق سعة الكاسيت )500( ورقة.

.)By Pass( ورقة )تلقيم يدوي سعة )150 •
• عدد النسخ من )1( إلى )9999(.

• مجهزة مبفتاح لتوفيرالطاقة مع إمكانية ضبط توفير الطاقة أوتوماتيكياً.
• إمكانية التحكم في التوضيح بسهولة من شاشة اللمس التفاعلية.

• معرفة اخللل من خالل الشاشة التفاعلية امللونة قياس 10.1 بوصة وسماعة التنبية.
• مزودة بخاصية االختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.

.)Dual page copy( تصوير صفحتني كتاب •
.)GB Ram) + )8 GB SSD) + )320 GB HDD 4( سعة الذاكرة •

.)DPI 600 × 600( وللتصوير )DPI 1200 × 4800( نقاوة الوضوح للطباعة •
• زمن التسخني أقل من )17( ثانية.

• اآللة مزودة بجهاز فرز الورق األوتوماتيكي )فنيشر( سعة )500 ورقة( مع خاصية التدبيس.
• التصوير والطباعة على الوجهني أوتوماتيكيا )دوبلكس(.

Printer and Full Color Scanner(( اآللة جاهزة للتوصيل والشبك مجانا لتعمل كطابعة أو سكانر ملون •
• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي )FEEDER( سعة )140( ورقة.

• اآللة مزدة بشاشة تفاعلية ذكية )10.1( بوصة متعددة اللغات )عربية – إجنليزية – لغات أخري(.
.Wireless LAN مزودة بأحدث التقنيات للتفاعل مع األجهزة الذكية احملمولة )البتوب / موبايل( بإستخدام •

• مجهزة للطباعة باللغتني )العربية واإلجنليزية( من كافة األنظمة املوجودة بالدولة.
• اآللة صديقة للبيئة ومجهزة باستهالكيات طويلة العمر وتكلفة تشغيل منخفضة.

• مجهزة بنظام مركزي )Software( مجانا ملراقبة األعمال ومتابعة اإلستهالك وإنشاء التقارير عن بعد.
.»Cloud Services« مجهزة مبتصفح اإلنترنت الذكي لتصفح وطباعة احملتوي اإللكتروني بإستخدام الشاشة التفاعلية عند احلاجة •

• إمكانية طباعة امللفات وحفظها من/على الفالش )USB( مباشرة من الشاشة الذكية دون احلاجة لكمبيوتر.
• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري.

• مجهزة بأحدث تكنولوجيا السرية واألمان للحد من 
 TPM )Trusted Platform( اإلختراق وتسريب البيانات

 Module( , Secure Boot, Run-time Integrity
 Check, Data Security Kit, Power User

 Privilege - Multiple user privilege control,
 SIEM )Security Information and Event

.))Management
HDD/( اآللة مزودة بخاصية تشفير البيانات واملعلومات •

)SSD Encryption
• اآللة مزودة بخاصية الكتابة العشوائية ومحو البيانات 

 HDD( واملعلومات نهائيا من على وحدات التخزين
 )GDPR( ومطابقة ألحدث معايير )Overwrite-Erase

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7685(

Kyocera 6003iالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-000169165600000-7430ديفيلوبر

KW-0001692130600000-7430درام

 KW-00016384935000-7510تونر

5000 دبوسKW-000113311.750-7510دبابيس
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود 

65 صورة بالدقيقة

KONICA MINOLTA 658e

890 د. ك

اليابان - الصين - ماليزيا

KONICA MINOLTA 658e

8
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001290

7682
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة التصوير ) 65 ( صورة بالدقيقة ) أبيض / أسود (.
.)B4, B5, A5R, A6, A5, A4( أصغر قياس ) A3 ( أكبر قياس •

• الزووم من %25 إلى 400 %.
• حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

• عدد كاسيتات الورق ) 4 (. 
.g/m2 300 لغاية وزن ) By pass ( تلقيم يدوي سعة 150 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
• مفتاح التوفير للطاقة ) Energy Saver ( عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.

• التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.
• معرفة اخللل عن طريق الشاشة 9 بوصة.

• جهاز فرز الورق األوتوماتيكي مع التدبيس ) فنــــــــشر (.
• التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي ) دوبلـــــــكس (.

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي سعة 300 ورقة ) فيـــــــدر (.
• ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.

.) Dual page copy ( تصوير صفحتني من كتاب •
 . GB HDD 250 وقرص صلب GB 4 سعة الذاكرة •

. D.P.I. 1800 x D.P.I. 600 نقاوة الوضوح •
• اآللة صديقة للبيئة.

