املــقــدمــــــــة
ي�س���ر وزارة املالية – �إدارة نظم ال�ش���راء -مراقبة ال�ش���راء اجلماعي – �أن تقدم دليل ال�ش���راء اجلماعي
للأجهزة املكتبية – الإ�صدار التا�سع – لل�سنة املالية )� (2014/2013إىل كافة اجلهات احلكومية ل�شراء
احتياجاته���ا م���ن خالله حتى  2014/3/31ويحتوي الدليل على عدد ) (18بند ذات موا�صفات متميزة،
روعي فيها اجلودة العالية ،وقد مت تر�سية البنود على عدد ) (7موردين خمت�صني بالأجهزة املكتبية.
وعلي���ه يرجى م���ن اجلهات احلكومية الراغبة يف اال�ستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات
ال�شراء اجلماعي ميكنكم الإطالع على الن�سخة الإلكرتونية للتعليمات امل�شار �إليها من خالل الرابط
التايل.(http://www.mof.gov.kw/gcp/GCP.pdf ) :
كم���ا تتق���دم وزارة املالي���ة – �إدارة نظ���م ال�ش���راء -مراقبة ال�ش���راء اجلماع���ي – بتقديرها لكل من
�ساه���م يف �إع���داد و�إ�صدار دليل ال�شراء اجلماعي للأجهزة املكتبية – الإ�صدار التا�سع لل�سنة املالية
) (2014/2013من الفنيني والعاملني باجلهات احلكومية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
هذا وجميع املخت�صني بوزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء  -مراقبة ال�شراء اجلماعي  -على ا�ستعداد
تام للتعاون اجلاد والبناء مع كافة اجلهات احلكومية لإي�ضاح ما يت�ضمنه 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 و�إر�شادات هامة لل�شراء من الدليل
 - 1تعري���ف ال�ش���راء اجلماعي :ه���و قيام اجلهات احلكومية بتوف�ي�ر احتياجاتها من املواد بالأمر املبا�شر ع���ن طريق دليل ال�شراء
اجلماع���ي مبوا�صف���ات موحدة وب�أ�سعار حمددة بقيمة ال تتجاوز ع���ن مبلغ  5,000د.ك لأمر �أو جمموعة �أوامر ال�شراء خالل 30
يوم عمل ،ويجوز ال�شراء ب�أكرث من ذلك ب�شرط خماطبة جلنة املناق�صات املركزية واخذ موافقتها ،ويراعى خماطبة �إدارة الفتوى
والت�شريع عند و�صول القيمة الإجمالية لـ  75,000د.ك ف�أكرث 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 احلكومية �إخطار وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار اعتذار �أي مورد
عن التوريد وذلك التخاذ الإجراء الالزم معه.
 - 4يجب على وحدة املخازن فح�ص ومطابقة املواد املوردة مع ال�صورة واملوا�صفات املو�ضحة يف الدليل ،وعند وجود
�أي اختالف دون تقدمي امل�ستندات الدالة على موافقة وزارة املالية على �أي تغيري )كتاب ملن يهمه الأمر( فيجب على
وح���دة املخ���ازن 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.
 - 5يق���وم املوظ���ف املخت�ص باجلهة احلكومي���ة بالتن�سيق مع املوردي���ن للت�أكد من وجود الكمي���ات املطلوبة ومن فرتة
التوريد وذلك قبل �إ�صدار �أمر ال�شراء.
 - 6ي���دون رق���م اتفاقي���ة التوريد اخلا�صة بكل مورد بدال من رقم طلب الأ�سع���ار 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.
 - 8على اجلهة احلكومية مراعاة عدم �إ�صدار �أمر �شراء ملوردي ال�شراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل
�أو مواد خا�صة مبورد �أخر.
 - 9ال يجوز للجهة احلكومية �إ�صدار �أمر �شراء خا�ص بال�شراء اجلماعي ملواد خارجة عن نطاق الدليل.
2

الكفالــة والت�أميــن النهــائـــي
الكفالة :
جمي���ع الأجه���زة املدرج���ة يف الدليل مكفولة من قب���ل املوردين ملدة �سنتني تبد�أ م���ن تاريخ الرتكيب
والت�شغي���ل والإ�ستالم النهائ���ي ،ويلتزم املورد خالل هذه الفرتة بتبديل قطع الغيار غري الإ�ستهالكية
التالفة ب�أخرى �أ�صلية و�صيانة و�إ�صالح �أي عيوب تظهر �أثناء الت�شغيل ،ويلتزم املوردين بتثبيت �أ�سعار
القطع الإ�ستهالكية طوال مدة الكفالة.

