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المقدمـــة

ي�شر وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي  اأن تقدم دليل ال�شراء اجلماعي للأجهزة املكتبية 

الإ�شدار احلادي ع�شر لل�شنة املالية )2018/ 2019( اإىل كافة اجلهات العامة ل�شراء احتياجاتها من خلله حتى 

2019/3/31 ويحتوي الدليل على عدد )18( بند ذات موا�شفات متميزة روعي فيها اجلودة العالية، وقد مت تر�شية 
البنود على عدد )8( موردين خمت�شني بالأجهزة املكتبية.

اجلماعي،  ال�شراء  تعليمات  بتنفيذ  اللتزام  الدليل  هذا  من  ال�شتفادة  الراغبة يف  العامة  اجلهات  من  يرجى  وعليه 

http://www.mof.gov.kw/gcp/gcp.pdf :ميكنكم الإطلع على  الن�شخة الإلكرتونية من خلل الرابط التايل

كما تتقدم وزارة املالية – اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي بتقديرها لكل من �شاهم يف اإعداد واإ�شدار 

الفنيني  من   )2019  /2018( املالية  لل�شنة   – ع�شر  احلادي  الإ�شدار   – املكتبية  للأجهزة  اجلماعي  ال�شراء  دليل 

والعاملني باجلهات العامة وال�شركات واملوؤ�ش�شات.

هذا وجميع املخت�شني بوزارة املالية - اإدارة نظم ال�شراء - مراقبة ال�شراء اجلماعي  على ا�شتعداد تام للتعاون اجلاد 

والبناء مع كافة اجلهات العامة لإي�شاح ما يت�شمنه هذا الدليل.

لل�شتف�شار يرجى الت�شال على هاتف رقم  :  22481980 - 22481989

 cp@mof.gov.kw  : اأو اإر�شال ر�شالة عرب الربيد اللكرتوين
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11 تعريف1ال�شراء1اجلماعي1:1هو1قيام1اجلهات1العامة1بتوفري1احتياجاتها1من1املواد1بالأمر1املبا�شر1عن1طريق1دليل1.

ال�شراء1اجلماعي1مبوا�شفات1موحدة1وباأ�شعار1حمددة1بقيمة1ل1تتجاوز1عن1مبلغ175.0001د.ك1)خم�شة1و�شبعون1

األف(1ويجوز1ال�شراء1باأكرث1من1ذلك1ب�شرط1خماطبة1اجلهاز1املركزي1للمناق�شات1العامة1و1اإدارة1الفتوى1والت�شريع1

وديوان1املحا�شبة1واأخذ1املوافقة1منهم.1

21 يهدف1ال�شراء1اجلماعي1عن1طريق1الأدلة1اإىل1توفري1املواد1باأقل1الأ�شعار1واأن�شب1املوا�شفات1و1اإىل1توحيد1الأ�شعار1يف1.

جميع1اجلهات1العامة1وعلى1تقليل1الأعباء1الإدارية1واملالية1يف1قطاع1امل�شرتيات1واإىل1�شرعة1التوريد1وتقليل1احلاجة1

اإىل1تخزين1املواد.

31 على1اجلهات1العامة1اإخطار1وزارة1املالية1– اإدارة1نظم1ال�شراء1– مراقبة1ال�شراء1اجلماعي1عند1تكرار1اعتذار1اأي1.

مورد1عن1التوريد1وذلك1لتخاذ1الإجراء1الالزم1معه.

41 يجب1على1وحدة1املخازن1فح�ص1ومطابقة1املواد1املوردة1مع1ال�شورة1واملوا�شفات1املو�شحة1يف1الدليل،1وعند1وجود1اأي1.

اختالف1دون1تقدمي1امل�شتندات1الدالة1على1موافقة1وزارة1املالية1على1اأي1تغيري1)كتاب1ملن1يهمه1الأمر(1فيجب1على1

وحدة1املخازن1رف�ص1املواد1واإبالغ1وحدة1امل�شرتيات1بذلك،1ويف1هذه1احلالة1يجب1على1وحدة1امل�شرتيات1اإ�شعار1وزارة1

املالية1– اإدارة1نظم1ال�شراء1– مراقبة1ال�شراء1اجلماعي1بذلك1لتخاذ1الإجراء1الالزم1مع1املورد.

51 يقوم1املوظف1املخت�ص1باجلهة1العامة1بالتن�شيق1مع1املوردين1للتاأكد1من1وجود1الكميات1املطلوبة1ومن1فرتة1التوريد1.

وذلك1قبل1اإ�شدار1اأمر1ال�شراء.

61 يدون1رقم1اتفاقية1التوريد1اخلا�شة1بكل1مورد1بدل1ًمن1رقم1طلب1الأ�شعار1وذلك1يف1منوذج1اأمر1ال�شراء1حتى1يتم1متييز1.

اأمر1ال�شراء1املبا�شر1عن1طريق1ال�شراء1اجلماعي.

71 على1املورد1الرد1على1اجلهة1العامة1كتابة1ب�شاأن1قبولـه1بـتوريد1املـواد1خـالل1)3(1اأيـام1عمـل1مـن1تـاريخ1اإخطاره1قبل1.

ا�شدار1اأمر1ال�شراء.

81 ل1يجوز1للجهة1العامة1اإ�شدار1اأمر1�شراء1ملوردي1ال�شراء1اجلماعي1يحتوي1على1مواد1من1خارج1الدليل1اأو1مواد1خا�شة1ملورد1اآخر..

99 يجب9ا�شتخدام9رقم9التفاقية9الآيل9املتاح9يف9نظم9اإدارة9مالية9احلكومةGFMIS(9(9عند9ا�شدار9اأمر9ال�شراء.9.

تعليمات وإرشادات هامه للشراء من الدليل 
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الكفالـــــــة :

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

من تاريخ الرتكيب والت�شغيل وال�شتلم النهائي، ويلتزم املورد خلل هذه الفرتة بتبديل قطع الغيار غري الإ�شتهلكية 

التالفة باأخرى اأ�شلية و�شيانة واإ�شلح اأي عيوب تظهر اأثناء الت�شغيل ويلتزم املوردين بتثبيت اأ�شعار القطع الإ�شتهلكية 

الإ�شتهلكية  والقطع  الأحبار  �شراء  الدليل  امل�شتفيدين من هذا  املالية جميع  وزارة  تو�شي  كما  الكفالة،  مدة  طوال 

الأ�شلية ال�شنع وعدم ا�شتخدام الأحبار والقطع املقلدة.

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

نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي- جميع اجلهات العامة ب�شرورة عدم طلب املواد وتخزينها ملدة طويلة تتجاوز 

فرتة )90( يوم.

التاأمــــني النهــــائي :

يلتزم املورد باإيداع كفالة بواقع )10%( يف �شورة خطاب �شمان �شادر عن بنك حملي معتمد من قيمة اأمر 

ال�شراء/ العقد ل�شالح اجلهة العامة وك�شمان لتوريد وتركيب وت�شغيل الأجهزة املكتبية، ويفرج عن هذا ال�شمان 

بعد انتهاء فرتة الكفالة وثلثة اأ�شهر بعدها ول يقدم التاأمني النهائي اإذا قام املورد بتوريد جميع املواد التي 

متت الرت�شية عليه لتوريدها وقبلتها اجلهة العامة نهائياً خلل املهلة املحددة لأداء التاأمني النهائي اإل اإذا طلبت 

اجلهة العامة تقدميها بن�شبة )%10(.

الكفالة والتأمين النهائي
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اخلـ�سـم من الـم�ستحقــات :

11 للجهات1العامة1احلق1يف1خ�ضم1قيمة1الغرامات1اأو1التعوي�ضات1على1املورد1من1التاأمني1النهائي1اأو1من1الدفعات1.

