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املــقــدمــــــــة
ي�س����ر وزارة املالية – �إدارة نظم ال�ش����راء – مراقبة الـ�شراء اجلـماعي – �أن تـقدم دلــيـل ال�شراء اجلماعي للأجهزة
املكتبي����ة – الإ�صدار العا�شر – لل�سنة املالية )� (2017/2016إلــ����ى كافــة اجلهــات احلكومية ل�شــراء احتياجــاتهــا
مـ����ن خــالل����ه حــتـى  2017/3/31ويحت����وي الدليل على عدد ) (20بنـ����د ذات مـوا�صفـات متمـي����زة  ،روعي فـيهــا
اجلـــودة العــاليــة  ،وقــد تــم تــر�سية البنـود عــلى عــدد ) (9مـوردين مـخـت�صني بالأجــهــزة املكتبية.
وعلي����ه يرج����ى م����ن اجلهات احلكومي����ة الراغبة يف اال�ستف����ادة من هذا الدليل االلت����زام بــتنفيذ تعليم����ات ال�شراء
اجلماع����ي ميكنك����م االطـ��ل�اع عل����ى الن�سخ����ة الإلكرتوني����ة للتعليمات امل�ش���ار �إليها م���ن خالل الراب���ط التايل:
) .(http://www.mof.gov.kw/gcp/GCP.pdf
كم����ا تتق����دم وزارة املالي����ة – �إدارة نظ����م ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي – بتقديره����ا لكل من �ساهم يف �إعداد
و�إ�ص����دار دلي����ل ال�ش����راء اجلماعي للأجهزة املكتبي����ة – الإ�صدار العا�ش����ر – لل�سنــة املـالي����ة ) (2017/2016مــن
الفنـييـن والعــاملـيــن باجلهــات احلــكومـــيـة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
هذا وجميع املخت�صني بوزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي – عـلى ا�ستعداد تام للتعاون
اجلـاد والبناء مـع كافة اجلهات احلكومية لإي�ضاح ما يت�ضـمنه هذا الدليل.
لال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف رقم22481980 :
�أو �إر�سال ر�سالة عرب الربيد االلكرتوينcp@mof.gov.kw :
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تعليمات وإرشادات هامة للشراء من الدليل
 - 1تعري���ف ال�ش���راء اجلماع���ي :هو قيام اجلهات احلكومية بتوف�ي�ر احتياجاتها من املواد بالأم���ر املبا�شر عن طريق دليل
ال�ش���راء اجلماع���ي مبوا�صف���ات موحدة وب�أ�سعار حمددة بقيم���ة ال تتجاوز عن مبلغ  5,000د.ك لأم���ر �أو جمموعة �أوامر
ال�ش���راء خ�ل�ال  30يوم عم���ل ،ويجوز ال�شراء ب�أكرث من ذل���ك ب�شرط خماطبة جلنة املناق�صات املركزي���ة واخذ موافقتها،
ويراع���ى خماطب���ة �إدارة الفت���وى والت�شريع عند و�صول القيم���ة الإجمالية لـ  75,000د.ك ف�أك�ث�ر وكذلك خماطبة ديوان
املحا�سبة ملبلغ  100,000د.ك ف�أكرث.
 - 2يه���دف ال�ش���راء اجلماعي عن طريق الأدل���ة �إىل توفري املواد ب�أقل الأ�سعار و�أن�سب املوا�صف���ات و�إىل توحيد الأ�سعار يف جميع
اجلهات احلكومية ،وعلى تقليل الأعباء الإدارية واملالية يف قطاع امل�شرتيات ،واىل �سرعة التوريد وتقليل احلاجة �إىل تخزين املواد.
 - 3عل���ى اجله���ات احلكومي���ة �إخطار وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار اعتذار �أي مورد
عن التوريد وذلك التخاذ الإجراء الالزم معه.
 - 4يج���ب عل���ى وحدة املخ���ازن فح�ص ومطابقة املواد املوردة م���ع ال�صورة واملوا�صفات املو�ضح���ة يف الدليل ،وعند وجود �أي
اخت�ل�اف دون تق���دمي امل�ستن���دات الدالة على موافق���ة وزارة املالية على �أي تغيري )كتاب ملن يهم���ه الأمر( فيجب على وحدة
املخازن رف�ض املواد و�إبالغ وحدة امل�شرتيات بذلك ،ويف هذه احلالة يجب على وحدة امل�شرتيات �إ�شعار وزارة املالية � -إدارة
نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي بذلك التخاذ الإجراء الالزم مع املورد.
 - 5يقوم املوظف املخت�ص باجلهة احلكومية بالتن�سيق مع املوردين للت�أكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فرتة التوريد وذلك
قبل �إ�صدار �أمر ال�شراء.
 - 6يدون رقم اتفاقية التوريد اخلا�صة بكل مورد بدال من رقم طلب الأ�سعار وذلك يف منوذج �أمر ال�شراء حتى يتم متييز �أمر
ال�شراء املبا�شر عن طريق ال�شراء اجلماعي.
 - 7يجب على املورد الرد على اجلهة احلكومية بقبوله مبا جاء ب�أمر ال�شراء خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ �إ�صدار �أمر ال�شراء.
 - 8ال يج���وز للجه���ة احلكومي���ة �إ�صدار �أمر �شراء ملوردي ال�ش���راء اجلماعي يحتوي على مواد من خ���ارج الدليل �أو مواد
خا�صة ملورد �آخر.
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الكفالــة والتأميــن النهــائـــي
الكفالة :
جميع الأجهزة املدرجة يف الدليل مكفولة من قبل املوردين ملدة ثالث �سنوات ت�شمل )الرول احلراري (Fuser +
تب���د�أ م���ن تاريخ الرتكيب والت�شغيل والإ�ستالم النهائي ،ويلتزم امل���ورد خالل هذه الفرتة بتبديل قطع الغيار
غ�ي�ر الإ�ستهالكي���ة التالفة ب�أخرى �أ�صلية و�صيانة و�إ�صالح �أي عيوب تظه���ر �أثناء الت�شغيل ،ويلتزم املوردين
بتثبي���ت �أ�سع���ار القطع الإ�ستهالكية طوال مدة الكفالة ،كم���ا تو�صي وزارة املالية جميع امل�ستفيدين من هذا
الدليل �شراء الأحبار والقطع الإ�ستهالكية الأ�صلية ال�صنع وعدم �إ�ستخدام الأحبار والقطع املقلدة.