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 :
تقوم اجلهة 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 والت�أميــن النهــائـــي
اخل�صم من امل�ستحقات :
 -1للجه���ات احلكومي���ة احلق يف خ�صم قيمة الغرامات �أو التعوي�ضات على املورد من 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 نظم ال�شراء – مراقبة ال�ش���راء اجلماعي ب�إتخاذ الإجراءات الالزمة 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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الفـهــــــــر�س

�شركة بدر املال و�إخوانه ذ.م.م
Bader Al-Mulla & Brothers Company W.L.L
عنوان ال�شركة للمبيعات وال�صيانة :ال�شرق – �شارع عمر بن اخلطاب – �شركة بدر املال للتجهيزات املكتبية
الرقم الآيل للعنوان15666833 :
مدير مبيعات القطاع احلكومي  :قا�سم جوين–  22445467 ،99448871داخلي 338
املوقع الإلكرتوين ،http://www.almullagroup.com :الربيد الإلكرتوينqassem@almullagroup.com:
هاتف املبيعات ، 99448871 :فاك�س املبيعات وال�صيانة22479282 :
هاتف ال�صيانة والرتكيبات22432402 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 1ش ج ( ) 2014/2013 -1
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

5

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

18

8

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

24

10

�آلة ت�صوير م�ستندات ملونة � 28صورة بالدقيقة

28

11

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

30
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تـابــــع الفـهــــــــر�س

�شركـــــــــة النهـــــــار الـــدوليــة
ملكائن الت�صوير والطباعة

Al-Nahar International Company
عنوان ال�شركة :منطقة �شويخ ال�صناعية الثالثة – قطعة �أ – جممع رمي مقابل ج�سر الغزايل
الرقم الآيل للعنوان16648186 :
عنوان ور�شة ال�صيانة :منطقة ال�شويخ ال�صناعية – قطعة  – 1ق�سيمة رقم  – 107مبنى رقم  – 8جممع رهام
مدير املبيعات  :علي �شعيتاين – 60664196
املوقع الإلكرتوين ،http://www.alnaharonline.com :الربيد الإلكرتوينinfo@alnahar.net :
هاتف املبيعات ، 24823311 :فاك�س املبيعات24831941 :
هاتف ال�صيانة ، 24822744 :فاك�س ال�صيانة24835673 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 2ش ج ( ) 2014/2013 -1
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رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

3

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

14

4

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

16

7

�آلة ت�صوير م�ستندات �أبي�ض و�أ�سود � 55صورة بالدقيقة

22

تـابــــع الفـهــــــــر�س

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 للعنوان10255154 :
عنوان الور�شة :الري – قطعة � – 1شارع  – 6ق�سيمة 1650
مدير املبيعات  :عدنان عبدال�صمد – 69008878
نائب مدير املبيعات  :نا�صر عبداخلالق 99719438 -
املوقع الإلكرتوين ،http ://www.abm-kuwait.com :الربيد الإلكرتوينabm@abm-kuwait.com:
هاتف املبيعات ،22429154 - 22445373 – 22423756 – 22445369 :فاك�س املبيعات22414399 :
هاتف ال�صيانة والرتكيبات ، 69008821 - 55667734 – 55667743 – 24711493 – 24711403 :فاك�س ال�صيانة24721068 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 3ش ج ( ) 2014/2013 -1
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

