عد التجديد

ب
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المقدمـــة
ي�سر وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء  -مراقبة ال�شراء اجلماعي �أن تقدم دليل ال�شراء اجلماعي للأجهزة املكتبية
الإ�صدار احلادي ع�شر (بعد التجديد) لل�سنة املالية (� )2020 /2019إىل كافة اجلهات العامة ل�شراء احتياجاتها من
خالله حتى  2020/3/31ويحتوي الدليل على عدد ( )17بند ذات موا�صفات متميزة روعي فيها اجلودة العالية ،وقد
مت تر�سية البنود على عدد ( )7موردين خمت�صني بالأجهزة املكتبية.
وعليه يرجى من اجلهات العامة الراغبة يف اال�ستفادة من هذا الدليل االلتزام بتنفيذ تعليمات ال�شراء اجلماعي,
ميكنكم الإطالع على الن�سخة الإلكرتونية من خالل الرابط التايلhttp://www.mof.gov.kw/gcp/gcp.pdf :
كما تتقدم وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء  -مراقبة ال�شراء اجلماعي بتقديرها لكل من �ساهم يف �إعداد و�إ�صدار
دليل ال�شراء اجلماعي للأجهزة املكتبية – الإ�صدار احلادي ع�شر (بعد التجديد) – لل�سنة املالية ( )2020 /2019من
الفنيني والعاملني باجلهات العامة 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 العامة لإي�ضاح ما يت�ضمنه هذا الدليل.
لال�ستف�سار يرجى االت�صال على هاتف رقم 22481989 - 22481980 :
�أو �إر�سال ر�سالة عرب الربيد االلكرتوين cp@mof.gov.kw :
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تعليمات وإرشادات هامه للشراء من الدليل
1 .1تعريف ال�شراء اجلماعي  :هو قيام اجلهات العامة بتوفري احتياجاتها من املواد بالأمر املبا�شر عن طريق دليل
ال�شراء اجلماعي مبوا�صفات موحدة وب�أ�سعار حمددة بقيمة ال تتجاوز عن مبلغ  75.000د.ك (خم�سة و�سبعون

�ألف) ويجوز ال�شراء ب�أكرث من ذلك ب�شرط خماطبة اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة و �إدارة الفتوى والت�شريع
وديوان املحا�سبة و�أخذ املوافقة منهم.

2 .2يهدف ال�شراء اجلماعي عن طريق الأدلة �إىل توفري املواد ب�أقل الأ�سعار و�أن�سب املوا�صفات و �إىل توحيد الأ�سعار يف
جميع اجلهات العامة وعلى تقليل الأعباء الإدارية واملالية يف قطاع امل�شرتيات و�إىل �سرعة التوريد وتقليل احلاجة
�إىل تخزين املواد.

3 .3على اجلهات العامة �إخطار وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي عند تكرار اعتذار �أي
مورد عن التوريد وذلك التخاذ الإجراء الالزم معه.

4 .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

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.

5 .5يقوم املوظف املخت�ص باجلهة العامة بالتن�سيق مع املوردين للت�أكد من وجود الكميات املطلوبة ومن فرتة التوريد
وذلك قبل �إ�صدار �أمر ال�شراء.

6 .6يدون رقم اتفاقية التوريد اخلا�صة بكل مورد بدالً من رقم طلب الأ�سعار وذلك يف منوذج �أمر ال�شراء حتى يتم متييز
�أمر ال�شراء املبا�شر عن طريق ال�شراء اجلماعي.

7 .7على املورد الرد على اجلهة العامة كتابة ب�ش�أن قبولـه بـتوريد املـواد خـالل (� )3أيـام عمـل مـن تـاريخ �إخطاره قبل
ا�صدار �أمر ال�شراء.

8 .8ال يجوز للجهة العامة �إ�صدار �أمر �شراء ملوردي ال�شراء اجلماعي يحتوي على مواد من خارج الدليل �أو مواد خا�صة
ملورد �آخر.