امل�ضتحقة1للمورد1لديها1وبن�ضبة1ال1تزيد1عن11%1من1القيمة1االإجمالية1الأمر1ال�ضراء1عن1كل1يوم1تاأخري1على1اأن1ال1

يزيد1اإجمايل1قيمة1الغرامات1عن101%1من1القيمة1االإجمالية1الأمر1ال�ضراء1.

ويحق1للجهة1اأن1تفر�ض1غرامة1تاأخري1على1املورد1واإتخاذ1االإجراءات1الالزمة1�ضده1يف1احلاالت1التالية1:

• عدم1االإلتزام1بتوريد1اأو1ت�ضغيل1جميع1املواد1املطلوبة1يف1اأمر1ال�ضراء.	

• يلتزم1املورد1بتوريد1االأجهزة1املطلوبة1بالكميات1املحددة1من1قبل1اجلهة1العامة1بالفرتة1الزمنية1املحددة1واملتفق1	

عليها1بني1الطرفني1يف1اأمر1ال�ضراء/1العقد1والتي1يجب1اأال1تزيد1عن1)35(1يوم1عمل.

• التاأخري1يف1تلبية1نداء1ال�ضيانة.	

ويف1حال1اخل�ضم1من1التاأمني1فيجب1على1املورد1اأن1ي�ضتكمل1التاأمني1خالل1�ضبعة1اأيام1عمل1من1تاريخ1اإخطاره1بذلك.

21 خماطبة1وزارة1املالية1– اإدارة1نظم1ال�ضراء-1مراقبة1ال�ضراء1اجلماعي1يف1احلاالت1التي1ترى1فيها1اجلهات1العامة1.

امل�ضدرة1الأمر1ال�ضراء1باأنه1ي�ضتوجب1تغرمي1املورد1بخالف1غرامة1التاأخري.

نـداء ال�سـيانــــــة :

يلتزم1املوردين1بتلبية1نداء1ال�ضيانة1من1قبل1كل1جهة1عامة1خالل1121�ضاعة1عمل1.

تابع الكفالة والتأمين النهائي
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ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

916اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود99359�شورة9بالدقيقة4

922اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود99659�شورة9بالدقيقة8

928اآلة9ت�شوير9األوان99359�شورة9بالدقيقة11

932اآلة9ت�شوير9األوان99459�شورة9بالدقيقة13

934اآلة9ت�شوير9األوان99559�شورة9بالدقيقة14

�إتفاقية توريد رقم  )1( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

رقم �لإتفاقية �لآيل )4566(  

عنوان ال�شركة : ال�شرق – �شارع عمر بن الخطاب  - �شندوق بريد: 177 ال�شفاة 13002 الكويت

هاتف المبيعات: 1880088 داخلي مبيعات : 269/338  

فاك�ص المبيعات:  22479282   

لل�شتـفـ�شـــــــــــار 

مدير المبيعات: قا�شم جوني - نقال: 99448871

هاتف ال�شيانة: مبا�شر: 22432402 / 22430850   

البريد اللكتروني لل�شركة / لل�شيانة / مبيعات

     kassem.jouny@almullagroup.com 

Website : www.almullagroup.com     

الرقم الآلي للعنوان: 18899739     

الفــهــــــــر�ض
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تابــع9الفــهــــــــر�ض

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

914اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود9309�شورة9بالدقيقة3

918اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود9409�شورة9بالدقيقة5

920اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود9559�شورة9بالدقيقة7

924اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود9759�شورة9بالدقيقة9

�إتفاقية توريد رقم  )2( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

�سركة الم�سيلة التجارية

اإحدى �شركات جمموعة املل

عنوان ال�شركة : ال�شرق – �شارع �شارع ال�شور  - �شندوق بريد: 177 ال�شفاة 13002 الكويت

هاتف المبيعات: 1880088 داخلي مبيعات : 269/338  

فاك�ص المبيعات:  22479282   

لل�شتـفـ�شـــــــــــار 

مدير المبيعات: قا�شم جوني - نقال: 99448871

هاتف ال�شيانة: مبا�شر: 22432402 / 22430850   

البريد اللكتروني لل�شركة / لل�شيانة / مبيعات

     kassem.jouny@almullagroup.com 

Website : www.almullagroup.com     

الرقم الآلي للعنوان: 15666737     

Maseelah Trading Co. W.L.L.

رقم �لإتفاقية �لآيل )4568(  
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تابــع9الفــهــــــــر�ض

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

930اآلة9ت�شوير9األوان99359�شورة9بالدقيقة12

�إتفاقية توريد رقم  )3( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

عنوان ال�شركة: الري -  قطعة 1 - ق�شيمة 386 - مقابل �شنرت بوينت 

تليفون )املبيعات( 24735000 فاك�ص )املبيعات( 22260025

ادارة املبيعات : 60664196 - م�شئول املبيعات : ه�شام النواوي 69673507

تليفون ال�شيانة : 22277122 فاك�ص ال�شيانة 24733692 ال�شكرتارية : 60633806

م�شئول ال�شيانة : املهند�ص / �شياء بكر: 66601959

Company E-Mail:gov@alnahar.net - Service center E-Mail : service-center@alnahar.net
Website:www.alnaharonline.net

الرقم اليل للعنوان : 19167804 / الرقم املدين : 2442036

�سركة النهـار الدوليـة

ملكائن الت�شوير والطباعة

Al- Nahar
ملكائن الت�شوير والطباعة

366

رقم �لإتفاقية �لآيل )4570(  

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

912اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود9259�شورة9بالدقيقة2

�إتفاقية توريد رقم  )4( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

رقم �لإتفاقية �لآيل )4572(  
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تابــع9الفــهــــــــر�ض

�سركة برميري تكنولوجي

للتجارة العامة ذ.م.م.

عنوان ال�شركة: الري ال�شناعية – خلف جممع الفنيوز ، بجانب تروفاليو 

ال�شندوق الربيدي : 1883 ال�شفاة /  الرمز الربيدي 13019 الكويت

هاتف : 22288484، 22288468، 22288465  – فاك�ص : 24759977

امل�شوؤول عن املبيعات  - نعمة ا�شماعيل – نقال - 97558668

E-mail: officesolutions@premier.com.kw
الرقم الآيل للعنوان : 12652532  - الرقم املدين : 3711689

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

1799A49936اآلة9اإتالف959اأوراق

1899A49937اآلة9اإتالف9159ورقة

�إتفاقية توريد رقم  )6( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

910اآلة9ت�شوير9اأبي�ض9واأ�شود99209�شورة9بالدقيقة1

926اآلة9ت�شوير9األوان99259�شورة9بالدقيقة10

�إتفاقية توريد رقم  )5( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

15312605
 الكويت القبلة قطعة 9 مبنى 11 الدور 5 مكتب 516 جممع ملك حممد اخلالوي واأ�سامة العمر

Hoshan Pan Gulf�سركة الهو�سان عرب اخلليج للقرطا�سية والأدوات املكتبية

www.hpgworld.com
فاك�س املبيعات و ال�سيانة

رقم �لإتفاقية �لآيل )4576(  

رقم �لإتفاقية �لآيل )4574(  
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تابــع9الفــهــــــــر�ض

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

38اآلة9تغليف9حراري9للهويات9بج�شم9معدين19

�إتفاقية توريد رقم  )7( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

عنوان ال�شركة: الكويت - املرقاب - مبنى وزارة الرتبية القدمي - دور 3 - مكتب 304

�ص.ب : 39024 النزهة - الرمز الربيدي : 73051 الكويت

تليفون 22466663 - 22462113 فاك�ص 22462117

  E-Mail : mohammad@deltakw.com - 99233755  : م�شئول املبيعات : حممد اعويد الأ�شود نقال 