2

�آلة ت�صوير م�ستندات �أبي�ض و�أ�سود � 22صورة بالدقيقة

12

6

�آلة ت�صوير م�ستندات �أبي�ض و�أ�سود � 45صورة بالدقيقة

20

18

فاك�س نظام ليزر (عادي) A4

37

19

فاك�س نظام ليزر (متقدم) A4

38
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تـابــــع الفـهــــــــر�س

�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�ؤول املبيعات  :نادر جمال –  - 69622399م�س�ؤول املبيعات  :حممود القا�ضي 60001283 -
املوقع الإلكرتوين ،http ://www.alghanim.com/xerox :الربيد الإلكرتوينnaderg@alghanim.com:
هاتف املبيعات 1881111 :داخلي  ، 4594فاك�س املبيعات24831694 :
هاتف ال�صيانة ، 69997135 - 24964233 :فاك�س ال�صيانة24731079/24969080 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 4ش ج ( ) 2014/2013 -1
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

9

�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال �أبي�ض و�أ�سود � 75صورة بالدقيقة

26

م�ؤ�س�سة علي �أحمد العو�ضي للتجارة العامة واملقاوالت
Ali Ahmed Al-Awdhi GTC EST

عنوان ال�شركة :الكويت العا�صمة – املنطقة التجارية التا�سعة – بلوك  – 2مكتب رقم  - 116الرقم الآيل للعنوان10235647 :
عنوان ور�شة ال�صيانة :حويل – �شارع بريوت – خلف جممع منرية
م�س�ؤول املبيعات  :فوزي عبيدي –  - 60938213 - 22421552م�س�ؤول املبيعات وال�صيانة  :انت�صار ح�سن حمدان – 60330550 - 22421552
املوقع الإلكرتوين ، http://www.alawadi.biz :الربيد الإلكرتوينsupport@alawadi.biz :
هاتف املبيعات وال�صيانة ، 22421552 - 22433708 :فاك�س املبيعات وال�صيانة22431450 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � )5ش ج ( ) 2014/2013 -1
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رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

1

�آلة ت�صوير م�ستندات �أبي�ض و�أ�سود � 19صورة بالدقيقة

10

تـابــــع الفـهــــــــر�س

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية للإلكرتونيات ذ.م.م

AL.Jazira INT.Group for electronics co.

عنوان ال�شركة و الور�شة :العار�ضية ال�صناعية – قطعة رقم  - 1ق�سيمة رقم  - 134الرقم الآيل للعنوان15081587 :
م�س�ؤول املبيعات  :ح�سام الدين ح�سني عزازي –  - 99693631م�س�ؤول املبيعات  :هاين عبد الرحمن – 99693597
املوقع الإلكرتوينhttp://www.aljazira-group.com :
الربيد الإلكرتوينjazira@aljazira-group.com - hussam@aljazira-group.com :
هاتف املبيعات وال�صيانة24314117 - 24311813 – 24311014 :
فاك�س املبيعات وال�صيانة24340726 - 24340727 :
�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 6ش ج ( ) 2014/2013 -1
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

12
13
16

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

32
33
36

�شركـة الهو�شـان للتجهيزات املكتبية والقرطا�سية باجلملة
عنوان ال�شركة و الور�شة :مبارك الكبري – �صبحان ال�صناعية – قطعة  – 11بلوك  – 1ق�سيمة  - 13/3 ,14/4الرقم الآيل للعنوان15312605 :
م�س�ؤول املبيعات  :حممد حمادي املحجوب –  - 66755596م�س�ؤول املبيعات � :أحمد عبداحلميد ال�سراحني– 66256879
املوقع الإلكرتوين ، http://www.hoshanpg.com :الربيد الإلكرتوينasrahin@hoshanpg.com :
هاتف املبيعات وال�صيانة24769263 - 24769236 – 24733000 :
فاك�س املبيعات وال�صيانة24768504 - 24768515 :

Hoshan Co. for Stationery & Office Supplies

�إتفاقيــة توري ــد رق ــم ( � ) 7ش ج ( ) 2014/2013 -1
رقم البند

م�سمى البند

رقم ال�صفحة

14
15

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

34
35
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1
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 19صورة بالدقيقة