• زمن التسخني ) 22 ثانية( فقط.
• جاهزة للتوصيل مجانا على ) Network / Printer / Full Colour Scanner / USB ( إلعادة الطباعة والتخزين.
.)Wireless Mobile( اآللة مزودة بشاشة ذكية ملونة حجم 9 انش للتفاعل املباشر مع املوبايالت واللوحات الذكية •

.)Cloud Services( متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة محتوى اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية •
.)Microsoft Office + Windows Compatible( اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل والتفاعل مع جميع امللفات •

.) Data Overwrite Security ( الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط •
• تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات 

املستخدمني باإلضافة إلى إستخدام وسيلة تعريف البصمة 
.) HDD Encryption ( البيومتريكية اآلمنة

• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري.
• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياريإمكانية 

تفعيل الشاشة باللغة العربية + اإلجنليزية + الفرنسية 
لسهولة اإلستخدام.

• إمكانية مراقبة األعمال عن بعد من خالل برنامج 
.) Software(

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7683(

KONICA MINOLTA 658eالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-0001134881200000-7430ديفيلوبر

KW-0001635151300000-7430درام

 KW-00016143526000-7510تونر

15000 دبوسKW-000111530-7510دبابيس
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
أبيض وأسود

 80 صورة بالدقيقة 

Kyocera 8003i

1043 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

Kyocera 8003i

9
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001624

7684
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند
.)Ledger, Letter, Legal, Folio, B5 , A5, A4( أصغر قياس )A3( أكبر قياس • • سرعة التصوير )80( صورة بالدقيقة )أبيض / أسود(. 

• حتكم أوتوماتيكي في درجات احلبر. • الزووم من )%25( إلى )400%(.   
.)By Pass( ورقة )تلقيم يدوي سعة )150 •   .)x 500 + 2 x 1500 2( كاسيتات للورق سعة إجمالية 4000 ورقة )عدد )4 •

• مجهزة مبفتاح لتوفيرالطاقة مع إمكانية ضبط توفير الطاقة أوتوماتيكياً. • عدد النسخ من )1( إلى )9999(.   
• إمكانية التحكم في التوضيح بسهولة من شاشة اللمس التفاعلية.

• معرفة اخللل من خالل الشاشة التفاعلية امللونة قياس 10.1 بوصة وسماعة التنبية.
.)Dual page copy( تصوير صفحتني كتاب • • مزودة بخاصية االختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.   

.)GB Ram) + )8 GB SSD) + )320 GB HDD 4.5( سعة الذاكرة •
.)DPI 600 × 600( وللتصوير )DPI 1200 × 1200( نقاوة الوضوح للطباعة •

• زمن التسخني أقل من )30( ثانية.
• اآللة مزودة بجهاز فرز الورق األوتوماتيكي )فنيشر( سعة )4000 ورقة( مع خاصية التدبيس.

• التصوير والطباعة على الوجهني أوتوماتيكيا )دوبلكس(.
Printer and Full Color Scanner(( اآللة جاهزة للتوصيل والشبك مجانا لتعمل كطابعة أو سكانر ملون •

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي )FEEDER( سعة )270( ورقة.
Searchable PDF حلفظ وحتويل امللفات لنوعيية )English OCR( اآللة مزودة بخاصية املسح الضوئي •

• اآللة مزدة بشاشة تفاعلية ذكية )10.1( بوصة متعددة اللغات )عربية – إجنليزية – لغات أخري(.
.Wireless LAN مزودة بأحدث التقنيات للتفاعل مع األجهزة الذكية احملمولة )البتوب / موبايل( بإستخدام •

• مجهزة للطباعة باللغتني )العربية واإلجنليزية( من كافة األنظمة املوجودة بالدولة.
• اآللة صديقة للبيئة ومجهزة باستهالكيات طويلة العمر وتكلفة تشغيل منخفضة.

• مجهزة بنظام مركزي )Software( مجانا ملراقبة األعمال ومتابعة اإلستهالك وإنشاء التقارير عن بعد.
.»Cloud Services« مجهزة مبتصفح اإلنترنت الذكي لتصفح وطباعة احملتوي اإللكتروني بإستخدام الشاشة التفاعلية عند احلاجة •

• إمكانية طباعة امللفات وحفظها من/على الفالش )USB( مباشرة من الشاشة الذكية دون احلاجة لكمبيوتر.
• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري.

• مجهزة بأحدث تكنولوجيا السرية واألمان للحد من 
 TPM )Trusted Platform( اإلختراق وتسريب البيانات

 Module( , Secure Boot, Run-time Integrity
 Check, Data Security Kit, Power User Privilege

 - Multiple user privilege control, SIEM )Security
.))Information and Event Management

HDD/( اآللة مزودة بخاصية تشفير البيانات واملعلومات •
)SSD Encryption

• اآللة مزودة بخاصية الكتابة العشوائية ومحو البيانات 
 HDD( واملعلومات نهائيا من على وحدات التخزين

 )GDPR( ومطابقة ألحدث معايير )Overwrite-Erase
العاملية حلماية وسرية البيانات.