Company E-Mail : sales@deltakw.com Website:wwwdeltakw.com

الرقم اليل للعنوان : 10244906 / الرقم املدين : 2217204

Al- Nahar

ال�شفحةم�شمـــى9البنـــــــدرقم9البند

21A49)939فاك�ض9ليزر9)9عادي

22A49)940فاك�ض9ليزر9)9متقدم

�إتفاقية توريد رقم  )8( �ش ج ) 2 - 2018 / 2019 ( 

رقم �لإتفاقية �لآيل )4577(  

رقم �لإتفاقية �لآيل )4578(  
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Rex-Rotary MP 2014 AD

1 رقم9البند

رقم9املادة

3610-kw-0001067 

رقم9التفاقية9الآيل

4574

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99209�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

Rex-Rotary MP 2014 AD

�شعر9البند

 95.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

ال�شني



الموا�شفات9العامة9للبند

ال�شرعة9209�شورة9بالدقيقة9اأبي�ض9و9اأ�شود. 	•	

.9)A6 ,9A5(9اأ�شغر9قيا�ض )A3(99اأكرب9قيا�ض 	•	

الزوم509 %-2009 %  	•	

مدة9الت�شخني9319ثانية. 	•

99)2509X91(9عدد9الكا�شيت 	•	

256 MB RAM99ذاكرة9�شعة 	•	

.60099x96009dpi9نقاوة9الو�شوح 	•	

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأتوماتيكي9�شعة9509ورقة9)فيدر(. 	•	

)Duplex(9الت�شوير9على9الوجهني9اأتوماتك 	•

)By pass(9تلقيم9يدوي9جانبي9�شعة91009ورقة 	•

.9)MP 2014 AD(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	•	

التو�شيل9على9�شبكة9الكمبيوتر9لتعمل9كطابعة9ليزر9وما�شح9�شوئي9ملون9. 	•	

اإمكانية9الطباعة9مبا�شرة9من9USB9دون9الرجوع9اإىل9الكمبيوتر9. 	•	

11

الموا�شفات9العامة9للبند

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4575(9

Rex-Rotary MP 2014 ADالرقم9امل�شنعي
عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-00010681360000-7430ديفيلوبر

kw-00010691860000-7430درام

kw-00010704.54000-7510تونر
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RICOH MP2501SP

2 رقم9البند

رقم9املادة

3610-kw-0000552 

رقم9التفاقية9الآيل

4572

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99259�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

RICOH MP2501SP

�شعر9البند

 247.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

ال�شني



13

الموا�شفات9العامة9للبند

ال�شرعة9259�شورة9بالدقيقة9اأبي�ض9واأ�شود 	• 	

.)A6(99اأ�شغر9قيا�ض)A3(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزوم9من509 %-2009 % 	• 	

مدة9الت�شخني9209ثانية. 	• 	

حتكم9يف9درجات9احلرب9اأتوماتيكي. 	• 	

.)2 x9250(9عدد9الكا�شيت 	• 	

.Bypass9تلقيم9يدوي9�شعة91009ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من19 -99999 �شورة. 	• 	

مفتاح9التوفري9يف9الطاقة. 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح. 	• 	

معرفة9اخللل. 	• 	

�شرعة9طباعة9اأول9ورقة969ثواين. 	• 	

اإمكانية9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.9Dual9Page9Copy9ت�شوير9�شفحتني9كتاب 	• 	

.1GB9ذاكرة9�شعة 	• 	

.6009x96009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

الآلة9مزودة9بفيدر9�شعة91009ورقة. 	• 	

تو�شيل9الآلة9جمانا9على9�شبكة9الكمبيوتر9لتعمل9كطابعة9ليزر9وما�شح9�شوئي9ملون. 	• 	

.)Duplex( اأتوماتك9 الوجهني9 على9 الت�شوير9 	• 	

دون9 9 9USB من9 مبا�شرة9 الطباعة9 اإمكانية9 	• 	

الرجوع9اإىل9الكمبيوتر.

الآلة9مزودة9بربنامج9ملراقبة9الإ�شتخدام9عن9بعد. 	• 	

جاهزة9للتو�شيل9جمانًا9على 	• 	

.Network - printer - Fullcolor scanner - USB

13

RICOH MP2501SPالرقم9امل�شنعي
عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-00005762560000-7430ديفيلوبر

kw-00005773560000-7430درام

kw-0001259159000-7510تونر

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4573(9
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SHARP MX-M315NV

3 رقم9البند

�سركة الم�سيلة التجارية

اإحدى �شركات مجموعة المل

رقم9املادة

3610-kw-0001071  

رقم9التفاقية9الآيل

4568

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99309�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

SHARP MX-M315NV

�شعر9البند

 420.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

اليابان9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

�شرعة9الت�شوير9)9319(9�شورة9بالدقيقة9)9اأبي�ض9/9اأ�شود9(.999999999999999 	• 	

.)A69+9A5(99اأ�شغر9قيا�ض)A3(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 	

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 	

عدد9الكا�شيتاتx9299(9 500 (9ورقة.9 	• 	

.)9By9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91009ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من919– 9999�شورة. 	• 	

.LED99من9خالل9اإ�شاءة)Energy9Saver(9مفتاح9التوفري9بالطاقة 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح9ومعرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونةLCD9 مع9الآلة. 	• 	

.)AR-DS19(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	• 	

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.)Dual9page9copy(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 	

2 GB99شعة9الذاكرة� 	• 	

.60099x96009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

زمن9الت�شخني9)2099 ثانية9(9فقط. 	• 	

.)Network9/9Printer9/9Full9Colour9Scanner9/9USB(9جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على 	• 	

جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض9موديلMX-FN26(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(. 	• 	

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(. 	• 	

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة91009ورقة9 	• 	

)9فــيــــــدر9(. 9 9

الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9ملونة9حجم979بو�شة9 	• 	

للتفاعل9املبا�شر9مع9املوبايالت9واللوحات9الذكية.

الآلة9مزودة9بربنامج9ملراقبة9ال�شتخدام9عن9بعد. 	• 	

15

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000107219100000-7430ديفيلوبر

kw-000107327100000-7430درام

kw-00010753627500-7510تونر

915000دبو�ضkw-000107430-7510دبابي�ض

SHARP MX-M315NVالرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4569(9
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KONICA MINOLTA Bizhub 367

4 رقم9البند

رقم9املادة

3610-KW-0000554 

رقم9التفاقية9الآيل

4566

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99359�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

KONICA MINOLTA Bizhub 367

�شعر9البند

 433.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9اليابان9/9ال�شني



17

الموا�شفات9العامة9للبند

�شرعة9الت�شوير9)9369(9�شورة9بالدقيقة9)9اأبي�ض9/9اأ�شود9(.999999999999999 	• 	

.)9A69+9A59(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 	

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 	

عدد9الكا�شيتاتx 2 9(9 500(9ورقة.9 	• 	

.)9By9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91009ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من919– 99999�شورة. 	• 	

مفتاح9التوفري9بالطاقة9Energy9Saver9(9(9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح9ومعرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

.)9DK-5139(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	• 	

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 	

9.2509GB9HDD992وقر�ض9�شلب GB9شعة9الذاكرة� 	• 	

.180099x96009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

زمن9الت�شخني9)9209ثانية9(9فقط. 	• 	

.)9USB9/9Full9Colour9Scanner9/9Printer9/9Network9(9جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على 	• 	

جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض99موديل9FS-5339(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(. 	• 	

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(. 	• 	

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة91309ورقة99موديل9DF-6289(9(9)9فــيــــــدر9(. 	• 	

.)Wireless9LAN(9الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9ملونة9حجم979ان�ض9للتفاعل9املبا�شر9مع9املوبايالت9واللوحات9الذكية 	• 	

الآلة9مزودة9مبعالج9اإنتل9ل�شرعة9و�شهولة9الت�شغيل9 	• 	

والتفاعل9مع9جميع9امللفات9

.)Microsoft9Office9+9Windows9Compatible( 9 9

الكتابة9الع�شوائية9فوق9البيانات9على9القر�ض9املمغنط9 	• 	

.)9Data9Overwrite9Security9( 9 9

اإمكانية9تفعيل9ال�شا�شة9باللغة9العربية9+9الإجنليزية9 	• 	

+9الفرن�شية9ل�شهولة9الإ�شتخدام.