ونظراً لطبيعة ح�سا�سية غالبية املواد املدرجة يف الدليل )خ�صو�صاً �آالت الت�صوير( لذا تو�صي وزارة املالية
– مراقبة ال�شراء اجلماعي جميع اجلهات احلكومية ب�ضرورة عدم طلب املواد وتخزينها ملدة طويلة تتجاوز
فرتة ) (90يوم.
الت�أمني النهائي :

تق���وم اجله���ة احلكومية امل�صدرة لأمر ال�شراء بتح�صيل ت�أمني نهائي بن�سبة  %10من قيمة �أمر ال�شراء فقط
عند حتقق �أحد ال�شرطني التاليني:
�أ -جتاوز القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء عن 2,000د.ك )�ألفني دينار كويتي(.
ب -جتاوز فرتة التوريد عن �أ�سبوع.
وت�ستمر مدة �صالحية الت�أمني لفرتة الكفالة وملدة  90يوم بعدها.
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تابــع الكفالــة والتأميــن النهــائـــي
اخل�صم من امل�ستحقات :
 -1للجه���ات احلكومي���ة احلق يف خ�صم قيم���ة الغرامات �أو التعوي�ضات على املورد م���ن الت�أمني النهائي �أو من
الدفعات امل�ستحقة للمورد لديها وبن�سبة ال تزيد عن  %1من القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء عن كل يوم ت�أخري،
على �أن ال يزيد �إجمايل قيمة الغرامات عن  %10من القيمة الإجمالية لأمر ال�شراء.
ويحق للجهة �أن تفر�ض غرامة ت�أخري على املورد و�إتخاذ الإجراءات الالزمة �ضده يف احلاالت التالية:
�أ -عدم الإلتزام بتوريد �أو ت�شغيل جميع املواد املطلوبة يف �أمر ال�شراء.
ب -عدم التوريد بالفرتة الزمنية املحددة واملتفق عليها.
ج -الت�أخري يف تلبية نداء ال�صيانة.
ويف حال اخل�صم من الت�أمني فيجب على املورد �أن ي�ستكمل الت�أمني خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره بذلك.
 -2خماطبة وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي يف احلاالت التي ترى فيها اجلهات احلكومية
امل�صدرة لأمر ال�شراء ب�أنه ي�ستوجب تغرمي املورد بخالف غرامة الت�أخري.
و�ستق���وم وزارة املالي���ة – �إدارة نظ���م ال�ش���راء – مراقبة ال�شراء اجلماع���ي ب�إتخاذ الإجراءات الالزم���ة نحو خ�صم قيمة
الغرامات �إن وجدت من �ضمن الإتفاقية املودع لدينا وحتويلها للجهة احلكومية املعنية.
نداء ال�صيانة:
يلتزم املوردين بتلبية نداء ال�صيانة من قبل كل جهة حكومية خالل � 12ساعة عمل.
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الفـهــــــــــــرس

ال�شركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات
Kuwait Documents Technology Co W.L.L
عنوان ال�شركة :الري قطعة � - 1شارع الغزايل  -ق�سيمة رقم � – 355صندوق بريد 17065 :اخلالدية  72451الكويت
الرقم الآيل للعنوان12639151 :
ا�سم م�س�ؤول مبيعات � :سعود عجني – نقال94995591 :
ا�سم م�س�ؤول ال�صيانة :بينجامني فيلب -نقال94995571 :
الربيد الإلكرتوينhelpdesk@kdt.com.kw :
املوقع الإلكرتوينwww.kdt.com.kw :
هاتف املبيعات وال�صيانة ، 22210500 :فاك�س املبيعات وال�صيانة22210501 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 1ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

2

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجتال �أبي�ض و�أ�سود � 25صورة بالدقيقة

12

5

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 40صورة بالدقيقة

18

11

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال ملونة � 45صورة بالدقيقة

30

12

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال ملونة � 55صورة بالدقيقة

32
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس
			
�شــركــــة �صناعات الأمانة

Alamana Industries

عنوان ال�شركة :ال�شويخ ال�صناعية ) (2قطعة  73و  - 74الرقم الآيل للعنوان - 17955233 :عنوان الور�شة :الري ق�سيمة رقم ) 1185و (1189
م�س�ؤويل املبيعات  :حممد امل�صري –  - 99825765وائل عنرت  - 90907159 -حممود القا�ضي 66592788 -
املوقع الإلكرتوين ،http ://www.alghanim.com :الربيد الإلكرتوينmmasri@alghanim.com :
هاتف املبيعات 1881111 :داخلي  ، 4523فاك�س املبيعات24831694 :
هاتف ال�صيانة ، 60619338 - 1830012 :فاك�س ال�صيانة24731079 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 2ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

7
9
10

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 55صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 75صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال ملونة � 35صورة بالدقيقة  A4فقط

22
26
28

Al-Mulla International Company

�شركة املال العاملية للتجارة العامة

for General Trading W.L.L

للأثاث والأجهزة ذ.م.م

عنوان ال�شركة للمبيعات وال�صيانة :ال�شرق – �شارع عمر بن اخلطاب – �صندوق بريد 177 :ال�صفاة  13002الكويت الرقم الآيل للعنوان18899739 :
مدير املبيعات  :قا�سم جوين–  - 99448871داخلي 256

ا�سم م�س�ؤول ال�صيانة� :شهزاد �أحمد  - 22430850 -داخلي 202

املوقع الإلكرتوين ،www.almullagroup.com:الربيد الإلكرتوينqassem@almullagroup.com - shahzad@almullagroup.com :
البدالة - 1880088 :هاتف املبيعات ، 22479282 :هاتف ال�صيانة22433145 :

�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � )3ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

4
8

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 36صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 65صورة بالدقيقة

16
24
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس
ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب

Arabian Business Machines Co

عنوان ال�شركة :القبلة – �شارع ال�صاحلية – عمارة اللهيب رقم ) 3ال�سرداب،الأر�ضي،امليزانني(  -الرقم الآيل للعنوان10255162 :
عنوان الور�شة :العار�ضية ال�صناعية  -قطعة  - 1ق�سيمة 111
مدير اخلدمات الفنية )ال�صيانة(  :نا�صر عبداخلالق 69008898 -
مدير املبيعات  :عدنان عبدال�صمد – 69008878
املوقع الإلكرتوين ،http ://www.abm-kuwait.com :الربيد الإلكرتوينnasser@abm-kuwait.com - abm@abm-kuwait.com :
هاتف املبيعات ،22429154 - 22445373 – 22445369 :داخلي 213 - 212 - 103 :فاك�س املبيعات22414399 :
هاتف ال�صيانة ، 22461507 - 22461504 – 69008821 - 55667734 – 55667743 :داخلي 301 - 302 - 303 :فاك�س ال�صيانة24331839 :

�إتفاقيــة توري ــد رق ــم (� ) 4ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

6
19
20

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 45صورة بالدقيقة
جهاز فاك�س نظام ليزر (عادى) يعمل على ورقA4
جهاز فاك�س نظام ليزر (متقدم) يعمل على ورقA4