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7685(

Kyocera 8003iالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-000169365600000-7430ديفيلوبر

KW-0001694130600000-7430درام

 KW-00016465970000-7510تونر

5000 دبوسKW-000169511.750-7510دبابيس
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
ألوان

 26 صورة بالدقيقة 

KONICA MINOLTA C-266

318 د. ك

اليابان - الصين - ماليزيا

KONICA MINOLTA C-266

10
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001625

7682
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة التصوير ) 26 ( صورة بالدقيقة ) ألوان (. 
.) A3, A4, A5, A6, A5R, SRA3, B5, B4 ( جميع مقاسات الورق من  •

•  الزووم من %25 إلى 400 %.
•  حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

•  عدد كاسيتات الورق )x500 x 2( جلميع أحجام الورق.
.) By pass ( تلقيم يدوي سعة 100 ورقة  •

•  عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
•  مفتاح التوفير للطاقة ) Energy Saver ( عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.

•  التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس 7 بوصة ملونة LCD مع اآللة.
•  معرفة اخللل عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.

•  مزودة بقاعدة متحركة أصلية من املصنع.
•  التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي ) دوبلكس (.
•  اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي )فيدر( 100 ورقة.

•  ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.
.) Dual page copy ( تصوير صفحتني من كتاب  •

 . GB HDD 256 وقرص صلب GB 3 سعة الذاكرة  •
. D.P.I. 600 x D.P.I. 600 نقاوة الوضوح  •

•  اآللة صديقة للبيئة.
•  زمن التسخني ) 20 ثانية ( فقط.

 Network / Printer / Full ( جاهزة للتوصيل مجانا على  •
Colour Scanner / USB ( إلعادة الطباعة والتخزين.

•  إمكانية الطباعة والتخزين مباشرة من ) USB ( دون الرجوع 
للكمبيوتر.

•  متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة محتوى 
.)Cloud Services( اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية

•  اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل والتفاعل مع جميع 
.)Microsoft Office + Windows Compatible( امللفات

 Data ( الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط  •
.) Overwrite Security

•  تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات املستخدمني باإلضافة 
 HDD ( إلى إستخدام وسيلة تعريف البصمة البيومتريكية اآلمنة

.) Encryption
•  إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري وإمكانية 

.)Software ( مراقبة األعمال عن بعد من خالل برنامج

•  إمكانية تفعيل الشاشة باللغة العربية + اإلجنليزية + الفرنسية 
لسهولة اإلستخدام

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7683(

KONICA MINOLTA C-266الرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-000165540102000-7430ديفيلوبر أسود

KW-00016573090000-7430ديفيلوبر أحمر

KW-00016563090000-7430ديفيلوبر أصفر

KW-00016583090000-7430ديفيلوبر أزرق

KW-000165133600000-7430درام أسود

KW-00016536590000-7430درام أحمر

KW-00016526590000-7430درام أصفر

KW-00016546590000-7430درام أزرق

KW-00016472023000-7510تونر أسود

KW-00016492520000-7510تونر أحمر

KW-00016482520000-7510تونر أصفر

KW-00016502520000-7510تونر أزرق
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
ألوان

 36 صورة بالدقيقة 

KONICA MINOLTA C-360i

534 د. ك

اليابان - الصين - ماليزيا

KONICA MINOLTA C-360i

11
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001626

7682
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة التصوير ) 36 ( صورة بالدقيقة )ألوان(. 
.) A3, A4, A5, A6, A5R, SRA3, B5, B4 ( جميع مقاسات الورق من •

• الزووم من %25 إلى 400 %.
• حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

• عدد كاسيتات الورق ) x500 x 2( ) 2( جلميع أحجام الورق.
.)By pass ( تلقيم يدوي سعة 100 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
• مفتاح التوفير للطاقة ) Energy Saver( عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.

• التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.
• معرفة اخللل عن طريق الشاشة 10.1 بوصة.

• مزودة بقاعدة متحركة أصلية من املصنع.
• جهاز فرز الورق األوتوماتيكي مع التدبيس ) فنــــــشر (.
• التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي ) دوبلــــــكس (.
• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي موديل ) فيــــــــدر (.

• ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.
.) Dual page copy ( تصوير صفحتني من كتاب •

 . SSD 256        وقرص صلب GB 8 سعة الذاكرة •
. D.P.I. 1800 x D.P.I. 600 نقاوة الوضوح •

• اآللة صديقة للبيئة.
• زمن التسخني ) 12 ثانية ( فقط.

 Network / Printer / Full ( جاهزة للتوصيل مجانا على •
Colour Scanner / USB ( إلعادة الطباعة والتخزين.

•  إمكانية الطباعة والتخزين مباشرة من ) USB ( دون الرجوع 
للكمبيوتر.

• اآللة مزودة بشاشة ذكية ملونة حجم 10.1 انش للتفاعل املباشر 
.)Wireless Mobile( مع املوبايالت واللوحات الذكية

• متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة محتوى 
.)Cloud Services( اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية

• اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل والتفاعل مع 
.)Microsoft Office + Windows Compatible( جميع امللفات

 Data ( الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط •
.) Overwrite Security

• تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات املستخدمني باإلضافة إلى 
.)HDD Encryption( إستخدام وسيلة تعريف البصمة البيومتريكية اآلمنة

• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري وإمكانية 
.) Software ( مراقبة األعمال عن بعد من خالل برنامج

• إمكانية تفعيل الشاشة باللغة العربية + اإلجنليزية + الفرنسية 
لسهولة اإلستخدام.

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7683(

KONICA MINOLTA C-360iالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-0001667991000000-7430ديفيلوبر أسود

KW-00016691601000000-7430ديفيلوبر أحمر

KW-00016681601000000-7430ديفيلوبر أصفر

KW-00016701601000000-7430ديفيلوبر أزرق

KW-000166388225000-7430درام أسود

KW-000166576105000-7430درام أحمر

KW-000166476105000-7430درام أصفر

KW-000166676105000-7430درام أزرق

KW-00016592828000-7510تونر أسود

KW-00016613528000-7510تونر أحمر

KW-00016603528000-7510تونر أصفر

KW-00016623528000-7510تونر أزرق

15000 دبوسKW-000111530-7510دبابيس

GB



34

رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

A4  آلة تصوير مستندات
ألوان

 35 صورة بالدقيقة 

Kyocera 358ci

422 د. ك

الصين - فيتنام - اليابان

Kyocera 358ci

12
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001627

7684
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند
.)A5, A6, B5, B6, Letter, Legal( أصغر قياس )A4( أكبر قياس • • سرعة التصوير )35( صورة بالدقيقة )ألوان(.    

• حتكم أوتوماتيكي في درجات احلبر. • الزووم من )%25( إلى )400%(.     
.)By Pass( ورقة )تلقيم يدوي سعة )100 •   .)x 500 2( كاسيتات للورق سعة إجمالية 1000 ورقة )عدد )2 •

• مجهزة مبفتاح لتوفيرالطاقة مع إمكانية ضبط توفير الطاقة أوتوماتيكياً. • عدد النسخ من )1( إلى )9999(.    
• معرفة اخللل من خالل الشاشة التفاعلية امللونة قياس 7 بوصة. • إمكانية التحكم في التوضيح بسهولة من شاشة اللمس التفاعلية. 

.)Dual page copy( تصوير صفحتني كتاب • • مزودة بخاصية االختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر. 
.)GB Ram) + )16 GB SSD) + )320 GB HDD 4( سعة الذاكرة •

.)DPI 600 × 600( وللتصوير )DPI 1200 × 1200( نقاوة الوضوح للطباعة •
• اآللة مزودة بجهاز فرز الورق األوتوماتيكي )فنيشر( سعة • زمن التسخني أقل من )19.7( ثانية.     
• التصوير والطباعة على الوجهني أوتوماتيكيا )دوبلكس(. )300 ورقة( مع خاصية التدبيس )50( ورقة.    

.)Printer and Full Color Scanner( اآللة جاهزة للتوصيل والشبك مجانا لتعمل كطابعة أو سكانر ملون •
.)FEEDER( اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي •

• اآللة مزدة بشاشة تفاعلية ذكية )7( بوصة متعددة اللغات 
)عربية – إجنليزية – لغات أخري(.

• مزودة بأحدث التقنيات للتفاعل مع األجهزة الذكية احملمولة 
.Wireless LAN البتوب / موبايل( بإستخدام(

• مجهزة للطباعة باللغتني )العربية واإلجنليزية( من كافة 
األنظمة املوجودة بالدولة.

• اآللة صديقة للبيئة ومجهزة باستهالكيات طويلة العمر 
وتكلفة تشغيل منخفضة.

• مجهزة بنظام مركزي )Software( مجانا ملراقبة األعمال 
ومتابعة اإلستهالك وإنشاء التقارير عن بعد.