2

9 .9على املورد املدرج يف الدليل و�ضع مل�صق يبني فيه رقم اتفاقية التوريد اخلا�صة به ،وكذلك �أرقام هواتف ال�صيانة
وتاريخ الت�شغيل على كل �آلة تورد للجهات العامة.
1010يجب على اجلهة العامة �أن تطلب عينات ملطابقتها والت�أكد من جودتها على �أن تخ�صم كمية هذه العينات من
�أوامر ال�شراء الالحقة �أو ارجاعها.
1 111يجب ا�ستخدام رقم االتفاقية الآيل املتاح يف نظم �إدارة مالية احلكومة ( )GFMISعند ا�صدار �أمر ال�شراء .

الكفالة والتأمين النهائي
الكفالـــــــة :
جميع الأجهزة املدرجة يف الدليل مكفولة من قبل املوردين ملدة ثالث �سنوات ت�شمل (الرول احلراري )Fuser+تبد�أ
من تاريخ الرتكيب والت�شغيل واال�ستالم النهائي ،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 ،كما تو�صي وزارة املالية جميع امل�ستفيدين من هذا الدليل �شراء الأحبار والقطع الإ�ستهالكية
الأ�صلية ال�صنع وعدم ا�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� -إدارة
نظم ال�شراء – مراقبة ال�شراء اجلماعي -جميع اجلهات العامة ب�ضرورة عدم طلب املواد وتخزينها ملدة طويلة تتجاوز
فرتة ( )90يوم.

الت�أمــــني النهــــائي :
يلتزم املورد ب�إيداع كفالة بواقع ( )%10يف �صورة خطاب �ضمان �صادر عن بنك حملي معتمد من قيمة �أمر
ال�شراء /العقد ل�صالح اجلهة العامة وك�ضمان لتوريد وتركيب وت�شغيل الأجهزة املكتبية ،ويفرج عن هذا ال�ضمان
بعد انتهاء فرتة الكفالة وثالثة �أ�شهر بعدها وال يقدم الت�أمني النهائي �إذا قام املورد بتوريد جميع املواد التي
متت الرت�سية عليه لتوريدها وقبلتها اجلهة العامة نهائياً خالل املهلة املحددة لأداء الت�أمني النهائي �إال �إذا طلبت
اجلهة العامة تقدميها بن�سبة (.)%10
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تابع الكفالة والتأمين النهائي
اخلـ�صـم من الـم�ستحقــات :
1 .1للجهات العامة 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 :
•عدم الإلتزام بتوريد �أو ت�شغيل جميع املواد املطلوبة يف �أمر ال�شراء.
•يلتزم املورد بتوريد الأجهزة املطلوبة بالكميات املحددة من قبل اجلهة العامة بالفرتة الزمنية املحددة واملتفق
عليها بني الطرفني يف �أمر ال�شراء /العقد والتي يجب �أال تزيد عن ( )35يوم عمل.
•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.
2 .2خماطبة وزارة املالية – �إدارة نظم ال�شراء -مراقبة ال�شراء اجلماعي يف احلاالت التي ترى فيها اجلهات العامة
امل�صدرة لأمر ال�شراء ب�أنه ي�ستوجب تغرمي املورد بخالف غرامة الت�أخري.

نـداء ال�صـيانــــــة :
يلتزم املوردين بتلبية نداء ال�صيانة من قبل كل جهة عامة خالل � 12ساعة عمل .
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الف ـهـ ـ ـ ــر�س

عنوان ال�شركة  :ال�شرق – �شارع عمر بن الخطاب � -صندوق بريد 177 :ال�صفاة  13002الكويت
هاتف المبيعات 22061600 :داخلي مبيعات8114 / 8143 :
فاك�س المبيعات22479282 :
لال�ستـفـ�ســـــــــــار
مدير المبيعات :قا�سم جوني  -نقال99448871 :
هاتف ال�صيانة :مبا�شر22430850 / 22432402 :
البريد االلكتروني لل�شركة  /لل�صيانة  /مبيعات
kassem.jouny@almullagroup.com
Website : www.almullagroup.com