20
40
41

جمموعة العاملية للتكنولوجيا
حويل � -شارع بريوت  -بجانب نادي القاد�سية الريا�ضي  -برج ال�صفاة � -ص.ب� 29022 :صفاة  13151الكويت
هاتف - 22245555 :علي �إ�سماعيل وهبي - 99746213 :فاك�س املبيعات وال�صيانة22245552 :
�أحمد عبداهلل99486505 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم (� )5ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

1

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجتال �أبي�ض و�أ�سود � 20صوره بالدقيقة

10
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تـابــــــع الفـهــــــــــــرس

م�ؤ�س�سة جا�سم يو�سف احلمي�ضي التجارية
ال�شويخ ال�صناعية – �شارع البنوك  ،بجوار ايكيا �سابقاً
هاتف  – 24810500 ،1884422 :فاك�س  - 24838281 :مدير املبيعات  -حممد املري  -نقال 99440607 :
ور�شة ال�صيانة  – 24810500 ،1884422 :داخلي 1209/1210/1211/1302 :
E-mail: officesolutions@homaizi.com.kw
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم (� )6ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

3

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 30صورة بالدقيقة

14

عنوان ال�شركة :العار�ضية ال�صناعية � -شارع حممد بن القا�سم � -صندوق بريد  126 -ال�صفاة  13002 -الكويت
الرقم الآيل للعنوان13211237 :
هاتف 1809809 :داخلي املبيعات  - 1393 :ال�صيانة - 1802929 :فاك�س املبيعات - 22202410 :فاك�س ال�صيانة24344975 :
م�س�ؤول املبيعات :جمال ف�ؤاد حممد  -نقال  - 65612013 - 66016889م�س�ؤول ال�صيانة :حممد �شاهزاد حممود  -نقال99589729 :
املوقع الإلكرتوين - www.yousifi.com.kw :الربيد الإلكرتوينshahzad.mahmood@yousifi.com.kw - jamal.fouad@yousifi.com.kw :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم (� )7ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

18

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

39

09

تـابــــــع الفـهــــــــــــرس
�شركـة الهو�شـان للتجهيزات املكتبية والقرطا�سية باجلملة
عنوان ال�شركة و الور�شة :الكويت العا�صمة -القبلة -املبنى 11-جممع ملك حممد اخلالوي و�أ�سامة العمر -مكتب ) (516دور )(5

Hoshan Co. for Stationery & Office Supplies

�صندوق بريد 23478:ال�صفاة الرمز الربيدي  13095الكويت  -الرقم الآيل للعنوان15312605 :
هاتف ال�شركة - 24769263 - 24769236 - 24733000 :داخلي املبيعات وال�صيانة 113 & 0 :
م�س�ؤول املبيعات :م�صطفى حممد �إمبابي –  - 66256879م�س�ؤول ال�صيانة :م�صطفى حممد �إمبابي – 66256879
املوقع الإلكرتوين ، www.hoshanpg.com :الربيد الإلكرتوينmailto:mmahjoub@hoshanpg.com :
هاتف املبيعات وال�صيانة24768504 - 24768515 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم (� )8ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

15
16

�آلة �إتالف ورق � 5أوراق A4
�آلة �إتالف ورق  15ورقة A4

36
37

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية للإلكرتونيات ذ.م.م

		 AL.Jazira INT.Group for electronics co.

عنوان ال�شركة و الور�شة :الكويت  -عمارة الكويت � -شارع فهد ال�سامل – �ص.ب  13088ال�صفاة  -الرقم الآيل للعنوان19447419 :
مدير املبيعات  :ح�سام الدين ح�سني عزازي –  - 99693631م�س�ؤول املبيعات  :هاين عبد الرحمن –  / 99693597عناية �إبراهيم – 99693571
املوقع الإلكرتوين http://www.aljazira-group.com :الربيد الإلكرتوينjazira@aljazira-group.com - hussam@aljazira-group.com :
هاتف املبيعات وال�صيانة22425926 - 22217240 :
فاك�س املبيعات وال�صيانة22425936 - 22217249 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم (� )9ش ج ( ) 2017/2016 -2
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

13
14
17

�آلة حا�سبة  12خانة تعمل بالطاقة ال�شم�سية
�آلة حا�سبة كهربائية مع رول
�آلة تغليف حرارى للهويات بج�سم معدين

34
35
38
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RICOH MP 2014AD
1
3610-KW-0000551
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 20صورة بالدقيقة

RICOH MP 2014AD
105.000 K.D

اليابان  -ال�صني  -كوريا  -فرن�سا � -إجنلرتا

جمموعة العاملية للتكنولوجيا

11

RICOH MP 2014AD
 ال�سرعة � 20صورة بالدقيقة �أبي�ض و�أ�سود. �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (. )A6 الزوم من .% 200 – 50 حتكم فى درجات احلرب �أتوماتيكى. عدد  1كا�سيت ب�سعة  250ورقة. تلقيم يدوى جانبي �سعة  100ورقة (. )Bypass عدد الن�سخ من . 99 – 1 مفتاح التوفري فى الطاقة. التحكم فى التو�ضيح. معرفة اخللل. قاعدة متحركة. ت�صوير �صفحتني كتاب (. )Dual Page Copy ذاكرة �سعة . 256MB نقاوة الو�ضوح . 600X600 dpi زمن الت�سخني  31ثانية. تو�صيل االلة جمانا عن طريق ال�شبكة لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �ضوئى ملون. الت�صوير على الوجهني �أتوماتك (. )Duplex -الآلة مزودة مبلقم ورق �أ�سا�سي (� )Feederسعة  50ورقة.

رقم املادة

1

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000573

000

14

60000

� 20صورة

درام

7430-KW-0000574

000

19

60000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000575

000

10

12000

الدبابي�س

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

12

RICOH MP 2501SP
2
3610-KW-0000552
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 25صورة بالدقيقة

RICOH MP 2501SP

213.000 K.D

ال�صني

ال�شركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات

13

RICOH MP 2501SP
 ال�سرعة � 25صورة بالدقيقة �أبي�ض و�أ�سود. �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (. )A6 الزوم من .% 200 – 50 -مدة الت�سخني  20ثانية.

 حتكم فى درجات احلرب �أتوماتيكى. -عدد الكا�سيتات ( .) 250 * 2

 تلقيم يدوى �سعة  100ورقة (. )Bypass -عدد الن�سخ من .999 – 1

 مفتاح التوفري فى الطاقة. التحكم فى التو�ضيح. -معرفة اخللل.