• مجهزة مبتصفح اإلنترنت الذكي لتصفح وطباعة احملتوي 
 Cloud« اإللكتروني بإستخدام الشاشة التفاعلية عند احلاجة

.»Services
 )USB( إمكانية طباعة امللفات وحفظها من/على الفالش •

مباشرة من الشاشة الذكية دون احلاجة لكمبيوتر.
• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري.

• مجهزة بأحدث تكنولوجيا السرية واألمان للحد من 
 TPM )Trusted Platform( اإلختراق وتسريب البيانات

 Module( , Secure Boot, Run-time Integrity
 Check, Data Security Kit, Power User Privilege

 - Multiple user privilege control, SIEM )Security
.))Information and Event Management

HDD/( اآللة مزودة بخاصية تشفير البيانات واملعلومات •
)SSD Encryption

• اآللة مزودة بخاصية الكتابة العشوائية ومحو البيانات 
 HDD( واملعلومات نهائيا من على وحدات التخزين

 )GDPR( ومطابقة ألحدث معايير )Overwrite-Erase
العاملية حلماية وسرية البيانات.

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7685(

Kyocera 358ciالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-000112195200000-7430ديفيلوبر أسود

KW-000112795200000-7430ديفيلوبر أحمر

KW-000112895200000-7430ديفيلوبر أصفر

KW-000112695200000-7430ديفيلوبر أزرق

KW-0001122110200000-7430درام أسود

KW-0001124115200000-7430درام أحمر

KW-0001125115200000-7430درام أصفر

KW-0001123115200000-7430درام أزرق

KW-00011292918000-7510تونر أسود

KW-00011314912000-7510تونر أحمر

KW-00011324912000-7510تونر أصفر

KW-00011304912000-7510تونر أزرق

5000 دبوسKW-000113311.750-7510دبابيس
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آلة تصوير مستندات 
ألوان

 45 صورة بالدقيقة 

KONICA MINOLTA C-450i

558 د. ك

اليابان - الصين - ماليزيا

KONICA MINOLTA C-450i

13
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001699

رقم المادة

رقم االتفاقية اآللي

اسم البند

اسم الماركة

سعر البند

بلد المنشآ

7682

36
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة التصوير ) 45 ( صورة بالدقيقة )ألوان (.
.) A3, A4, A5, A6, A5R, SRA3, B5, B4 ( جميع مقاسات الورق من •

• الزووم من %25 إلى 400 %.
• حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

.)x500 x 2( عدد كاسيتات الورق •
.g/m2 300 لغاية وزن ) By pass ( تلقيم يدوي سعة 150 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
• مفتاح التوفير للطاقة ) Energy Saver( عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.

• التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.
• معرفة اخللل عن طريق الشاشة 10.1 بوصة.

• مزودة بقاعدة متحركة أصلية من املصنع.
• جهاز فرز الورق األوتوماتيكي مع التدبيس )فنـــــشر (.
• التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي )دوبلـــــكس (.

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي سعة 300 ورقة )فيـــــدر(.
• ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق املتوفر.

.)Dual page copy( تصوير صفحتني من كتاب •
 . HDD 250       وقرص صلب GB 4 سعة الذاكرة •

. D.P.I. 1800 x D.P.I. 600 نقاوة الوضوح •
• اآللة صديقة للبيئة.

• زمن التسخني )25 ثانية( فقط.
 Network / Printer / Full ( جاهزة للتوصيل مجانا على •

Colour Scanner / USB ( إلعادة الطباعة والتخزين.
• إمكانية الطباعة والتخزين مباشرة من )USB( دون الرجوع للكمبيوتر.

• اآللة مزودة بشاشة ذكية ملونة حجم 10.1 انش للتفاعل 
.)Wireless Mobile( املباشر مع املوبايالت واللوحات الذكية
• متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة 

.)Cloud Services( محتوى اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية
• اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل والتفاعل 

 Microsoft Office + Windows( مع جميع امللفات
.)Compatible

 Data ( الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط •
.) Overwrite Security

• تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات املستخدمني باإلضافة 
 HDD( إلى إستخدام وسيلة تعريف البصمة البيومتريكية اآلمنة

.) Encryption
• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري وإمكانية 

.) Software ( مراقبة األعمال عن بعد من خالل برنامج
• إمكانية تفعيل الشاشة باللغة العربية + اإلجنليزية + 

الفرنسية لسهولة اإلستخدام.