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000058387600000-7430ديفيلوبر

kw-000058475110000-7430درام

kw-00005853023000-7510تونر

915000دبو�ضkw-000111530-7510دبابي�ض

KONICA MINOLTA Bizhub 367الرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4567(9
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5 رقم9البند

�سركة الم�سيلة التجارية

اإحدى �شركات مجموعة المل

SHARP AR-M460N

رقم9املادة

3610-KW-0001076 

رقم9التفاقية9الآيل

4568

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99409�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

SHARP AR-M460N

�شعر9البند

 560.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

اليابان9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

�شرعة9الت�شوير9)46(9�شورة9بالدقيقة)9اأبي�ض9/9اأ�شود9(.999999999999999 	• 	

.)A69+9A5(99اأ�شغر9قيا�ض)A3(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 	

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 	

عدد9الكا�شيتات5009x92(9(9ورقة.9 	• 	

.93009g/m299لغاية9وزن)By9pass(9تلقيم9يدوي9�شعة91009ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من919– 9999�شورة. 	• 	

.LED99من9خالل9اإ�شاءة)Energy9Saver(9مفتاح9التوفري9بالطاقة 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح9ومعرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونةLCD9 مع9الآلة. 	• 	

.)MX-DE12(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	• 	

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.)Dual9page9copy(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 	

.GB929شعة9الذاكرة� 	• 	

.60099x96009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

زمن9الت�شخني9)9129ثانية9(9فقط. 	• 	

.)Network9/9Printer9/9Full9Colour9Scanner9/9USB(9جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على 	• 	

جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض9موديلMX-FN17(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(. 	• 	

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(. 	• 	

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة91009ورقة9 	• 	

)9فــيــــــدر9(. 9 9

9)USB(9اإمكانية9الطباعة9والتخزين9مبا�شرة9من 	• 	

دون9الرجوع9للكمبيوتر.

الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9ملونة9حجم979بو�شة99 	• 	

للتفاعل9املبا�شر9مع9املوبايالت9واللوحات9الذكية.

الآلة9مزودة9مبعالج9اإنتل9ل�شرعة9و�شهولة9الت�شغيل9 	• 	

على9جميع9برامج9الكمبيوتر.

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-0001077140600000-7430ديفيلوبر

kw-000107880300000-7430درام

kw-00010803940000-7510تونر

915000دبو�ضkw-000107430-7510دبابي�ض

SHARP AR-M460Nالرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4569(9
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7 رقم9البند

�سركة الم�سيلة التجارية

اإحدى �شركات مجموعة المل

SHARP MX-M564N

رقم9املادة

3610-KW-0001081 

رقم9التفاقية9الآيل

4568

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99559�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

SHARP MX-M564N

�شعر9البند

 795.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

اليابان9/9تايالند/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

      	    �شرعة9الت�شوير9) 56 (9�شورة9بالدقيقة9)9اأبي�ض9/9اأ�شود9(.99             
.)9A69+9A59(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض    •

•    الزووم9من259 %9اإىل%94009.
•    حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب.

•    عدد9كا�شيتات9الورق9)939(.9
.300 g/m299(9لغاية9وزنBy9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91009ورقة    •

•    عدد9الن�شخ9من919– 9999�شورة.
.LED99(9من9خالل9اإ�شاءةEnergy9Saver9(9مفتاح9التوفري9بالطاقة    •

•    التحكم9يف9التو�شيح9ومعرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة.
.)9MX-DE139(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل    •

•    ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر.
.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب    •

9.3209GB9Hard9Disk993وقر�ض9�شلب GB9RAM9شعة9الذاكرة�    •
.60099x96009dpi9نقاوة9الو�شوح    •
•    زمن9الت�شخني9)9129ثانية9(9فقط.

.)9Network9/9Printer9/9Full9Colour9Scanner9/9USB9(9جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على    •
•    جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض9موديل9MX-FN179(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(.

•    الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(.
•    الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة91009ورقة9

)9فــيــــــدر9(.

9WI9FI9الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9حجم979بو�شة9وكارت    •
للتفاعل9املبا�شر9مع9املوبايالت9واللوحات9الذكية.

•    مت�شفح9الإنرتنت9املدمج9مع9الآلــة9ي�شمح9بت�شفح9
وطباعة9حمتوى9الإنرتنت9من9خالل9ال�شا�شة9الذكية.

•    الآلة9مزودة9مبعالج9اإنتل9ل�شرعة9و�شهولة9الت�شغيل9
على9جميع9برامج9الكمبيوتر.

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-0001077140600000-7430ديفيلوبر

kw-000107880300000-7430درام

kw-00010803940000-7510تونر

915000دبو�ضkw-000107430-7510دبابي�ض

SHARP MX-M564Nالرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4569(9



8 رقم9البند

22

KONICA MINOLTA Bizhub 658e

رقم9املادة

3610-KW-0000363 

رقم9التفاقية9الآيل

4566

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99659�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

KONICA MINOLTA Bizhub 658e

�شعر9البند

 978.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9اليابان9/9ال�شني
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�شرعة9الت�شوير9)9659(9�شورة9بالدقيقة9)9اأبي�ض9/9اأ�شود9(.999999999999999 	• 	

.)9A69+9A59(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض 9• 9

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 9• 9

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 9• 9

عدد9كا�شيتات9الورق9)949(9.9 9• 9

.300 g/m299(9لغاية9وزنBy9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة93009ورقة 9• 9

عدد9الن�شخ9من919– 99999�شورة. 9• 9

مفتاح9التوفري9بالطاقة9Energy9Saver9(9(9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 9• 9

التحكم9يف9التو�شيح9و9معرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 9• 9

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 9• 9

.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 9• 9

9.92509GB9HDD9949وقر�ض9�شلبGB9شعة9الذاكرة� 9• 9

.912009x912009dpi9نقاوة9الو�شوح 9• 9

زمن9الت�شخني9)9229ثانية9(9فقط. 9• 9

.)9USB9/9Full9Colour9Scanner9/9Printer9/9Network9(9جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على 9• 9

جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض9موديل9FS-5369(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(. 9• 9

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(. 9• 9

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة91509ورقة9)9فــيــــــدر9(. 9• 9

.)Wireless9Mobile(9الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9ملونة9حجم999ان�ض9للتفاعل9املبا�شر9مع9املوبايالت9واللوحات9الذكية 9• 9

مت�شفح9الإنرتنت9املدمج9مع9الآلة9ي�شمح9بت�شفح9وطباعة9حمتوى9 9• 9

.)Cloud9Services(9الإنرتنت9من9خالل9ال�شا�شة9الذكية

الآلــــة9مــــزودة9مبــعــالــج9اإنــتــل9لــ�ــشــرعــة9و�ــشــهــولــة9الت�شغيل9 9• 9

والتفاعل9مع9جميع9امللفات9

.)Microsoft9Office9+9Windows9Compatible( 9 9

وبيانات9 املمغنط9 القر�ض9 على9 املخزنة9 الوثائق9 ت�شفري9 9• 9

تعريف9 و�شيلة9 اإ�ــشــتــخــدام9 اإىل9 بــالإ�ــشــافــة9 امل�شتخدمني9

.)9HDD9Encryption9(9الب�شمة9البيومرتيكية9الآمنة

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-00012561511200000-7430ديفيلوبر

kw-0001257151300000-7430درام

kw-00012584740800-7510تونر

915000دبو�ضkw-000111530-7510دبابي�ض

KONICA MINOLTA Bizhub 658eالرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4567(9