DOCUJET 4319

159.500 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

م�ؤ�س�سة علي �أحمد العو�ضي
للتجارة العامة واملقاوالت

10

DOCUJET 4319

DOCUJET 4319
 �سرعة ت�صوير � 19 :صورة بالدقيقة �( A4أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س ( )A3و�أ�صغر قيا�س ()A5 الزوم من � 25%إىل 400% حتكم �أوتوماتيكي يف درجات احلرب عدد الكا�سيتات � 1سعة  250ورقة تلقيم يدوي جانبي �سعة  100ورقة Bypass عدد الن�سخ  999 - 1ن�سخة مفتاح التوفري يف الطاقة خا�صية معرفة اخللل مزودة بقاعدة �إمكانية الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر ت�صوير �صفحتني من كتاب ()Dual page copy ذاكرة 128MB نقاوة الو�ضوح dpi 600 x 600 زمن الت�سخني  15ثانية �أو �أقلً
جمانا
 مدمج مع الآلة طابعة مع �سكانر قابلة للتو�صيل على جهاز واحد عن طريق و�صلة ( )USBوذلك -ميكن تو�صل الآلة على ال�شبكة الداخلية وذلك بعد �إ�ضافة (.)Network Card
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Printer
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 85د.ك

�آلة ت�صوير

1

� 19صورة
بالدقيقة

11

Network

2
�آلـة ت�صويـر م�ستنـدات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 22صـورة بالدقيقة

Toshiba e-STUDIO 225

206 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب

12

TOSHIBA e-STUDIO 225

TOSHIBA e-STUDIO 225
 �سرعة ت�صوير � 22 :صورة بالدقيقة �( A4أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س للأ�صل � – A3أ�صغر قيا�س A5R زوم � 25%إىل 200% مفتاح لل�صور الفوتوغرافية بو�ضوح  Photo modeمع التحكم يف درجات احلرب والو�ضوح كا�سيت �سعة  250x2ورقة ثنائية الكا�سيت ممر جانبي �سعة  100ورقة ت�صوير بلم�سة واحدة من � 999 - 1صورة مفتاح توفري الطاقة Energy saver التحكم يف التو�ضيح �شا�شة ملعرفة اخللل قاعدة لزوم الآله موديل MH1810 ت�صوير �صفحتي الكتاب ( )Dual Page Copy ذاكرة �سعة MB 112 نقاوة درجة الو�ضوح dpi 600x600 وقت الت�سخني  25ثانية فقط الآلة جاهزة للتو�صيل بالكمبيوتر عن طريق ( )USBلتعمل كطابعه و�سكانر -ميزة ت�صوير البطاقة املدنية بعملية واحدة

�آلة ت�صوير

2

� 22صورة
بالدقيقة

206
د.ك

ديفيلوبر
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Built-in:
Printer
Scanner

3
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 25صورة بالدقيقة

KYOCERA FS-6525 MFP

335 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�شرك ــة النهـ ــار الـدولي ــة
ملكائن الت�صوير والطباعة

14

KYOCERA FS-6525 MFP

KYOCERA FS-6525 MFP
 �سرعة ت�صوير � 25 :صورة بالدقيقة �( A4أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س ()A6-A5R -الزوم � 25%إىل 400%

 حتكم يف درجات احلرب اتوماتيكي -عدد الكا�سيتات ( )500x2

 تلقيم يدوي �سعة  100ورقة ()BY Pass -عدد الن�سخ 999 - 1

 مفتاح التوفري يف الطاقة التحكم يف التو�ضيح معرفة اخللل �إمكانية االختيار االلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر ت�صوير �صفحتني كتاب ()Dual page Copy الذاكرة �سعة 1GB -نقاوة الو�ضوح ال تقل عن dpi 600x600