المواصفات العامة للبند

37

GB

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7683(

KONICA MINOLTA C-450iالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-0001632881000000-7430ديفيلوبر أسود

KW-00016411601000000-7430ديفيلوبر أحمر

KW-00016331601000000-7430ديفيلوبر أصفر

KW-00016431601000000-7430ديفيلوبر أزرق

KW-000164556260000-7430درام أسود

KW-000167280160000-7430درام أحمر

KW-000167180160000-7430درام أصفر

KW-000167380160000-7430درام أزرق

KW-00016742828000-7510تونر أسود

KW-00016763328000-7510تونر أحمر

KW-00016753328000-7510تونر أصفر

KW-00016773328000-7510تونر أزرق

15000 دبوسKW-000111530-7510دبابيس
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة تصوير مستندات 
ألوان

 55 صورة بالدقيقة 

KONICA MINOLTA C-550i

655 د. ك

اليابان - الصين - ماليزيا

KONICA MINOLTA C-550i

14
رقــــم البنـــــد

3610-KW-0001631

7682
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة التصوير ) 55 ( صورة بالدقيقة )ألوان (.
.) A3, A4, A5, A6, A5R, SRA3, B5, B4 ( جميع مقاسات الورق من •

• الزووم من %25 إلى 400 %.
• حتكم أوتوماتيكي في درجة احلبر.

• عدد كاسيتات الورق )x500 x 3( جلميع أحجام الورق. 
.g/m2 300 لغاية وزن ) By pass ( تلقيم يدوي سعة 150 ورقة •

• عدد النسخ من 1 – 9999 صورة.
• مفتاح التوفير للطاقة ) Energy Saver( عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.

• التحكم في التوضيح عن طريق شاشة ملس ملونة LCD مع اآللة.
• معرفة اخللل عن طريق الشاشة 10.1 بوصة.

• مزودة بقاعدة متحركة أصلية من املصنع.
• جهاز فرز الورق األوتوماتيكي مع التدبيس )فنــــــشر (.
• التصوير على وجهي الورق أوتوماتيكي )دوبلـــــــكس(.

• اآللة مزودة مبلقم ورق أوتوماتيكي سعة 300 ورقة 
)فيـــــــدر(.

• ميزة اإلختيار اإللكتروني حسب حجم األصل وحجم الورق 
املتوفر.

.) Dual page copy ( تصوير صفحتني من كتاب •
. SSD 250       وقرص صلب GB 8 سعة الذاكرة •

. D.P.I. 1800 x D.P.I. 600 نقاوة الوضوح •
• اآللة صديقة للبيئة.

• زمن التسخني ) 28 ثانية( فقط.
 Network / Printer / Full ( جاهزة للتوصيل مجانا على •

Colour Scanner / USB ( إلعادة الطباعة والتخزين.
• إمكانية الطباعة والتخزين مباشرة من ) USB ( دون الرجوع 

للكمبيوتر.
• اآللة مزودة بشاشة ذكية ملونة حجم 10.1 انش للتفاعل 
.)Wireless Mobile( املباشر مع املوبايالت واللوحات الذكية
• متصفح اإلنترنت املدمج مع اآللة يسمح بتصفح وطباعة 

.)Cloud Services( محتوى اإلنترنت من خالل الشاشة الذكية
• اآللة مزودة مبعالج إنتل لسرعة وسهولة التشغيل والتفاعل 

 Microsoft Office + Windows( مع جميع امللفات
.)Compatible

 Data ( الكتابة العشوائية فوق البيانات على القرص املمغنط •
.) Overwrite Security

• تشفير الوثائق اخملزنة على القرص املمغنط وبيانات املستخدمني باإلضافة 
 HDD( إلى إستخدام وسيلة تعريف البصمة البيومتريكية اآلمنة

.) Encryption
• إمكانية إضافة قطعة للعمل كجهاز فاكس إختياري وإمكانية 

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7683(

KONICA MINOLTA C-550iالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-0001632881000000-7430ديفيلوبر أسود

KW-00016411601000000-7430ديفيلوبر أحمر

KW-00016331601000000-7430ديفيلوبر أصفر

KW-00016431601000000-7430ديفيلوبر أزرق

KW-000164556260000-7430درام أسود

KW-000167280160000-7430درام أحمر

KW-000167180160000-7430درام أصفر

KW-000167380160000-7430درام أزرق

KW-00016742828000-7510تونر أسود

KW-00016763328000-7510تونر أحمر

KW-00016753328000-7510تونر أصفر

KW-00016773328000-7510تونر أزرق

15000 دبوسKW-000111530-7510دبابيس

GB
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلــة إتالف ورق
 A4  5 ( أوراق( 

Rexel Alpha

8.350 د. ك

الصين

Rexel Alpha

15
رقــــم البنـــــد

المواصفات العامة للبند
• ماكينة إتالف ريكسل بحد 5 ورقه, مشابك, دبوس دباسه, بطاقات إمتانيه

المها للقرطاسية
 واألدوات المكتبية

7490-KW-0001628

7694
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

المواصفات العامة للبند

رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

آلة إتالف ورق
 A4  15( ورقة(

2N Shredder Machine

27 د. ك

فيتنام - الصين 

2N Shredder Machine

16
رقــــم البنـــــد

• عرض فتحة التلقيم: 220 ملم 
• قدرة التقطيع: 16 ورقة 80 جرام / 20 ورقة 70 جرام (املقياس ورق A4 أو مايعادلة.