الموا�شفات9العامة9للبند
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9 رقم9البند

�سركة الم�سيلة التجارية

اإحدى �شركات مجموعة المل

SHARP MX-M754N

رقم9املادة

3610-KW-0001086 

رقم9التفاقية9الآيل

4568

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

اأبي�ض9واأ�شود

99759�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

SHARP MX-M754N

�شعر9البند

 1149.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

اليابان9/9تايلند9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

999999 9 9 9 �شرعة9الت�شوير9)9759(9�شورة9بالدقيقة9)9اأبي�ض9/9اأ�شود9(.9 	• 	

.)9A69+9A59(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض 	• 9

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 9

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 9

عدد9كا�شيتات9الورق9)949(9ب�شعة9اإجمالية9=932009ورقة.9 	• 9

.3009g/m299(9لغاية9وزنBy9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91009ورقة 	• 9

عدد9الن�شخ9من919– 99999�شورة. 	• 9

.LED99(9من9خالل9اإ�شاءةEnergy9Saver9(9مفتاح9التوفري9بالطاقة 	• 9

التحكم9يف9التو�شيح9ومعرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 9

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 9

.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 9

9.3209GB9HDD993وقر�ض9�شلب GB9RAM9شعة9الذاكرة� 	• 9

.912009x912009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 9

زمن9الت�شخني9)9209ثانية9(9فقط. 	• 9

.)9Network9/9Printer9/9Full9Colour9Scanner9/9USB9(9جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على 	• 9

جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض9موديل9MX-FN199(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(. 	• 9

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(. 	• 9

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة92009ورقة9)9فــيــــــدر9(. 	• 9

9)9USB9(9اإمكانية9الطباعة9والتخزين9مبا�شرة9من 	• 9

دون9الرجوع9للكمبيوتر. 9 9

الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9حجم910.19بو�شة9للتفاعل9 	• 9

املبا�شر9مع9املوبايالت9واللوحات9الذكية. 9 9

مت�شفح9الإنرتنت9املدمج9مع9الآلة9ي�شمح9بت�شفح99 	• 9

وطباعة9حمتوى9الإنرتنت9من9خالل9ال�شا�شة9الذكية. 9

الآلة9مزودة9مبعالج9اإنتل9ل�شرعة9و�شهولة9الت�شغيل9 	• 9

على9جميع9برامج9الكمبيوتر. 9 9

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000108799800000-7430ديفيلوبر

kw-0001088220800000-7430درام

kw-00010905083000-7510تونر

915000دبو�ضkw-000107430-7510دبابي�ض

SHARP MX-M754Nالرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4569(9
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Rex-Rotary MP C2504 EX

10 رقم9البند

رقم9املادة

3610-KW-0001161 

رقم9التفاقية9الآيل

4574

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

األوان99259�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

Rex-Rotary MP C2504 EX

�شعر9البند

 398.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9تايلند
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الموا�شفات9العامة9للبند

A39ال�شرعة9259�شورة9بالدقيقة 	•	

9A3 ,9A4 ,9A5 ,9A69B4 ,9B5 ,9B69قيا�ض9الورق 	•	

الزوم259 % -4009 % 	•	

زمن9الت�شخني9259ثانية 	•	

)550 X 2(9عدد9الكا�شيت 	•	

29GB99ذاكرة9�شعة 	•	

120099x912009dpi9نقاوة9الو�شوح 	•

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأتوماتيكي9�شعة91009ورقة9)فيدر( 	•

 (Duplex)9الت�شوير9على9الوجهني9اأتوماتك 	•

(By pass)9تلقيم9يدوي9جانبي9�شعة91009ورقة 	•	

مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9 	•	
(MP C2504 EX)9امل�شنع9موديل

الآلة9مزودة9ب�شا�شة9ذكية9ملونة9 	•	
للتفاعل9 بــو�ــشــة9 9”10.1 حــجــم9

املبا�شر9مع9املوبايالت

(Wireless Mobile)9
و9اللوحات9الذكية

.250 GB Hard Disk99قر�ض9�شلب 	•	

التو�شيل9على9�شبكة9الكمبيوتر9 	•	
لتعمل9كطابعة9ليزر9وما�شح9

�شوئي9ملون

9USB9اإمكانية9الطباعة9مبا�شرة9من 	•
دون9الرجوع9اإىل9الكمبيوتر

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000109138180000-7430ديفيلوبر9اأ�شود

kw-00010922860000-7430درام9اأ�شود

kw-00010931315000-7510تونر9اأ�شود

kw-000109429120000-7430ديفيلوبر9اأزرق

kw-000109529120000-7430ديفيلوبر9اأحمر

kw-000109629120000-7430ديفيلوبر9اأ�شفر

kw-00010972860000-7430درام9اأزرق

kw-00010982860000-7430درام9اأحمر

kw-00010992860000-7430درام9اأ�شفر

kw-0001100279500-7510تونر9اأ�شفر

kw-0001101279500-7510تونر9اأحمر

kw-0001102279500-7510تونر9اأزرق

Rex-Rotary MP C2504 EX الرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4575(9
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KONICA MINOLTA Bizhub C368

11 رقم9البند

رقم9املادة

3610-KW-0001162 

رقم9التفاقية9الآيل

4566

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

األوان99359�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

 KONICA MINOLTA
Bizhub C-368

�شعر9البند

 668.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9اليابان9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

�شرعة9الت�شوير9)9369(9�شورة9بالدقيقة9)9األوان9(.999999999999999 	• 	

.)A3,9A4,9A5,9A6,9B4,9B5,9B6(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 	

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 	

9.)9500 x 29(9عدد9كا�شيتات9الورق 	• 	

.3009g/m299(9لغاية9وزنBy9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91509ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من919– 99999�شورة. 	• 	

مفتاح9التوفري9بالطاقة9Energy9Saver9(9(9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح9و9معرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

.)9DK-5109(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	• 	

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 	

9.2509GB9HDD9949وقر�ض9�شلبGB9شعة9الذاكرة� 	• 	

.91800  x 6009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

زمن9الت�شخني9)9209ثانية9(9فقط. 	• 	

جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على9 	• 	

/9Printer9/9Network9(9999999999999999

.)9USB9/9Full9Colour9Scanner9999999999999

جــــهــــاز9فـــــــرز9الــــــــــورق9الأوتـــــومـــــاتـــــيـــــكـــــي9مــع9 	• 	

التدبي�ض9موديل9FS-5339(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(.

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9 	• 	

)9دوبلك�ض9(.

�شعة9 اأوتوماتيكي9 ورق9 مبلقم9 مزودة9 الآلة9 	• 	

9100ورقة9موديل9DF-6299(9(9)9فــيــــــدر9(.

اإمكانية9الطباعة9والتخزين9مبا�شرة9من9 	• 	

)9USB9(9دون9الرجوع9للكمبيوتر.