 زمن الت�سخني ال يزيد عن (  20ثانية) �إمكانية �شبك الآلة على جهاز الكمبيوتر عن طريق ( USBو )Network الآلة مزودة بربنامج مراقبة عن بعد متوافق مع باقي �أجهزة كيو�سريا قابلية برجمة الآلة لل�شعارات و�إ�ضافتها لأوامر الطباعة عند الطلب ب�إ�ستخدام برنامج Prescribe الت�صوير على وجهي الورقة �أتوماتيكي ()Duplex -الآلة مزودة بفيدر ()Feeder

ديفيلوبر
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Printer
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�آلة ت�صوير

3

� 25صورة
بالدقيقة
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4
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 30صورة بالدقيقة

KYOCERA FS-6530 MFP

535 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�شرك ــة النهـ ــار الـدولي ــة
ملكائن الت�صوير والطباعة

16

KYOCERA FS-6530 MFP

KYOCERA FS-6530 MFP
 �سرعة ت�صوير � 30 :صورة بالدقيقة �( A4أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س ()A6-A5R -الزوم � 25%إىل 400%

 حتكم يف درجات احلرب اتوماتيكي -عدد الكا�سيتات ( )500x2

 تلقيم يدوي �سعة  100ورقة ()BY Pass -عدد الن�سخ 999 - 1

 مفتاح التوفري يف الطاقة التحكم يف التو�ضيح معرفة اخللل �إمكانية االختيار االلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر ت�صوير �صفحتني كتاب ()Dual page Copy حجم الذاكرة 1GB -نقاوة الو�ضوح dpi 600x600

 زمن الت�سخني ( 20ثانية) جهاز فرز الورق �أوتوماتيكي ( )Finisherمع خا�صية التدبي�س الت�صوير على وجهي الورقة �أوتوماتيكي ()Duplex جاهزة للتو�صيل على ال�شبكة الداخلية ()Network جاهزة للتو�صيل على جهاز حا�سب �آيل �شخ�صي ()USB -الآلة مزودة بفيدر �سعة  50ورقة ()Feeder

�آلة ت�صوير

4

� 30صورة
بالدقيقة
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Network
Printer
Scanner
ً
جمانا

5
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 36صورة بالدقيقة

KONICAMINOLTA
BIZHUB 363

515 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن  -اليابان

�شركة بدر املال و�إخوانه ذ.م.م

18

KONICAMINOLTA 363

KONICAMINOLTA 363
-

�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 (  ) 500x2ورقة
تلقيم يدوي جانبي �سعة  150ورقة ( ) Bypass
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-508
ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر
�إمكانية ت�صوير �صفحتني من كتاب ( ) Dual Page Copy
ذاكرة م�ستندات �سعة 250GB HDD + 2048 MB
نقاوة الو�ضوح dpi 600x600
زمن الت�سخني  30ثانية
حتتوي على فارز �أوتوماتيكي ( )finisherمع خا�صية التدبي�س الأوتوماتيكي موديل ( ) FS-529
الت�صوير على وجهني الورق �أوتوماتيكي ( ) Duplex
الآلة مزودة مبلقم م�ستندات �أوتوماتيكي ( )ADFقالب للأ�صل �سعة  150ورقة موديل ()DF-621
الآلة جاهزة التو�صيل على  USBو ال�شبكة الداخلية ()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

�آلة ت�صوير

5

� 36صورة
بالدقيقة
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6
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 45صورة بالدقيقة

Toshiba e-STUDIO 456SE

740 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب

20

TOSHIBA e-STUDIO 456SE

TOSHIBA e-STUDIO 456SE
 �سرعة الت�صوير ( � )45صورة بالدقيقة (�أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س للورقة � – A3أ�صغر قيا�س A5R الزووم � 25%إىل 400% حتكم �إوتوماتيكي يف درجات احلرب عدد الكا�سيتات ()550x2 تلقيم يدوي جانبي �سعة  100ورقة 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 (�شا�شة ملوّنه مقا�س  8,5ان�ش تعمل باللم�س) مدمج بها قاعدة �أ�صلية ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر () AMS & APS مزودة بخا�صية ت�صوير �صفحتي كتاب ()Dual page copy ذاكرة �سعة  80GB HDD+ 1GB RAMقر�ص �صلب نقاوة و�ضوح .dpi 600x600 زمن الت�سخني  20ثانية مدمج بها جهاز فرز �إوتوماتيكي مع التدبي�س ()Finisher الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي ()Duplex -الآلة مزودة مبلقم ورق �إوتوماتيكي قالب للأ�صل ()RADF