• امكانية التقطيع: ورق / دبابيس ومشابك / كروت ممغنطة وبطاقات بنكية / أقراص مدمجة 
)CD/DVD(

• سرعة التقطيع: 1.5 متر بالدقيقة الواحدة 
• القدرة على استمرارية التقطيع: 20 دقيقة )تقريباً(

60DB :مستوى الصوت •
• سعة احلاوية: 25 لتر 

• احلجم العام:  555 ملم )اإلرتفاع( – 375 ملم )العرض( – 245 ملم )العمق(

R
R

7490-KW-0001629

7695
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

جـــهـــاز فـــاكـــس لــيــزر
 A4 ــــــــــــــــــــادي(  )ع

brother 2840

54 د. ك

brother 2840

19
رقــــم البنـــــد

5815-KW-0000372

فيتنام - الصين 

7690
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

• سرعة عالية BPS.Super G3  33600 -7 ثوان
 Digit Dialing 2-200 200محطة لإلرسال عن طريق التخزين •

• ملقم مستندات سعة 20 ورقة 
 Tel/Fax يتم التمييز أتوماتيكياً بني رسالة الفاكس واملكاملة الهاتفية •

• MB 16  ذاكرة تتسع حلوالي 400 صفحة جاهزة لإلستقبال في حال نفاذ الورق
A4 كاسيت سعة 250 ورقة •

• اإلرسال األتوماتيكي ألكثر من جهة Broadcast  إلى 270 جهة     
• شاشة للبرمجة

• تقرير بعد كل إرسال
• إمكانية إستخدام اجلهاز كآلة تصوير مع تصغير وتكبير ) نسبة التصغير والتكبير من %50 - %200 ( تصوير لغاية 99 صورة بلمسة واحدة • مع 

  Sorter موزع ورق أتوماتيكي

 )Full USB 2.0(إمكانية توصيلها بالكمبيوتر إلستخدامها كطابعة ليزر بدون أي إضافات عن طريق •
• مدمج بها سماعة تليفون

• ميكن االتصال بدون رفع سماعة
DPI 2400x600 جودة الطباعة •

• ميزة توفير الطاقة
ميزات أخرى عديدة :
• يعمل بواسطة الليزر

A4 يعمل على ورق التصوير العادى •
Dual Accessهذه امليزة تتيح برمجة اجلهاز لإلرسال حتى فى حالة اإلستقبال
)Grey Scale 64 Level ( نظام اإلرجتاف 64 مستوى إلرسال صورة واضحة •

One Touch Dial 20 20 محطة لإلرسال بلمسة واحدة •
Error Correction Mode  ُ • ECM  ملعاجلة اخلطأ عند الإلرسال أوتوماتيكيا 

Access Code)Using 4 digits Password( مفتاح ملنع استخدام اجلهاز من قبل غير اخملولني إستعماله ، يعمل بإدخاله رقم سرى رباعى فى اجلهاز •
Delayed Transmission برمجة االرسال فى وقت متأخر •
• Fax Forwardingميكن برمجتها لتحويل الفاكس القادم 

الى خط اخر 

المواصفات العامة للبند

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7691(

Brother  Laser Fax 2840الرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-00005072412000-7430درام

تونر
KW-000050810.51200-7510 )سعة عادية(

تونر
KW-0000509202600-7510 )سعة أكثر(
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رقم المادة

اسم الماركة

رقم االتفاقية اآللي

سعر البند

اسم البند

بلد المنشآ

جــهــاز فــاكــس لــيــزر
 A4 ـــــدم(  ـــــق ـــــت )م

brother MFC –L2700DW

63 د. ك

brother MFC –L2700DW 

20
رقــــم البنـــــد

5815-KW-0001303

فيتنام - الصين 

7690
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

 ) PC Fax ( / آلة تصوير / قارئ صور / )فاكس مودم Duplex Print ( ست وظائف في جهاز واحد : ليزر فاكس / طابعة ليزر على الوجهني •
وتلفون .