حجم9 ملونة9 ذكية9 ب�شا�شة9 مزودة9 الآلة9 	• 	

املوبايالت9 مع9 املبا�شر9 للتفاعل9 ان�ض9 99

.)Wireless9Mobile(9واللوحات9الذكية

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000110399600000-7430ديفيلوبر9اأ�شود

kw-0001104160600000-7430ديفيلوبر9اأحمر

kw-0001105160600000-7430ديفيلوبر9اأ�شفر

kw-0001106160600000-7430ديفيلوبر9اأزرق

kw-000110756120000-7430درام9اأ�شود

kw-00011088090000-7430درام9اأحمر

kw-00011098090000-7430درام9اأ�شفر

kw-00011108090000-7430درام9اأزرق

kw-00011113328000-7510تونر9اأ�شود

kw-00011124326000-7510تونر9اأحمر

kw-00011134326000-7510تونر9اأ�شفر

kw-00011144326000-7510تونر9اأزرق

915000دبو�ضkw-000111530-7510دبابي�ض

KONICA MINOLTA Bizhub C-368الرقم9امل�شنعي
اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4567(9
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KYOCERA 356ci

12 رقم9البند

�سركة النهـار الدوليـة

لمكائن الت�شوير والطباعة

رقم9املادة

3610-KW-0001120 

رقم9التفاقية9الآيل

4570

اإ�شم9البنـد

9A499اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال

األوان9359�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

KYOCERA 356ci

�شعر9البند

 374.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

اليابان9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

.A499ملونة9بالدقيقةA49شرعة9الت�شوير9359�شورة� 	• 	

9999) A49(99اأكرب9قيا�ض9للورق 	• 	

الزوم9من9259– 9400% وبدرجة%919. 	• 	

التحكم9يف9درجات9احلرب9اتوماتيكيا. 	• 	

عدد929كا�شيت9للورق9�شعة9كل9منهما95009ورقة. 	• 	

ملقم9جانبي9�شعة91009ورقة. 	• 	

عدد9الن�شخ919– 999 �شورة. 	• 	

التوفري9يف9الطاقة. 	• 	

التحكم9يف9و�شوح9ال�شورة. 	• 	

التحكم9يف9درجات9احلرب9اتوماتيكيا. 	• 	

معرفة9اخللل. 	• 	

مزودة9بقاعدة. 	• 	

اختيار9الكرتوين9للورق9ح�شب9حجم9الأ�شل. 	• 	

ت�شوير9�شفحتني9كتاب. 	• 	

320GB9+92GB9الذاكرة 	• 	

12009x912009dpi9نقاوة9الو�شوح9ت�شل9اإىل 	• 	

زمن9الت�شخني9اأقل9من9249ثانية. 	• 	

امكانية9�شبك9الآلة9على9جهاز9الكمبيوتر9 	• 	

لتعمل9كطابعة9و�شكانر9األوان.

الآلــــــة9مــــــزودة9مبــلــقــم9اأوتـــومـــاتـــيـــكـــي9عــاكــ�ــض9 	• 	

لال�شول9)فيدر(.

9الآلة9مزودة9بجهاز9فرز9الورق9اأوتوماتيكي9 	• 	

)فني�شر(.

الــتــ�ــشــويــر9والـــطـــبـــاعـــة9عـــلـــى9الــوجــهــني9 	• 	

)دوبلك�ض(.

�شكانر9ب�شرعة9ت�شل9اإىل9809اأ�شل9بالدقيقة. 	• 	

�شا�شة9ملونة9للتحكم9بالآلة9تعمل9باللم�ض. 	• 	

متوافقة9مع9نظام9ويندوز9وماكنتو�ض. 	• 	

الآلـــــــــــة9مـــــــــــزودة9بـــــربنـــــامـــــج9مـــــراقـــــبـــــة9اللــــــة9 	• 	

وال�شتخدام9عن9بعد.

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000112195200000-7430ديفيلوبر9اأ�شود

kw-0001122110200000-7430درام9اأ�شود

kw-0001123115200000-7430درام9اأزرق

kw-0001124115200000-7430درام9اأحمر

kw-0001125115200000-7430درام9اأ�شفر

kw-000112695200000-7430ديفيلوبر9اأزرق

kw-000112795200000-7430ديفيلوبر9اأحمر

kw-000112895200000-7430ديفيلوبر9اأ�شفر

kw-00011292918000-7510تونر9اأ�شود

kw-00011304912000-7510تونر9اأزرق

kw-00011314912000-7510تونر9اأحمر

kw-00011324912000-7510تونر9اأ�شفر

95000دبو�ضkw-000113312-7510دبابي�ض

KYOCERA Taskalfa 356ciالرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4571(9
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13 رقم9البند

KONICA MINOLTA Bizhub C458

رقم9املادة

3610-KW-0001163 

رقم9التفاقية9الآيل

4566

اإ�شم9البنـد

اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

األوان99459�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

 KONICA MINOLTA
Bizhub C-458

�شعر9البند

 734.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9اليابان9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

�شرعة9الت�شوير9)9459(9�شورة9بالدقيقة9)9األوان9(.999999999999999 	• 	

.)9A3,9A4,9A5,9A6,9B4,9B5,9B6(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 	

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 	

9.)9500 x 29(9عدد9كا�شيتات9الورق 	• 	

.3009g/m299(9لغاية9وزنBy9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91509ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من919– 99999�شورة. 	• 	

مفتاح9التوفري9بالطاقة9Energy9Saver9(9(9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح9ومعرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

.)9DK-5109(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	• 	

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 	

9.92509GB9HDD9949وقر�ض9�شلبGB9شعة9الذاكرة� 	• 	

.1800  x 6009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

زمن9الت�شخني9)9239ثانية9(9فقط. 	• 	

جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على9 	• 	

9/9Printer9/9Network9( 9

.)9USB9/9Full9Colour9Scanner

جـــهـــاز9فـــــرز9الـــــــورق9الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي9مــع9 	• 	

التدبي�ض9موديل9FS-5339(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(.

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9 	• 	

)دوبلــــكـــ�ض(.

الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9اأوتوماتيكي9�شعة9 	• 	

9300ورقة9)9فــيــــــدر9(.

ملونة9حجم9 ذكية9 ب�شا�شة9 مـــزودة9 الآلـــة9 	• 	

مــع9 املـــبـــا�ـــشـــر9 لـــلـــتـــفـــاعـــل9 انــــ�ــــض9 910.1

Wire- )ململــوبــايــالت9والــلــوحــات9الــذكــيــة9

.)less9Mobile

اإمكانية9تفعيل9ال�شا�شة9باللغة9العربية9+9 	• 	

الإجنليزية9+9الفرن�شية9ل�شهولة9الإ�شتخدام.

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000113488590000-7430ديفيلوبر9اأ�شود

kw-0001135160590000-7430ديفيلوبر9اأحمر

kw-0001136160590000-7430ديفيلوبر9اأ�شفر

kw-0001137160590000-7430ديفيلوبر9اأزرق

kw-000110756135000-7430درام9اأ�شود

kw-00011088095000-7430درام9اأحمر

kw-00011098095000-7430درام9اأ�شفر

kw-00011108095000-7430درام9اأزرق

kw-00011422828000-7510تونر9اأ�شود

kw-00011433326000-7510تونر9اأحمر

kw-00011443326000-7510تونر9اأ�شفر

kw-00011453326000-7510تونر9اأزرق

915000دبو�ضkw-000111530-97510دبابي�ض

KONICA MINOLTA Bizhub C-458الرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4567(9
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KONICA MINOLTA Bizhub C558

14 رقم9البند

رقم9املادة

3610-KW-0001164 

رقم9التفاقية9الآيل

4566

اإ�شم9البنـد

9اآلة9ت�شوير9م�شتندات9ديجيتال9

األوان9559�شورة9بالدقيقة

اإ�شم9املاركة

 KONICA MINOLTA
Bizhub C-558

�شعر9البند

 819.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9اليابان9/9ال�شني
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الموا�شفات9العامة9للبند

�شرعة9الت�شوير9)9559(9�شورة9بالدقيقة9)9األوان9(.999999999999999 	• 	

.)A3,9A4,9A5,9A6,9B4,9B5,9B6(99اأ�شغر9قيا�ض)9A39(9اأكرب9قيا�ض 	• 	

الزووم9من259 %9اإىل%94009. 	• 	

حتكم9اأوتوماتيكي9يف9درجة9احلرب. 	• 	

9.)95009x939(9عدد9كا�شيتات9الورق 	• 	

.3009g/m299(9لغاية9وزنBy9pass9(9تلقيم9يدوي9�شعة91509ورقة 	• 	

عدد9الن�شخ9من919– 99999�شورة. 	• 	

مفتاح9التوفري9بالطاقة9Energy9Saver9(9(9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

التحكم9يف9التو�شيح9و9معرفة9اخللل9عن9طريق9�شا�شة9مل�ض9ملونة9LCD9مع9الآلة. 	• 	

.)9PC-1159(9مزودة9بقاعدة9متحركة9اأ�شلية9من9امل�شنع9موديل 	• 	

ميزة9الإختيار9الإلكرتوين9ح�شب9حجم9الأ�شل9وحجم9الورق9املتوفر. 	• 	

.)9Dual9page9copy9(9ت�شوير9�شفحتني9من9كتاب 	• 	

9.9250 GB9HDD994وقر�ض9�شلب GB9شعة9الذاكرة� 	• 	

.1800  x 6009dpi9نقاوة9الو�شوح 	• 	

زمن9الت�شخني9)9239ثانية9(9فقط. 	• 	

جاهزة9للتو�شيل9جمانا9على9 	• 	

9Printer9/9Network9(

.)9USB9/9Full9Colour9Scanner9/

جهاز9فرز9الورق9الأوتوماتيكي9مع9التدبي�ض9 	• 	

موديل9FS-5339(9(9)9فـــنــــ�شـــر9(.