�آلة ت�صوير

6

� 45صورة
بالدقيقة
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Network
Printer
Scanner
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7
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 55صورة بالدقيقة

TASKalfa 5500i

990 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�شرك ــة النهـ ــار الـدولي ــة
ملكائن الت�صوير والطباعة

22

TASKalfa 5500i

TASKalfa 5500i
 �سرعة الت�صوير ( � ) 55صورة بالدقيقة (�أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س ()A6-A5R الزوم � 25%إىل 400% -حتكم يف درجات احلرب اوتوماتيكي

 عدد الكا�سيتات (  500 × 4ورقة) تلقيم يدوي �سعة  150ورقة ()BY Pass عدد الن�سخ 999 - 1 مفتاح التوفري يف الطاقة التحكم يف التو�ضيح �شا�شة ملعرفة اخللل �إمكانية االختيار االلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر ت�صوير �صفحتني كتاب ()Dual page Copy ذاكرة م�ستندات �سعة  2Gbوقر�ص �صلب للتخزين �سعة Gb160 نقاوة الو�ضوح .dpi 600x600 زمن الت�سخني  23ثانية جهاز فرز الورق �أوتوماتيكي ( )Finisherمع خا�صية التدبي�س الت�صوير على وجهي الورقة �أوتوماتيكي ()Duplex الآلة مزودة بفيدر �سعة  100ورقة ()Feeder الآلة جاهزة للتو�صيل على ال�شبكة الداخلية لتعمل كطابعة و ما�سح �ضوئي -الآلة مزودة بربنامج مراقبة للآلة عن بعد متوافق مع باقي �أجهزة كيو�سريا

 -برجمة ال�شعارات و�إ�ضافتها لأوامر الطباعة عند الطلب با�ستخدام برنامج Prescribe

�آلة ت�صوير

7

� 55صورة
بالدقيقة
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8
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 65صورة بالدقيقة

KONICAMINOLTA
BIZHUB 652

1150 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن  -اليــابان

�شركة بدر املال و�إخوانه ذ.م.م

24

KONICAMINOLTA 652

KONICAMINOLTA 652
-

�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 كا�سيتات الورق ( ) 1500x1 ) + ( 1000x1 ) + (500x2
تلقيم يدوي جانبي �سعة  150ورقة ( ) Bypass
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 250GB HDD + 2 GB
نقاوة الو�ضوح dpi 600x600
زمن الت�سخني  30ثانية
حتتوي على فارز �أوتوماتيكي ( )finisherمع خا�صية التدبي�س الأوتوماتيكي موديل ( ) FS-527
الت�صوير على وجهني الورق �أوتوماتيكي ( ) Duplex
الآلة مزودة مبلقم م�ستندات �أوتوماتيكي ( )ADFقالب للأ�صل �سعة  150ورقة
الآلة جاهزة التو�صيل على  USBو ال�شبكة الداخلية ()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

�آلة ت�صوير

8

� 65صورة
بالدقيقة
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9
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود � 75صورة بالدقيقة

Xerox WorkCenter 5775

1440 K.D

ماليزيا � /إجنلرتا

�شركة �صناعات الأمانة

26

Xerox WorkCenter 5775

Xerox WorkCenter 5775
 �سرعة الت�صوير ( � ) 75صورة بالدقيقة (�أبي�ض � /أ�سود) �أكرب قيا�س للورق (� )A3أ�صغر قيا�س للورق ()A5 الزووم من � 25%إىل 400%� -سرعة الن�سخة الأويل  2.7ثانية

 عدد كا�سيتات الورق 4 ملقم يدوي جانبي �سعة  100ورقة ()Bypass Tray عدد الن�سخ من 9999 – 1 -درجة الو�ضوح dpi 600x 4800