 �سرعة طباعة �أول ورقة  6ثواين. �إمكانية الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر. ت�صوير �صفحتني كتاب (. )Dual Page Copy -ذاكرة �سعة .1GB

 -نقاوة الو�ضوح .600X600 dpi

 الآلة مزودة بفيدر �سعة  100ورقة.ً
جمانا على �شبكة الكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �ضوئي ملون .
 تو�صيل الآلة الت�صوير على الوجهني �أتوماتك (.)Duplex� -إمكانية الطباعة مبا�شرة من ( )USBدون الرجوع �إىل الكمبيوتر.

رقم املادة

2

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000576

000

25

60000

� 25صورة

درام

7430-KW-0000577

000

35

60000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000578

000

8

9000

الدبابي�س

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

14

REX.ROTARY MP 3054SP
3
3610-KW-0000553
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 30صورة بالدقيقة

REX.ROTARY MP 3054SP
449.000 K.D

ال�صني

م�ؤ�س�سة جا�سم يو�سف احلمي�ضي التجارية

15

REX.ROTARY MP 3054SP
� -سرعة الت�صوير ( � ) 30صورة بالدقيقة ( �أبي�ض� /أ�سود )

-

�أكرب قيا�س (  ) A3و�أ�صغر قيا�س ( ) B6

-

الزوم من  25%اىل 400%

-

حتكم اوتوماتيكي يف درجات احلرب

-

عدد الكا�سيتات ( 550 * 2ورقة)

-

تلقيم يدوي جانبي �سعة  100ورقة ( ) Bypass

-

عدد الن�سخ  999 1-ن�سخة

-

مفتاح التوفري يف الطاقة

-

�شا�شة ملعرفة اخللل

-

مزودة بقاعدة �سهلة التحرك بعجالت

-

امكانية االختيار الإلكرتوين ح�سب حجم اال�صل وحجم الورق املتوفر

-

ت�صوير �صفحتني من كتاب ( ) Dual page copy

-

ذاكرة �سعة 2GB + 320GB HDD

-

درجة الو�ضوح dpi 600 * 600

-

زمن الت�سخني  14ثانية

-

الآلة مزودة بجهاز فرز الورق اوتوماتيكي (  )Finisher SR3140مع التدبي�س

-

ً
اوتوماتيكيا ( ) Duplex
الت�صوير على وجهي الورقة

-

االلة مزودة مبلقم ورق �أ�سا�سي فيدر �سعة  100ورقة ( ) Feeder

-

الآلة جاهزة للتو�صيل على ال�شبكة الداخلية  Networkلتعمل كطابعة وما�سح �ضوئي

رقم املادة

3

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000579

900

9

120000

� 30صورة

درام

7430-KW-0000580

000

30

120000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000581

500

16

24000

الدبابي�س

7510-KW-0000582

600

14

 5000دبو�س

16

KONICA MINOLTA 367
4
3610-KW-0000554
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 36صورة بالدقيقة

KONICA MINOLTA 367

510.000 K.D

اليابان  -ال�صني

�شركة املال العاملية للتجارة العامة

17

KONICA MINOLTA 367
-

�سرعة الت�صوير ( � ) 36صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود )
�أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س ( ) A6 + A5
الزووم من � 25%إىل % 400
حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب
عدد الكا�سيتات ( 500 * 2ورقة)
تلقيم يدوي جانبي �سعة  150ورقة ( ) By pass
عدد الن�سخ من 9999 - 1
خا�صية التوفري بالطاقة ( ) Energy Saver
�إمكانية التحكم يف درجة و�ضوح ال�صورة
مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل ( ) DK-513
ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر
�إمكانية ت�صوير �صفحتني من كتاب ( ) Dual page copy
ذاكرة م�ستندات �سعة 250 GB Hdd + 2 GB
نقاوة الو�ضوح 600 x 600 DPI
زمن الت�سخني (  20ثانية )
حتتوي على فارز �أوتوماتيكي (  ) FINISHERمع خا�صية التدبي�س الأوتوماتيكي موديل ( ) FS-533
الت�صوير على وجهني الورق �أوتوماتيكي ( ) DUPLEX
الآلة مزودة مبلقم م�ستندات �أوتوماتيكي (  ) ADF ) ( Feederقالب للأ�صل �سعة  150ورقة موديل ( ) DF-628
الآلة مزودة بربنامج ملراقبة الإ�ستخدام عن بعد
جاهزة التو�صيل على ال�شبكة الداخلية )(USB + Network + Print + Color Scan
برجمة ال�شعارات و�إ�ضافتها لأوامر الطباعة عند الطلب
تعمل الآلة مع �أجهزة التلفونات احلديثة ( ) Smart Phone
�إمكانية عمل ال�شا�شة باللغة العربية لت�سهيل عملية الإ�ستخدام

رقم املادة

4

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000583

000

87

60000

� 36صورة

درام

7430-KW-0000584

000

75

110000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000585

000

30

25000

الدبابي�س

7510-KW-0000586

000

35

 15000دبو�س

18

RICOH MP 4054 SP
5
3610-KW-0000555
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 40صورة بالدقيقة

RICOH MP 4054 SP

647.000 K.D

تايلند

ال�شركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات

19

RICOH MP 4054 SP
ال�سرعة � 40صورة بالدقيقة �أبي�ض و�أ�سود.
�أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (. )A6
الزوم من .% 400 – 25
مدة الت�سخني  14ثانية.
حتكم فى درجات احلرب �أتوماتيكى.
عدد الكا�سيتات ( .) 550 * 2
تلقيم يدوي جانبي ب�سعة  100ورقة (. )By pass
عدد الن�سخ من .999 – 1
مفتاح التوفري فى الطاقة.
التحكم فى التو�ضيح.
معرفة اخللل.
�سرعة طباعة �أول ورقة  4ثواين.
�إمكانية الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
ت�صوير �صفحتني كتاب (. )Dual Page Copy
ذاكرة �سعة .2GB RAM
		
قر�ص �صلب .320GB Hard Disc
نقاوة الو�ضوح .1200X1200 dpi
الآلة مزودة مبلقم ورق �آيل (�أ�سا�سي) ( )Feederوب�سعة  100ورقة.
ً
جمانا على �شبكة الكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �ضوئي ملون .
تو�صيل الآلة
القدرة على ت�صوير الورق على الوجهني �أتوماتك ( )Duplexحتى وزن  256جرام مبا�شر من الكا�سيت.
فارز الورق الأوتوماتيكي موديل ( )SR3130مع التدبي�س الأوتوماتيكي.

� -إمكانية الطباعة مبا�شرة من ( )USBدون الرجوع �إىل الكمبيوتر.