الت�شوير9على9وجهي9الورق9اأوتوماتيكي9)دوبلــــكـــ�ض(. 	• 	

اأوتوماتيكي9�شعة9 الآلة9مزودة9مبلقم9ورق9 	• 	

9300ورقة9)9فــيــــــدر9(.

من9 مبا�شرة9 والتخزين9 الطباعة9 اإمكانية9 	• 	

)USB(9دون9الرجوع9للكمبيوتر.

مــــزودة9ب�شا�شة9ذكــيــة9مــلــونــة9حجم9 الآلــــة9 	• 	

910.1ان�ض9للتفاعل9املبا�شر9مع9املوبايالت9

.)Wireless9Mobile(9واللوحات9الذكية

اإمــكــانــيــة9تــفــعــيــل9الــ�ــشــا�ــشــة9بــالــلــغــة9الــعــربــيــة9+9 	• 	

الإجنليزية9+9الفرن�شية9ل�شهولة9الإ�شتخدام.

عدد9الن�شخديناررقم9املادةالقطعة

kw-000113488590000-7430ديفيلوبر9اأ�شود

kw-0001135160590000-7430ديفيلوبر9اأحمر

kw-0001136160590000-7430ديفيلوبر9اأ�شفر

kw-0001137160590000-7430ديفيلوبر9اأزرق

kw-000110756135000-7430درام9اأ�شود

kw-00011088095000-7430درام9اأحمر

kw-00011098095000-7430درام9اأ�شفر

kw-00011108095000-7430درام9اأزرق

kw-00011422828000-7510تونر9اأ�شود

kw-00011433326000-7510تونر9اأحمر

kw-00011443326000-7510تونر9اأ�شفر

kw-00011453326000-7510تونر9اأزرق

915000دبو�ضkw-000111530-7510دبابي�ض

KONICA MINOLTA Bizhub C-558الرقم9امل�شنعي

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9-9رقم9الإتفاقية9الآيل9)4567(9
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17 رقم9البند

ATLAS - CC0540 

اإمكانية9اإتالف9لعدد959اأوراق9وزن809غم. 	• 	

ت�شغيل9تلقائي. 	• 	

.A49عر�ض9فتحة9تقطيع9الورق9يتنا�شب9مع9حجم 	• 	

حتتوي9علي9�شندوق9للنفايات9�شعة9149ليرت. 	• 	

.)4X32mm(9تقطيع9م�شتعر�ض 	• 	

هادئة9اأثناء9الإ�شتخدام. 	• 	

اإمكانية9اإيقاف9التقطيع9اأثناء9الت�شغيل9 	• 	

999999999999999)اإرجاع9الورق9بالإجتاه9املعاك�ض(.

الموا�شفات9العامة9للبند

�سركة الهو�سان عرب اخلليج 

للقرطا�سية والأدوات املكتبية

رقم9املادة

7490-KW-0000369 

رقم9التفاقية9الآيل

4576

اإ�شم9البنـد

اآلة9اإتالف9ورق9

A49لعدد959اأوراق

اإ�شم9املاركة

ATLAS - CC0540

�شعر9البند

 12.500 د.ك

بلد9املن�شاأ

ال�شني
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رقم9البند18

ATLAS - CC1540

اإمكانية9اإتالف9لعدد9159ورقة9دفعة9واحدة9وزن809غم. 	• 	

.)CD(9اأمكانية9اإتالف9الأقرا�ض9املدجمة 	• 	

9.)Credit9Card(9اإمكانية9تقطيع9البطاقات9الإئتمانية 	• 	

ت�شغيل9تلقائي. 	• 	

.A4عر�ض9فتحة9تقطيع9الورق9يتنا�شب9مع9حجم 	• 	

حتتوي9علي9�شندوق9للنفايات9�شعة925.49ليرت. 	• 	

.)4X25mm(9تقطيع9م�شتعر�ض 	• 	

هادئة9اأثناء9الإ�شتخدام. 	• 	

اإمكانية9اإيقاف9التقطيع9اأثناء9الت�شغيل 	• 	

999999999999999)اإرجاع9الورق9بالإجتاه9املعاك�ض(.9

الموا�شفات9العامة9للبند

�سركة الهو�سان عرب اخلليج 

للقرطا�سية والأدوات املكتبية

رقم9املادة

7490-KW-0000370 

رقم9التفاقية9الآيل

4576

اإ�شم9البنـد

اآلة9اإتالف9ورق9

A49لعدد9159اأوراق

اإ�شم9املاركة

ATLAS - CC1540

�شعر9البند

 28.500 د.ك

بلد9املن�شاأ

ال�شني
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19 رقم البند

Trust 

رقم املادة

7490-KW-0001160 

رقم التفاقية الآيل

4577

اإ�سم البنـد

 اآلة تغليف حراري للهويات

بج�سم معدين

اإ�سم املاركة

Trust

�سعر البند

 15.000 د.ك

بلد املن�ساأ

ال�سني
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رقم البند21

Brother-Laser Fax 2840

Super G3 33600 Bps -سرعة عالية تقريبًا 7 ثواين� 	• 	

200-2 Digit Dialing 200حمطة للإر�سال عن طريق التخزين 	• 	

ملقم م�ستندات �سعة 20 ورقة 	• 	

Tel/Fax يتم التمييز اأتوماتيكيًا بني ر�سالة الفاك�س واملكاملة الهاتفية 	• 	

•	 MB 16 ذاكــرة تت�سع حلوايل 400 �سفحة جاهزة للإ�ستقبال يف  	

حال نفاذ الورق

A4  كا�سيت �سعة 250 ورقة حجم 	• 	

270 جهة اإىل   Broadcast  مــن جهة لأكــر  الأتوماتيكي  الإر�ــســال  	• 	

�سا�سة بيانات للربجمة 	• 	

تقرير بعد كل اإر�سال 	• 	

اإمكانية اإ�ستخدام اجلهاز كاآلة ت�سوير مع ت�سغري وتكبري ) ن�سبة الت�سغري  	• 	

والتكبري من %50 - %200 ( ت�سوير  لغاية 99 �سورة بلم�سة واحدة.