الرقم الآلي للعنوان - 18899739 :الرقم المدني:

3420940

رقم الإتفاقية الآيل ()4566
�إتفاقية توريد رقم (� )1ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة
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 �آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود �  35صورة بالدقيقة
 �آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود �  65صورة بالدقيقة
 �آلة ت�صوير �ألوان �  35صورة بالدقيقة
 �آلة ت�صوير �ألوان �  45صورة بالدقيقة
 �آلة ت�صوير �ألوان �  55صورة بالدقيقة

16

8
11
13
14

22
28
32
34

5

تابــع الف ـهـ ـ ـ ــر�س
�شركة الم�سيلة التجارية

Maseelah Trading Co. W.L.L.

�إحدى �شركات جمموعة املال

عنوان ال�شركة  :ال�شرق – �شارع �شارع ال�سور � -صندوق بريد 177 :ال�صفاة  13002الكويت
هاتف المبيعات 22061600 :داخلي مبيعات8114 / 8143 :
فاك�س المبيعات22479282 :
لال�ستـفـ�ســـــــــــار
مدير المبيعات :قا�سم جوني  -نقال99448871 :
هاتف ال�صيانة :مبا�شر22430850 / 22432402 :
البريد االلكتروني لل�شركة  /لل�صيانة  /مبيعات
kassem.jouny@almullagroup.com
Website : www.almullagroup.com
الرقم الآلي للعنوان - 15666737 :الرقم المدني167682 :

رقم الإتفاقية الآيل ()4568
�إتفاقية توريد رقم (� )2ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة

3

�آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود � 30صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود � 40صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود � 55صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود � 75صورة بالدقيقة

14

5
7
9

6

18
20
24

تابــع الف ـهـ ـ ـ ــر�س
�شركة النهـار الدوليـة

Al- Nahar
ملكائن الت�صوير والطباعة

ملكائن الت�صوير والطباعة

عنوان ال�شركة :الري  -قطعة  - 1ق�سيمة  - 386مقابل �سنرت بوينت
تليفون (املبيعات)  24735000فاك�س (املبيعات) 22260025
ادارة املبيعات  - 60664196 :م�سئول املبيعات  :ه�شام النواوي  - 69673507مدير امل�شاريع احلكومية :عمار �سليمان60664196 :
تليفون ال�صيانة  22277122 :فاك�س ال�صيانة  24733692ال�سكرتارية 60633806 :
م�سئول ال�صيانة  :املهند�س � /ضياء بكر66601959 :
Company E-Mail:gov@alnahar.net - Service center E-Mail : service-center@alnahar.net
Website:www.alnahar.net
الرقم االيل للعنوان  / 19167804 :الرقم املدين 2442036 :

رقم الإتفاقية الآيل ()4570
�إتفاقية توريد رقم (� )3ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة
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 �آلة ت�صوير �ألوان �  35صورة بالدقيقة

30

366

الرقم املدين 3365309 :

رقم الإتفاقية الآيل ()4572
�إتفاقية توريد رقم (� )4ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة

2

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

12

7

تابــع الف ـهـ ـ ـ ــر�س

�شركة برميري تكنولوجي
للتجارة العامة ذ.م.م.

عنوان ال�شركة :الري ال�صناعية – خلف جممع االفنيوز  ،بجانب تروفاليو
ال�صندوق الربيدي  1883 :ال�صفاة  /الرمز الربيدي  13019الكويت
هاتف  – 22288465 ,22288468 ,22288484 :فاك�س 24759966 - 77 :
امل�س�ؤول عن املبيعات  -نعمة ا�سماعيل – نقال 97558668 -
E-mail: officesolutions@premier.com.kw
الرقم الآيل للعنوان  - 12652532 :الرقم املدين 3711689 :

رقم الإتفاقية الآيل ()4574
�إتفاقية توريد رقم (� )5ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة

1

�آلة ت�صوير �أبي�ض و�أ�سود � 20صورة بالدقيقة
�آلة ت�صوير �ألوان � 25صورة بالدقيقة

10

10

26

�شركة الهو�شان عرب اخلليج للقرطا�سية والأدوات املكتبية
الكويت القبلة قطعة  9مبنى  11الدور  5مكتب  516جممع ملك حممد اخلالوي و�أ�سامة العمر

Hoshan Pan Gulf

15312605

www.hpgworld.com

فاك�س املبيعات و ال�صيانة

الرقم املدين 797546 :

رقم الإتفاقية الآيل ()4576
�إتفاقية توريد رقم (� )6ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة

17

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

36

18

8

37

تابــع الف ـهـ ـ ـ ــر�س

الرقم املدين 506515 :

رقم الإتفاقية الآيل ()4578
�إتفاقية توريد رقم (� )8ش ج ( ) 2019 / 2018 - 2
رقم البند

م�سم ــى البن ـ ـ ــد

ال�صفحة

21

فاك�س ليزر ( عادي ) A4
فاك�س ليزر ( متقدم ) A4

39

22

40
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Rex-Rotary MP 2014 AD

رقم البند

1

رقم املادة
3610-kw-0001067
رقم االتفاقية الآيل

4574

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  20صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
Rex-Rotary MP 2014 AD

�سعر البند
 95.000د.ك
بلد املن�ش�أ
ال�صني

10

الموا�صفات العامة للبند

•

ال�سرعة � 20صورة بالدقيقة �أبي�ض و �أ�سود.

•

�أكرب قيا�س  (� )A3أ�صغر قيا�س (. )A6 , A5

•

الزوم % 200 -% 50

•

مدة الت�سخني  31ثانية.

•

عدد الكا�سيت (  )250 X 1

•

ذاكرة �سعة  256 MB RAM

•

نقاوة الو�ضوح .600 x 600 dpi

•

الآلة مزودة مبلقم ورق �أتوماتيكي �سعة  50ورقة (فيدر).

•

الت�صوير على الوجهني �أتوماتك ()Duplex

•

تلقيم يدوي جانبي �سعة  100ورقة ()By pass

•

مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل (. )MP 2014 AD

•

التو�صيل على �شبكة الكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �ضوئي ملون .

•

�إمكانية الطباعة مبا�شرة من  USBدون الرجوع �إىل الكمبيوتر .

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4575
الرقم امل�صنعي

Rex-Rotary MP 2014 AD

القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر

7430-kw-0001068

13

60000

درام

7430-kw-0001069

18

60000

تونر

7510-kw-0001070

4.5

4000

11

RICOH MP2501SP

رقم البند

2

رقم املادة
3610-kw-0000552
رقم االتفاقية الآيل

4572

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  25صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
RICOH MP2501SP

�سعر البند
 247.000د.ك
بلد املن�ش�أ
ال�صني

12

الموا�صفات العامة للبند
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 يف درجات احلرب �أتوماتيكي.
عدد الكا�سيت (.)2 x 250
تلقيم يدوي �سعة  100ورقة .Bypass
عدد الن�سخ من � 999  - 1صورة.
مفتاح التوفري يف الطاقة.
التحكم يف 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 .600 x 600 dpi
الآلة مزودة بفيدر �سعة  100ورقة.
تو�صيل الآلة جمانا على �شبكة الكمبيوتر لتعمل كطابعة ليزر وما�سح �ضوئي ملون.
الت�صوير على الوجهني �أتوماتك (.)Duplex
�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4573
�إمكانية الطباعة مبا�شرة من  USBدون
الرقم امل�صنعي
RICOH MP2501SP
الرجوع �إىل الكمبيوتر.
عدد الن�سخ
دينار
رقم املادة
القطعة
الآلة مزودة بربنامج ملراقبة الإ�ستخدام عن بعد.
60000
ديفيلوبر 25 7430-kw-0000576
ً
جمانا على
جاهزة للتو�صيل