رقم املادة

5

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000587

000

25

160000

� 40صورة

درام

7430-KW-0000588

000

95

160000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000589

000

30

37000

الدبابي�س

7510-KW-0000590

000

15

 5000دبو�س

20

TOSHIBA e-STUDIO 457
6
3610-KW-0000556
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 45صورة بالدقيقة

TOSHIBA e-Studio 457

685.000 K.D

ال�صني

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب

21

TOSHIBA e-Studio 457
 �سرعة الت�صوير ( � ) 45صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود ).� -أكرب قيا�س للورقة � – A3أ�صغر قيا�س .A5R

-

الزووم .400%-25

 حتكم �إوتوماتيكي يف درجات احلرب. عدد الكا�سيتات � 2سعة الواحدة  550ورقة. تلقيم يدوي جانبي �سعة  100ورقة (.)By pass عدد الن�سخ من .999 – 1 مفتاح توفري الطاقة .energy saver التحكم يف التو�ضيح (.)photo/photo-text/text مزودة ب�شا�شة ملعرفة اخللل من خالل �شا�شة ملوّنه مقا�س  8,5ان�ش تعمل باللم�س. مدمج بها قاعدة �أ�صلية. ميزة الإختيار االلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق (.)AMS & APS مزودة بخا�صية ت�صوير �صفحتي كتاب .Dual page copy ذاكرة �سعة  + 2GB RAMقر�ص �صلب .320GB HDD - نقاوة و�ضوح .600X600dpi زمن الت�سخني  20ثانية. مدمج بها جهاز فرز �إوتوماتيكي مع التدبي�س .finisher الت�صوير على وجهي الورق اوتوماتيكي (.)Duplex -الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي ( )Feederقالب للأ�صل .RADF

رقم املادة

6

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000591

000

59

150000

� 45صورة

درام

7430-KW-0000592

000

49

150000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000593

000

30

43900

الدبابي�س

7510-KW-0000594

000

25

 9000دبو�س

22

XEROX WorkCentre 5955
7
3610-KW-0000557
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 55صورة بالدقيقة

XEROX WorkCentre 5955
895.000 K.D

هولندا  -ماليزيا

�شركة �صناعات الأمانة

23

XEROX WorkCentre 5955
-

�سرعة الت�صوير(� )55صورة بالدقيقة (ابي�ض/ا�سود)
اكرب قيا�س للورق ( )A3ا�صغر قيا�س للورق ()A5
الزووم من  25%اىل 400%
�سرعة الن�سخة االوىل  3.7ثانية
عدد كا�سيتات الورق ( )4ب�سعة �إجمالية =  4700ورقة
ملقم يدوى جانبى �سعة  100ورقة ()Bypass Tray
عدد الن�سخ من 9999 – 1
نقاوة الو�ضوح .1200X1200 dpi
الآلة حتتوى على جهاز فرز الورق االتوماتيكى مع التدبي�س ()Finisher
ميزة الت�صوير االتوماتيكى على الوجهني ()Duplex
امكانية معرفة اعمار م�ستهلكات الت�شغيل من خالل ال�شبكة الداخلية
امكانية الطباعة بارقام �سرية
امكانية حتديد وقت الطباعة
ملقم ورق �أتوماتيكي ( )DADF) (Feederب�سعة  200ورقة
امكانية حتديد اال�شخا�ص امل�ستخدمني للجهاز
امكانية عمل الطباعة على الوجهني اتوماتيكيا مع التدبي�س لغايـة قيا�س A3
امكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كطابعة مركزية ب�سرعة  55ورقة بالدقيقة
امكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كما�سح �ضوئى (ملون�/أبي�ض و�أ�سود) ب�سرعة ت�صل  200وجه بالدقيقة
�إمكانية تو�صيل الآلة على ( )USBلعمل الطباعة و امل�سح ال�ضوئي مبا�شرة دون الرجوع للكمبيوتر
مفتاح التوفري فى الطاقة
زمن ت�سخني الآلة  28ثانية
امكانية االختيار االلكرتوين ح�سب حجم اال�صل و حجم الورق املتوفر
�إمكانية عمل ال�شا�شة باللغة العربية لت�سهيل عملية الإ�ستخدام

رقم املادة

7

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

ال يحتاج

ال يحتاج

ال يحتاج

ال يحتاج

� 55صورة

درام

7430-KW-0000595

000

94

200000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000596

000

56

52000

الدبابي�س

7510-KW-0000597

000

33

 15000دبو�س

24

KONICA MINOLTA 654E
8
3610-KW-0000363
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 65صورة بالدقيقة

KONICA MINOLTA 654E

1150.000 K.D

اليابان  -ال�صني

�شركة املال العاملية للتجارة العامة

25

KONICA MINOLTA 654E
-

�سرعة الت�صوير ( � ) 65صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود ).
�أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س ( .) A6 + A5
الزووم من � 25%إىل .% 400
حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
عدد الكا�سيتات (  ) 1500 * 1 ( + ) 1000 * 1 ( + ) 500 * 2مبعدل  3500ورقة.
تلقيم يدوي جانبي �سعة  150ورقة ( .) By pass
عدد الن�سخ من .9999 - 1
خا�صية التوفري بالطاقة ( .) Energy Saver
�إمكانية التحكم يف درجة و�ضوح ال�صورة.
مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية.
ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
�إمكانية ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
ذاكرة م�ستندات �سعة 250 GB Hdd + 2 GB
نقاوة الو�ضوح .600X600 dpi
زمن الت�سخني (  40ثانية ).
حتتوي على فارز �أوتوماتيكي (  ) FINISHERمع خا�صية التدبي�س الأوتوماتيكي موديل ( .) FS-534
الت�صوير على وجهني الورق �أوتوماتيكي ( .) DUPLEX
الآلة مزودة مبلقم م�ستندات �أوتوماتيكي(  ) ADF ) ( Feederب�سعة  150ورقة.
جاهزة التو�صيل على ال�شبكة الداخلية (.)USB + Network + Print + Color Scan
الآلة مزودة بربنامج ملراقبة الإ�ستخدام عن بعد.
برجمة ال�شعارات و�إ�ضافتها لأوامر الطباعة عند الطلب.
تعمل الآلة مع �أجهزة التلفونات احلديثة ( .) Smart Phone
�إمكانية عمل ال�شا�شة باللغة العربية لت�سهيل عملية الإ�ستخدام.