 الآلة حتتوي على جهاز فرز الورق الأتوماتيكي مع التدبي�س ()Finisher ميزة الت�صوير الأتوماتيكي على الوجهني ()Duplex �إمكانية معرفة �أعمار م�ستهلكات الت�شغيل من خالل ال�شبكة الداخلية �إمكانية الطباعة ب�أرقام �سرية �إمكانية حتديد وقت الطباعة �إمكانية حتديد الأ�شخا�ص امل�ستخدمني للجهاز�إمكاني�������ة عم�������ل خا�صية طباعة علي الوجه���ي���ن �أوتوماتيك �أو طباعة مع تدبي��������س �أوتوماتيك �أو طباعة على
 قيا�س � A3أوتوماتيك �إمكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كطابعة �إمكانية تو�صيل الآلة على ال�شبكة لتعمل كما�سح �ضوئي �ألوان زمن ت�سخني الآلة  30ثانية مفتاح التوفري فى الطاقة� -إمكانية الأختيار الألكرتونى ح�سب حجم الأ�صل و حجم الورق املتوفر

�آلة ت�صوير

9

� 75صورة
بالدقيقة
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10
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
ملونة � 28صورة بالدقيقة

KONICAMINOLTA
BIZHUB C284

795 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن  -اليــابان

�شركة بدر املال و�إخوانه ذ.م.م

28

KONICAMINOLTA C284

KONICAMINOLTA C284
-

�سرعة الت�صوير ( � ) 28صورة بالدقيقة (�ألوان)
�أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س () A6
الزووم من � 25%إىل )1% ±( 400%
حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب
عدد الكا�سيتات ( )500x2ورقة
تلقيم يدوي جانبي �سعة  150ورقة ( ) Bypass
عدد الن�سخ من 9999 – 1
خا�صية التوفري بالطاقة ( ) Energy Saver
�إمكانية التحكم يف درجة و�ضوح ال�صورة
�شا�شة ملعرفة اخللل تتميز ب�سهولة الربجمة
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 250GB HDD + 2 GB
نقاوة الو�ضوح ( )dpi 600 x 600
زمن الت�سخني  20ثانية �أو �أقل
حتتوي على فارز �أوتوماتيكي مع خا�صية التدبي�س  finisherموديل ( ) FS-533
الت�صوير على وجهني الورق �أوتوماتيكي ( ) Duplex
الآلة مزودة مبلقم م�ستندات ورق �أوتوماتيكي قالب الأ�صل (� )ADFسعة  150ورقة موديل موديل ()DF-624
الآلة تتميز ب�سهولة عمل �صفحات على ال�شا�شة
�شا�شة تعمل بنظام Shortcut
الآلة جاهزة التو�صيل على  USBو ال�شبكة الداخلية ()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

10

�آلة ت�صوير
� 28صورة
بالدقيقة
�ألوان

795
د.ك

ديفيلوبر �أ�سود
ديفيلوبر لون واحد
درام �أ�سود
درام لون واحد
رول حراري
تونر �أ�سود
تونر لون واحد
الدبابي�س