اإمكانية تو�سيلها بالكمبيوتر لإ�ستخدامها كطابعة ليزر بدون  	• 	

) Full USB 2.0( اأي اإ�سافات عن طريق

مدمج بها �سماعة جانبية 	• 	

ميكن الت�سال بدون رفع �سماعة 	• 	

DPI 2400x600 جودة الطباعة 	• 	

ميزة توفري الطاقة 	• 	

تتيح برجمة اجلهاز للإر�سال حتى  امليزة  هذه   Dual Access 	• 	

فى حالة الإ�ستقبال

نظام الإرجتاف 64 م�ستوى لإر�سال �سورة وا�سحة  	• 	

)One Touch Dial-20( 20 حمطة للإر�سال بلم�سة واحدة 	• 	

 Error  ُملــعــاجلــة اخلــطــاأ عــنــد الــلإر�ــســال اأوتــومــاتــيــكــيــا ECM 	• 	

Correction Mode

Delayed Transmission برجمة الر�سال فى وقت متاأخر 	• 	

Fax Forwarding ميكن برجمتها لتحويل الفاك�س القادم اىل خط اخر 	• 	

الموا�سفات العامة للبند

عدد الن�سخديناررقم املادةالقطعة

kw-00005072412000- 7430درام

تونر

)�سعة عادية(
7510 -kw-000050810.51200

تونر

)�سعة اأكر(
7510 -kw-0000509202600

Brother Laser Fax 2840الرقم امل�سنعي

اأ�سعار القطع الإ�ستهلكية - رقم الإتفاقية الآيل )4579( 

رقم املادة

5815-KW-0000372 

رقم التفاقية الآيل

4578

اإ�سم البنـد

جهــــاز فاكــــ�س نظام 

A4 ) ليزر براذر ) عادي

اإ�سم املاركة

Brother Laser Fax 2840

�سعر البند

 47.000 د.ك

بلد املن�ساأ

 فيتنام / ال�سني
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22 رقم9البند

Brother-Laser Fax MFC7470D

Brother

رقم9املادة

5815-KW-0000373 

رقم9التفاقية9الآيل

4578

اإ�شم9البنـد

جهــــاز9فاكــــ�ض9نظام9

A49)9ليزر9براذر9)9متقدم

اإ�شم9املاركة

 Brother Laser Fax
MFC7470D

�شعر9البند

 72.000 د.ك

بلد9املن�شاأ

9فيتنام9/9ال�شني



41

الموا�صفات العامة للبند

(Super G3) A4 - �صرعة اإر�صال  33600 ذبذبة يف الثانية ، 3 ثوان للم�صتند 	• 	

ذاكرة تخزين 300 رقم هاتف للإت�صال ال�صريع 	• 	

ملقم م�صتندات اأتوماتيكي لـ 35   ورقة 	• 	

متييز اأتوماتيكي بني املكاملة الهاتفية ور�صالة الفاك�س   -     	• 	

ذاكرة تت�صع لـ 600 �صفحة يف حال نفاذ الورق 	• 	

F4  Sheet By Pass  ممر جانبي قيا�س A4 كا�صيت يت�صع لـ 250 ورقة 	• 	

جهة (Fax Broadcasting  )300 الإر�صال من الذاكرةلآكرث من جهة ويف وقت متاأخر  	• 	

�صا�صة لعر�س البيانات 	• 	

تقرير بعد كل ار�صال     	• 	

امكانية ا�صتعمال اجلهاز كاألة ت�صوير 	• 	

USBامكانية ال�صبك على الكمبيوتر 	• 	

PC FAX MODEM فاك�س مودم 	• 	

مدمج بها �صماعة هاتف 	• 	

الت�صال بدون رفع �صماعة الهاتف 	• 	

2400x600 DPI  جودة الطباعة 	• 	

ميزة التوفري بالطاقة 	• 	

اإمكانية برجمة الإر�صال حتى عندما يكون اجلهاز ي�صتقبل بحيث يقوم بالإر�صال حال الإنتهاء من وظيفته 	• 	

Next Fax Reservation 	• 	

.Cover Page  ميكن برجمة ال�صفحة التي ت�صبق الر�صالة 	• 	

SCANNER موا�صفات املا�صح ال�صوئي 

600 نقطة   ×  600 لغاية  والــ�ــصــور  املــلــفــات  قـــراءة  	• 	

حتت برنامج اإعداد وندوز  

لــزيــادة  املحفوظة  للملفات  التلقائي  ال�صغط   	• 	

طاقة احلفظ

BMP & TIFF – PCX  حفظ امللفات حتت اإ�صم 	• 	

اإمكانية اإر�صال ال�صور املقروءة اىل الفاك�س مبا�صرة 	• 	

�صرعة ت�صوير 26 �صورة يف الدقيقة 	• 	 

عدد الن�صخديناررقم املادةالقطعة

kw-00005072412000- 7430درام

تونر

(�صعة عادية(
7510 -kw-000050810.51200

تونر

(�صعة اأكرث(
7510 -kw-0000509202600

Brother Laser Fax MFC7470Dالرقم امل�صنعي

اأ�صعار القطع الإ�صتهلكية - رقم الإتفاقية الآيل (4579( 
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اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9لل�شنة9المالية20189-920179

RICOH MP 2501SP

ال�شركة9الكويتية9لتكنولوجيا9امل�شتندات,9هاتف:922210500–9فاك�ض:22210501

KONICA MINOLTA 367

�شركة9املال9العاملية9للتجارة9العامة,9هاتف:9224324029–9فاك�ض:22479282

RICOH MP 4054 SP

ال�شركة9الكويتية9لتكنولوجيا9امل�شتندات,9هاتف:922210500–9فاك�ض:22210501

TOSHIBA e-STUDIO 457 / e-4508A

ال�شركة9العربية9لتجهيزات9املكاتب,9هاتف:922445369–9فاك�ض:22414399

XEROX WorkCentre 5955

KONICA MINOLTA 654E

�شركة9�شناعات9الأمانة,9هاتف:918300129–9فاك�ض:24831694

�شركة9املال9العاملية9للتجارة9العامة,9هاتف:922432402–9فاك�ض:22479282

XEROX WorkCentre 5875i

�شركة9�شناعات9الأمانة,9هاتف:918300129–9فاك�ض:24831694

XEROX WorkCentre 6655

�شركة9�شناعات9الأمانة,9هاتف:918300129–9فاك�ض:24831694
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RICOH MP C4503 SP

ال�شركة9الكويتية9لتكنولوجيا9امل�شتندات,9هاتف:922210500–9فاك�ض:22210501

RICOH MP C5503 SP

ال�شركة9الكويتية9لتكنولوجيا9امل�شتندات,9هاتف:922210500–9فاك�ض:22210501

18
جهاز9فاك�ض9نظام9

ليزر9حجم9مدمج9

A49يعمل9على9ورق

PANASONIC KX-FL423ML

�شركة9عي�شى9ح�شني9اليو�شفي9واأولده9للتجارة9العامة9واملقاولت,9

هاتف:91809809–9فاك�ض:222024109

20
جهاز9فاك�ض9نظام9

ليزر9متقدم9

A499يعمل9على9ورق

BROTHER MFC-7470D

ال�شركة9العربية9لتجهيزات9املكاتب,9

هاتف:922445369–9فاك�ض:22414399

19
جهاز9فاك�ض9نظام9

ليزر9عادي

A499يعمل9على9ورق

BROTHER 2840

ال�شركة9العربية9لتجهيزات9املكاتب,9

هاتف:922445369–9فاك�ض:22414399

اأ�شعار9القطع9الإ�شتهالكية9لل�شنة9المالية20189-920179

تــابــع
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نموذج9الإقتراحاتالموا�شفات9العامة9للبند

حر�شًا9من9وزارة9املالية9-9اإدارة9نظم9ال�شراء9-9مراقبة9ال�شراء9اجلماعي-9على9تطوير9دليل9ال�شراء9اجلماعي9

واآرائكم9 لالأجهزة9املكتبية9لتحقيق9ال�شتفادة9الق�شوى9منه9للجهات9العامة,9يرجى9تزويدنا9مبقرتحاتكم9

من9حيث9حمتوياته9واملواد9املدرجة9فيه9وموا�شفاتها9وذلك9بتعبئة9هذا9النموذج9وار�شاله9اىل9مراقبة9ال�شراء9

.cp@mof.gov.kw9:اجلماعي9على9رقم9الفاك�ض9التايل:9224498399اأو9الربيد9الإلكرتوين9التايل
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