رقم املادة

8

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

7430-KW-0000482

000

171

1200000

� 65صورة

درام

7430-KW-0000483

000

162

300000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000485

000

58

42000

الدبابي�س

7510-KW-0000486

000

35

 15000دبو�س
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XEROX WorkCentre 5875i
9
3610-KW-0000364
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 75صورة بالدقيقة

XEROX WorkCentre 5875i

1330.000 K.D

هولندا  -ماليزيا

�شركة �صناعات الأمانة

27

XEROX WorkCentre 5875i
-

�سرعة الت�صوير(� )75صورة بالدقيقة (ابي�ض/ا�سود)
اكرب قيا�س للورق ( )A3ا�صغر قيا�س للورق ()A5
الزووم من  25%اىل 400%
�سرعة الن�سخة االوىل  2.9ثانية
عدد كا�سيتات الورق ( )4ب�سعة �إجمالية =  4700ورقة
ملقم يدوى جانبى �سعة  100ورقة ()By pass
عدد الن�سخ من 9999 – 1
نقاوة الو�ضوح .600X4800 dpi
الآلة حتتوى على جهاز فرز الورق االتوماتيكى مع التدبي�س ()Finisher
ميزة الت�صوير االتوماتيكى على الوجهني ()Duplex
امكانية معرفة اعمار م�ستهلكات الت�شغيل من خالل ال�شبكة الداخلية
امكانية الطباعة بارقام �سرية
امكانية حتديد وقت الطباعة
ملقم ورق �أتوماتيكي ( )DADF) (Feederب�سعة  200ورقة
امكانية حتديد اال�شخا�ص امل�ستخدمني للجهاز
امكانية عمل الطباعة على الوجهني اتوماتيكيا مع التدبي�س لغايـة قيا�س A3
امكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كطابعة مركزية ب�سرعة  75ورقة بالدقيقة
امكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كما�سح �ضوئى الوان ب�سرعة ت�صل  200وجه بالدقيقة
�إمكانية تو�صيل الآلة على ( )USBلعمل الطباعة و امل�سح ال�ضوئي مبا�شرة دون الرجوع للكمبيوتر
مفتاح التوفري فى الطاقة
زمن ت�سخني الآلة  30ثانية
امكانية االختيار االلكرتوين ح�سب حجم اال�صل و حجم الورق املتوفر
�إمكانية عمل ال�شا�شة باللغة العربية لت�سهيل عملية الإ�ستخدام

رقم املادة

9

�آلة ت�صوير

ديفيلوبر

ال يحتاج

ال يحتاج

ال يحتاج

ال يحتاج

� 75صورة

درام

7430-KW-0000487

000

174

400000

بالدقيقة

تونر

7510-KW-0000489

000

63

66000

الدبابي�س

7510-KW-0000490

000

33

 15000دبو�س
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XEROX WorkCentre 6655
10
3610-KW-0000558
�آلة ت�صوير م�ستندات  A4فقط
ديجيتال ملونة � 35صورة بالدقيقة

XEROX WorkCentre 6655

369.000 K.D

هولندا  -ال�صني

�شركة �صناعات الأمانة

29

XEROX WorkCentre 6655
-

�سرعة الت�صوير(� )35صورة بالدقيقة �ألـ ـ ـ ــوان و�أبي�ض و�أ�سود.
قيا�س الورق ( )A4فقط.
الزووم من  25%اىل 400%
�سرعة الن�سخة االوىل  11ثانية
عدد كا�سيتات الورق ( )2ب�سعة �إجمالية =  1350ورقة
ملقم يدوى جانبى �سعة  150ورقة ()By pass
عدد الن�سخ من 9999 – 1
نقاوة الو�ضوح .600X2400 dpi
الآلة حتتوى على خمرج ورق ب�سعة  250ورقة مع ميزة التدبي�س ()Stapler
ميزة الت�صوير االتوماتيكى على الوجهني ()Duplex
امكانية معرفة اعمار م�ستهلكات الت�شغيل من خالل ال�شبكة الداخلية
امكانية الطباعة بارقام �سرية
امكانية حتديد وقت الطباعة
ملقم ورق �أتوماتيكي ( )DADF) (Feederب�سعة  60ورقة
امكانية حتديد اال�شخا�ص امل�ستخدمني للجهاز
امكانية عمل الطباعة على الوجهني اتوماتيكيا مع التدبي�س لغايـة قيا�س A4
امكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كطابعة مركزية ب�سرعة  35ورقة بالدقيقة
امكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كما�سح �ضوئى الوان ب�سرعة ت�صل  51وجه بالدقيقة
�إمكانية تو�صيل الآلة على ( )USBلعمل الطباعة و امل�سح ال�ضوئي مبا�شرة دون الرجوع للكمبيوتر
مفتاح التوفري فى الطاقة
زمن ت�سخني الآلة  30ثانية
امكانية االختيار االلكرتوين ح�سب حجم اال�صل و حجم الورق املتوفر
�إمكانية عمل ال�شا�شة باللغة العربية لت�سهيل عملية الإ�ستخدام

�آلة ت�صوير
A4

10

ملونة
� 35صورة
بالدقيقة

رقم املادة
ديفيلوبر �أبي�ض و�أ�سود
ديفيلوبر ملون
درام �أبي�ض و�أ�سود
درام ملون
تونر �أبي�ض و�أ�سود
تونر ملون
الدبابي�س

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

ال يحتاج
ال يحتاج
000
000
000
000
000

ال يحتاج
ال يحتاج
128
128
75
130
15

ال يحتاج
ال يحتاج
60000
60000
12000
7500
 3000دبو�س
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RICOH MP C4503 SP
11
3610-KW-0000559
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
ملونة � 45صورة بالدقيقة

RICOH MP C4503 SP

863.000 K.D

ال�صي ــن

ال�شركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات

31

RICOH MP C4503 SP
ال�سرعة � 45صورة بالدقيقة مل ــون و�أبي�ض و�أ�سود.
�أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (. )A6
الزوم من .% 400 – 25
مدة الت�سخني  20ثانية.
حتكم فى درجات احلرب �أتوماتيكى.
عدد الكا�سيتات ( .) 550 * 2
تلقيم يدوى �سعة  100ورقة (. )Bypass
عدد الن�سخ من .999 – 1
مفتاح التوفري فى الطاقة.
التحكم فى التو�ضيح.
معرفة اخللل.
�سرعة طباعة �أول ورقة ملون ( 5.7ثانية) �أ�سود و�أبي�ض ( 4ثواين).
�إمكانية الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
ت�صوير �صفحتني كتاب (. )Dual Page Copy
ذاكرة �سعة .2GB RAM
		
قر�ص �صلب .250GB Hard Disc
نقاوة الو�ضوح .1200X1200 dpi
الآلة مزودة مبلقم ورق �آيل (�أ�سا�سي) ( )Feederب�سعة  220ورقة.
�سهولة اال�ستعمال وجود �شا�شة عر�ض رائعة بحجم  9ان�ش.
القدرة على ت�صوير الورق ال�سميك على الوجهني �أتوماتك ( )Duplexحتى وزن  256جرام مبا�شر من الكا�سيت.
ً
جمانا على �شبكة الكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر ملونة وما�سح �ضوئي ملون .
تو�صيل الآلة
			
فارز الورق الأوتوماتيكي موديل ( )SR3130مع التدبي�س الأوتوماتيكي.

� -إمكانية الطباعة مبا�شرة من ( )USBدون الرجوع �إىل الكمبيوتر.