-

ً
جمانا
ً
جمانا
100
120
155
35
60
35

130000
95000
500000
27000
25000
 15000دبو�س

29

Network
Printer
Scanner
ً
جمانا

11
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
ملونة � 45صورة بالدقيقة

KONICAMINOLTA
BIZHUB C454

1140 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن  -اليــابان

�شركة بدر املال و�إخوانه ذ.م.م

30

KONICAMINOLTA C454

KONICA MINOLTA BIZHUB C454
-

�سرعة الت�صوير ( � ) 45صورة بالدقيقة (�ألوان)
�أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س () A6
الزووم من � 25%إىل )1% ±( 400%
حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب
عدد الكا�سيتات ( )500x2ورقة
تلقيم يدوي جانبي �سعة  150ورقة ( ) Bypass
عدد الن�سخ من 9999 – 1
خا�صية التوفري بالطاقة ( ) Energy Saver
�إمكانية التحكم يف درجة و�ضوح ال�صورة
�شا�شة ملعرفة اخللل تتميز ب�سهولة الربجمة
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 250GB HDD + 2 GB
نقاوة الو�ضوح ( )dpi 600 x 600
زمن الت�سخني  20ثانية �أو �أقل
حتتوي على فارز �أوتوماتيكي مع خا�صية التدبي�س  finisherموديل ( ) FS-534
الت�صوير على وجهني الورق �أوتوماتيكي ( ) Duplex
الآلة مزودة مبلقم م�ستندات ورق �أوتوماتيكي قالب الأ�صل (� )ADFسعة  150ورقة موديل موديل ()DF-624
الآلة تتميز ب�سهولة عمل �صفحات على ال�شا�شة
�شا�شة تعمل بنظام Shortcut
الآلة جاهزة التو�صيل على  USBو ال�شبكة الداخلية ()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

11

�آلة ت�صوير
� 45صورة
بالدقيقة
�ألـ ـ ـ ــوان

1140
د.ك

ديفيلوبر �أ�سود
ديفيلوبر لون واحد
درام �أ�سود
درام لون واحد
رول حراري
تونر �أ�سود
تونر لون واحد
الدبابي�س

-

ً
جمانا
ً
جمانا
100
120
155
35
60
35

130000
95000
500000
27500
26000
 15000دبو�س

31

Network
Printer
Scanner
ً
جمانا

12
�آلة حا�سبة  12خانة
تعمل بالطاقة ال�شم�سية

CASIO AX-120S

1.900 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية
للإلكرتونيات

32

CASIO AX-120S

13

CASIO DR-140TM

�آلة حا�سبة كهربائية
مع رول

CASIO DR-140TM

13.950 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
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

33

14

ATLAS - CC0540

�آلة �إتالف ورق � 5أوراق
A4

ATLAS - CC0540

15 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

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.

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

34

�إمكانية �إيقاف التقطيع �أثناء الت�شغيل (�إرجاع الورق بالإجتاه املعاك�س).

15

ATLAS - CC1540

�آلة �إتالف ورق  15ورقة
A4

ATLAS - CC1540

26.750 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

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).

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

35

16
�آلة تغليف حراري للهويات
بج�سم معدين

LAMINATOR

12.900 K.D

ال�صي ـ ـ ـ ـ ـ ــن

�شركة جمموعة اجلزيرة العاملية
للإلكرتونيات

36

LAMINATOR

BROTHER 2840

18
جهاز فاك�س نظام ليزر (عادي)
يعمل على ورق A4

BROTHER 2840

امل ـ ـ ــوا�ص ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــات
-

�سرعة عالية  Super G3 33600 Bps - 7ثوان
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
�إمكانية �إ�ستخدام اجلهاز ك�آلة ت�صوير مع ت�صغري وتكبري (ن�سبة 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

44.500 K.D

فيتنــام  -ال�صني

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب
18

فاك�س ليزر
(عادي)
A4

44٫500
د.ك

درام

تونر (�سعة عادية)
تونر (�سعة �أكرث)

500
000

20
9
16

12000
1200
2600

-

-
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BROTHER MFC - 7470D

19
فاك�س نظام ليزر (متقدم)
يعمل على ورق A4

BROTHER MFC - 7470D

62 K.D

فيتنــام  -ال�صني

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 onlyعند طريق الكمبيوتر دون احلاجة للورق
مدمج بها �سماعة هاتف
ميكن االت�صال دون رفع �سماعة الهاتف
جودة الطباعة 2400x600dpi
ميزة التوفري بالطاقة
�إمكانية 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 -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

 ال�ضغط التلقائي للملفات املحفوظة لزيادة طاقة احلفظ� -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

ال�شركة العربية لتجهيزات املكاتب
19

38

فاك�س ليزر
(متقدم)
A4

62
د.ك

درام

تونر (�سعة عادية)
تونر (�سعة �أكرث)

500
000

20
9
16

12000
1200
2600

-

-

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 :
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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 :
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