Super G3( A4 -1 -  مودم سريع 33600 ذبذبة في الثانية ، 3 ثوان للمستند    
2 - ذاكرة تخزين 300 رقم هاتف لإلتصال السريع  

3 - ملقم مستندات أتوماتيكي لـ 35   ورقة
4 -متييز أتوماتيكي بني املكاملة الهاتفية ورسالة الفاكس

5 - ذاكرة تتسع لـ 600 صفحة في حال نفاذ الورق
F4  Sheet By Pass  ممر جانبي قياس A4 6 - كاسيت يتسع لـ 250 ورقة

7 - جهة )Fax Broadcasting  )300 اإلرسال من الذاكرة آلكثر من جهة وفي وقت متأخر       
8 - شاشة لعرض البيانات 

9 -تقرير بعد كل ارسال   
10 - امكانية استعمال اجلهاز كألة تصوير   

 Wired & Wireless Network Ready (( الشبك على الشبكة الداخلية + شبك السلكي +  USB11 - امكانية الشبك على الكمبيوتر

PC FAX MODEM 12 - فاكس مودم
- إمكانية إرسال وإستقبال الفاكس عن طريق الكمبيوتر 

- إمكانية تخزين وإرسال ملفات الى عدد 300 محطة في غاية السهولة
- إمكانية مشاهدة رسائل الفاكس املرسلة واملستقبلة من خالل شاشة الكمبيوتر 

-  إستقبال رسائل فاكس مباشرة في الكمبيوتر وحفظها لتوفير الورق واحلبر في آن واحد 
13 - مدمج بها سماعة هاتف 

14 -  االتصال بدون رفع سماعة الهاتف
2400x600 DPI  15 - جودة الطباعة

16 -  ميزة التوفير بالطاقة

مواصفات التصوير COPIER  MACHINE أسود وأبيض
- تصوير لغاية 99 نسخة بلمسة واحدة    

- تصغير بـ 4 نسب 50% - 75% - 87% - 93%
- تكبير بـ 150% - 125% - 120% - 200%

Sort Mode فرز التصوير -
- سرعة تصوير 30 صورة في الدقيقة

 SCANNER مواصفات جهاز القراءة  -   
- قراءة امللفات والصور لغاية 600 × 600 نقطة حتت برنامج إعداد وندوز  -       

- الضغط التلقائي للملفات احملفوظة لزيادة طاقة احلفظ
  BMP & TIFF – PCX  حفظ امللفات حتت إسم -

- إمكانية إرسال الصور املقروءة الى الفاكس مباشرة.

المواصفات العامة للبند
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تابع المواصفات العامة للبند
Network LASER PRINTER مواصفات طابعة ليزر   -

دقة الطباعة 2400×600 نقطة باإلنش- 
Duplex Print سرعة الطباعة 30 صفحة بالدقيقة – طباعة على الوجهني -

MB 32 الذاكرة -
  Mac & Windows & Dos إمكانية الطباعة حتت- 

ومميزات أخرى عديدة :
Dual Access -  هذه امليزة متكن مستخدم اجلهاز من برمجة إرسال الوثائق حتى في حال إنشغال اجلهاز في اإلرسال واإلستقبال. 

 Fax Forward / حتويل الفاكسات القادمة الى جهاز آخر مبرمج -
 Sec. Scanning 2 سرعة قراءة عالية لإلرسال من الذاكرة -

- إمكانية برمجة اجلهاز لإلرسال في وقت الحق .
Smoothing- لطباعة صور أكثر وضوحاً. 

-إمكانية برمجة اإلرسال حتى عندما يكون اجلهاز يستقبل بحيث يقوم باإلرسال حال اإلنتهاء من وظيفته
 Next Fax Reservation 

.  Cover Page  ميكن برمجة الصفحة التي تسبق الرسالة-
موسيقى عند اإلنتظار. -

إلرسال صور فوتوغرافية واضحة .Grey Scale - 64 درجة 

أسعار القطع االستهالكية - رقم االتفاقية اآللي )7691(

brother MFC –L2700DWالرقم املصنعي

عدد النسخديناررقم املادةالقطعة

KW-00005072412000-7430درام

تونر
KW-000050810.51200-7510 )سعة عادية(

تونر
KW-0000509202600-7510 )سعة أكثر(
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دليل الشراء اجلماعي لألجهزة املكتبية

نموذج االقتراحات

اجلماعي  الشراء  دليل  تطوير  على   - اجلماعي  الشراء  مراقبة   - الشراء  نظم  إدارة   - املالية  وزارة  من  حرصًا 

لألجهزة املكتبية لتحقيق االستفادة القصوى منه للجهات العامة، يرجى تزويدنا مبقترحاتكم وآرائكم من حيث 

محتوياته واملواد املدرجة فيه ومواصفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج وإرساله الى مراقبة الشراء اجلماعي على 

cp@mof.gov.kw  :رقم الفاكس التالي: 22449839 أو البريد اإللكتروني التالي
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