رقم املادة
�آلة ت�صوير

11

ملونة
� 45صورة
بالدقيقة

ديفيلوبر �أبي�ض و�أ�سود
ديفيلوبر ملون
درام �أبي�ض و�أ�سود
درام ملون
تونر �أبي�ض و�أ�سود
تونر ملون
الدبابي�س

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

000
000
000
000
000
000
000

90
70
225
295
35
60
15

600000
270000
400000
270000
33000
22500
 5000دبو�س

32

RICOH MP C5503 SP
12
3610-KW-0000560
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
ملونة � 55صورة بالدقيقة

RICOH MP C5503 SP
1015.000 K.D

ال�صيــن

ال�شركة الكويتية لتكنولوجيا امل�ستندات

33

RICOH MP C5503 SP
-

ال�سرعة � 55صورة بالدقيقة مل ــون و�أبي�ض و�أ�سود.
�أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (. )A6
الزوم من .% 400 – 25
مدة الت�سخني  17ثانية.
حتكم فى درجات احلرب �أتوماتيكى.
عدد الكا�سيتات ( .) 550 * 3
تلقيم يدوى جانبي ب�سعة  100ورقة (. )By pass
عدد الن�سخ من .999 – 1
مفتاح التوفري فى الطاقة.
التحكم فى التو�ضيح.
معرفة اخللل.
�سرعة طباعة �أول ورقة ملون ( 4.5ثانية) �أ�سود و�أبي�ض ( 3.1ثواين).
�إمكانية الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
ت�صوير �صفحتني كتاب (. )Dual Page Copy
ذاكرة �سعة .2GB RAM
		
قر�ص �صلب .250GB Hard Disc
نقاوة الو�ضوح .1200X1200 dpi
الآلة مزودة مبلقم ورق �آيل (�أ�سا�سي) ( )Feederوب�سعة  220ورقة.
�سهولة اال�ستعمال وجود �شا�شة عر�ض رائعة بحجم  9ان�ش.
القدرة على ت�صوير الورق ال�سميك على الوجهني �أتوماتك ( )Duplexحتى وزن  256جرام مبا�شر من الكا�سيت.
ً
جمانا على �شبكة الكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر ملونة وما�سح �ضوئي ملون .
تو�صيل الآلة
فارز الورق الأوتوماتيكي موديل ( )SR3130مع التدبي�س الأوتوماتيكي.
�إمكانية الطباعة مبا�شرة من ( )USBدون الرجوع �إىل الكمبيوتر.

رقم املادة
�آلة ت�صوير

12

ملونة
� 55صورة
بالدقيقة

ديفيلوبر �أبي�ض و�أ�سود
ديفيلوبر ملون
درام �أبي�ض و�أ�سود
درام ملون
تونر �أبي�ض و�أ�سود
تونر ملون
الدبابي�س

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

000
000
000
000
000
000
000

90
70
225
295
35
60
15

600000
270000
400000
270000
33000
22500
 5000دبو�س

34

CASIO AX - 120S
13
7420-KW-0000367
�آلة حا�سبة  12خانة
تعمل بالطاقة ال�شم�سية

CASIO AX-120S
1.875 K.D

ال�صني  -الفلبني  -اليابان

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية
للإلكرتونيات

35

CASIO DR - 140TM
14
7420-KW-0000368
�آلة حا�سبة كهربائية
مع رول

CASIO DR-140TM

14.950 K.D

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
-

ال�صني  -الفلبني  -اليابان

الآلة م�ؤلفة من  14خانة
ثالثة �أرقام فوا�صل ع�شرية
ح�ساب الن�سبة املئوية
�سرعة الطباعة � 4.3سطر/ثانية
حتتوي على عدد ( )2ذاكرة �أ�سا�سية
طباعة لونني
�شا�شة عري�ضة وكبرية

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية
للإلكرتونيات

36

ATLAS - CC0540
15
7490-KW-0000369
�آلة �إتالف ورق � 5أوراق
A4

ATLAS - CC0540

14 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�ش ــرك ـ ـ ـ ـ ــة اله ـ ـ ـ ــو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
للتجهيزات املكتبية

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
-

�إمكانية �إتالف لعدد � 5أوراق وزن 80غم.
ت�شغيل تلقائي.
عر�ض فتحة تقطيع الورق يتنا�سب مع حجم.A4
حتتوي علي �صندوق للنفايات �سعة  14ليرت.
تقطيع م�ستعر�ض (.)4X32mm
هادئة �أثناء الإ�ستخدام.
�إمكانية �إيقاف التقطيع �أثناء الت�شغيل (�إرجاع الورق بالإجتاه املعاك�س).

37

ATLAS - CC1540
16
7490-KW-0000370
�آلة �إتالف ورق  15ورقة
A4

ATLAS - CC1540
28.500 K.D

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
-

�إمكانية �إتالف لعدد  15ورقة دفعة واحدة وزن 80غم.
�أمكانية �إتالف الأقرا�ص املدجمة (.)CD
�إمكانية تقطيع البطاقات الإئتمانية (.)Credit Card
ت�شغيل تلقائي.
عر�ض فتحة تقطيع الورق يتنا�سب مع حجم.A4
حتتوي علي �صندوق للنفايات �سعة  25.4ليرت.
تقطيع م�ستعر�ض (.)4X25mm
هادئة �أثناء الإ�ستخدام.
�إمكانية �إيقاف التقطيع �أثناء الت�شغيل (�إرجاع الورق بالإجتاه املعاك�س).

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�ش ــرك ـ ـ ـ ـ ــة اله ـ ـ ـ ــو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
للتجهيزات املكتبية

38

LAMINATOR
17
7490-KW-0000371
�آلة تغليف حراري للهويات
بج�سم معدين

LAMINATOR
14.150 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية
للإلكرتونيات

39

PANASONIC KX-FL423ML
18
5815-KW-0000561
جهاز فاك�س نظام ليزر (حجم مدمج)
يعمل على ورق A4

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
-

�سرعة عالية تقريبا  4ثواين Super G3 Fax With 33.6 kbps Modem -
تخزين �أرقام لغاية  100جهة
ملقم م�ستندات �سعة  15ورقة ()ADF
ذاكرة تخزين تت�سع حلوايل � 100صفحة جاهزة للإ�ستقبال يف حال نفاذ الورق
كا�سيت ورق �سعة  250حجم A4
الإر�سال الأوتوماتيكي لأكرث من جهة ( 3Group, 20 Locations For Each
) Transmission Broadcasting
�شا�شة بيانات للربجمة
يعطي تقرير بعد كل �إر�سال
�إمكانية �إ�ستخدام اجلهاز ك�آلة ت�صوير
�إمكاني�������ة التو�صيل بالكمبيوت�������ر لإ�ستخدامها كطابعة ليزر ب�������دون �أي �إ�ضافات عن
طريق ال USB
مدمج بها �سماعة جانبية
ميكن الإت�صال بدون رفع ال�سماعة
جودة الطباعة 600 x 600 DPI
ميزة توفري الطاقة
 Dual Accessهذه امليزة تتيح برجمة اجلهاز للإر�سال حتى يف حالة الإ�ستقبال
نظام الإرجتاف  64م�ستوى لإر�سال �صورة وا�ضحة ( ) 64Level Halftone Resolution
 ECMملعاجلة اخلط�أ عند الإر�سال �أوتوماتيكيا ( )Error Correction Mode
برجمة الإر�سال يف وقت مت�أخر ( ) Delayed Send 1 Location

درام
تونـ ــر

000
500

26
8

10000
2000

PANASONIC KX-FL423ML

69 K.D

ال�صيـ ـ ــن  -اليابان

40

BROTHER 2840
19
5815-KW-0000372
جهاز فاك�س نظام ليزر (عادي)
يعمل على ورق A4

BROTHER 2840

48 K.D

فيتنــام  -ال�صني

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
� -سرعة عالية تقريبا  7ثواين Super G3 33600 Bps -

-

تخزين �أرقام لغاية  200جهة
ملقم م�ستندات �سعة  20ورقة ()ADF
ً
أتوماتيكيا بني ر�سالة الفاك�س واملكاملة الهاتفية Tel/Fax
يتم التمييز �
ذاكرة تخزين  16MBتت�سع حلوايل � 400صفحة جاهزة للإ�ستقبال يف حال نفاذ الورق
كا�سيت ورق �سعة  250حجم A4
الإر�سال الأوتوماتيكي لأكرث من جهة (� Broadcastإىل  270جهة)
�شا�شة بيانات للربجمة
يعطي تقرير بعد كل �إر�سال
�إمكاني�������ة �إ�ستخدام اجله�������از ك�آلة ت�صوير مع ت�صغري وتكبري (ن�سب�������ة الت�صغري والتكبري من
 )200% - 50%ت�صوير لغاية � 99صورة بلم�سة واحدة
�إمكانية تو�صيلها بالكمبيوتر لإ�ستخدامها كطابعة ليزر بدون �أي �إ�ضافات عن طريقUSB
مدمج بها �سماعة جانبية
ميكن االت�صال بدون رفع �سماعة
جودة الطباعة DPI 2400x600
ميزة توفري الطاقة
 Dual Accessهذه امليزة تتيح برجمة اجلهاز للإر�سال حتى فى حالة الإ�ستقبال
نظام الإرجتاف  64م�ستوى لإر�سال �صورة وا�ضحة ( )Grey Scale 64 Level
 20حمطة للإر�سال بلم�سة واحدة ()One Touch Dial - 20
 ECMملعاجلة اخلط�أ عند اللإر�سال �أوتوماتيكيا ُ Error Correction Mode
برجمة االر�سال فى وقت مت�أخر Delayed Transmission
ميكن برجمتها لتحويل الفاك�س القادم اىل خط اخر Fax Forwarding

درام

تونر (�سعة عادية)
تونر (�سعة �أكرث)

500
000

24
10.500
20

12000
1200
2600
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امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
-

�سرعة �إر�سال  33.6Kbpsمل�ستند Super G3 - A4
ذاكرة تخزين لأرقام الهواتف تت�سع لـ 200رقم للإت�صال ال�سريع مع ت�صنيفها لـ 8جمموعات
ملقم م�ستندات �أتوماتيكي لـ  35ورقة
متييز �أتوماتيكي بني املكاملة الهاتفية ور�سالة الفاك�س
ذاكرة تت�سع لـ � 500صفحة يف حال نفاذ الورق
كا�سيت يت�سع لـ  250ورقة  A4مع ممر جانبي بقيا�س ()By Pass - F4
ً
تلقائيا ()Fax Broadcasting
الإر�سال من الذاكرة لغاية  200جهة
�شا�شة لعر�ض البيانات ()16Characters X 2 Lines LCD
تقرير بعد كل ار�سال مع �إمكانية الربجمة بح�سب الطلب
الآلة تعمل كجهاز ت�صوير للورق
الآلة جاهزة للتو�صيل على الكمبيوتر ( )USBللعمل كطابعة وما�سح �ضوئي (ملون)
فاك��������س مودم  PC FAX MODEMللإر�سال والإ�ستقبال ( )Windows onlyعن
طريق الكمبيوتر دون احلاجة للورق
مدمج بها �سماعة هاتف
ميكن االت�صال دون رفع �سماعة الهاتف
جودة الطباعة 2400x600dpi
ميزة التوفري بالطاقة
�إمكاني�������ة برجمة الإر�سال حتى عندما يكون اجلهاز ي�ستقبل بحيث يقوم بالإر�سال حال
االنتهاء من وظيفته Next Fax Reservation
ميكن برجمة ال�صفحة التي ت�سبق الر�سالة ( )Cover Page
موا�صفات املا�سح ال�ضوئي (: )SCANNER
 -قراءة امللفات وال�صور لغاية  600 × 600نقطة حتت برنامج �إعداد ( )Windows

فاك�س نظام ليزر (متقدم)
يعمل على ورق A4
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فيتنــام  -ال�صني

 ال�ضغط التلقائي للملفات املحفوظة لزيادة طاقة احلفظ ح ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ الـمـلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ�صـ ـ ـي ـ ـ ـ ــغ الت ـ ـ ـ ــاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ()PCX , TIFF , BMP� -إمكانية تخزين امل�ستند بعد عملية امل�سح ال�ضوئي �إىل ذاكرة الفاك�س مبا�شرة

� -سرعة الطباعة� 26 :صفحة بالدقيقة – طباعة على الوجهني ()Duplex Print

درام

تونر (�سعة عادية)
تونر (�سعة �أكرث)

500
000

24
10.500
20

12000
1200
2600

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب

42

منــوذج الإقتــراحـــات
حر�ص���اً م���ن وزارة املالية� -إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�ش���راء اجلماعي -على تطوير دليل ال�شراء
اجلماع���ي لالجه���زة املكتبي���ة لتحقيق اال�ستفادة الق�ص���وى منه للجهات احلكومي���ة ،يرجى تزويدنا
مبقرتحاتك���م و�آرائك���م من حي���ث حمتوياته واملواد املدرجة في���ه وموا�صفـاتهــا وذلــ���ك بتعبئـة هــذا
النمــ���وذج وار�سالـــ���ه الـــى مراقبــة ال�شـــراء اجلماعـــي علــى رقــــم الفاكــ�س التالـي� 22449839 :أو
الربيد الإلكرتوين التايل.cp@mof.gov.kw :