.Network - printer - Fullcolor scanner - USB

درام

7430-kw-0000577

35

60000

تونر

7510-kw-0001259

15

9000

13

SHARP MX-M315NV
�شركة الم�سيلة التجارية
�إحدى �شركات مجموعة المال

رقم البند

3

رقم املادة
3610-kw-0001071
رقم االتفاقية الآيل

4568

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  30صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
SHARP MX-M315NV

�سعر البند
 420.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني /تايلند
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الموا�صفات العامة للبند

• �سرعة الت�صوير ( � ) 31صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود )               .
• �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (.)A6 + A5
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد الكا�سيتات (   ) 500 x 2ورقة .
• تلقيم يدوي �سعة  100ورقة ( .) By pass
• عدد الن�سخ من � 999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة ( )Energy Saverمن خالل �إ�ضاءة .LED
• التحكم يف التو�ضيح ومعرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل (.)AR-DS19
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب (.)Dual page copy
•

�سعة الذاكرة  2 GB

• نقاوة الو�ضوح .600 x 600 dpi
• زمن الت�سخني (   20ثانية ) فقط.
• جاهزة للتو�صيل جمانا على (.)Network / Printer / Full Colour Scanner / USB
• جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س موديل ( ( )MX-FN26فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة  100ورقة

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4569
إ�ستهالكية
الرقم امل�صنعي �أ�سعار القطع ال
SHARP
MX-M315NV
القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر

7430-kw-0001072

19

100000

للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت واللوحات الذكية.

درام

7430-kw-0001073

27

100000

• الآلة مزودة بربنامج ملراقبة اال�ستخدام عن بعد.

تونر

7510-kw-0001075

36

27500

دبابي�س

7510-kw-0001074

30

 15000دبو�س

		 ( ف ـيـ ـ ــدر ).
• الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية ملونة حجم  7بو�صة

15

KONICA MINOLTA Bizhub 367

رقم البند

4

رقم املادة
3610-KW-0000554
رقم االتفاقية الآيل

4566

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  35صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
KONICA MINOLTA Bizhub 367

�سعر البند
 433.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني /ماليزيا
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الموا�صفات العامة للبند
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

		
•

		
•

�سرعة الت�صوير ( � ) 36صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود )               .
�أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س ( .) A6 + A5
الزووم من � % 25إىل .% 400
حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
عدد الكا�سيتات (  )500 x 2ورقة .
تلقيم يدوي �سعة  100ورقة ( .) By pass
عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverعن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
التحكم يف التو�ضيح ومعرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل ( .) DK-513
ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
�سعة الذاكرة  2 GBوقر�ص �صلب .250 GB HDD
نقاوة الو�ضوح .1800 x 600 dpi
زمن الت�سخني (  20ثانية ) فقط.
جاهزة للتو�صيل جمانا على ( .) USB / Full Colour Scanner / Printer / Network
جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س  موديل (  ( ) FS-533فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة  130ورقة  موديل (  ( ) DF-628ف ـيـ ـ ــدر ).
الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية ملونة حجم  7ان�ش للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت واللوحات الذكية (.)Wireless LAN
الآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة الت�شغيل �أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4567
والتفاعل مع جميع امللفات
الرقم امل�صنعي
KONICA MINOLTA Bizhub 367
(.)Microsoft Office + Windows Compatible
دينار عدد الن�سخ
رقم املادة
القطعة
الكتابة الع�شوائية فوق البيانات على القر�ص املمغنط
600000
87
ديفيلوبر 7430-kw-0000583
( .) Data Overwrite Security
110000
75
درام
7430-kw-0000584
�إمكانية تفعيل ال�شا�شة باللغة العربية  +الإجنليزية
23000
30
تونر
7510-kw-0000585
 +الفرن�سية ل�سهولة الإ�ستخدام.
دبابي�س

7510-kw-0001115

30

 15000دبو�س
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SHARP MX-M4050
�شركة الم�سيلة التجارية
�إحدى �شركات مجموعة المال

رقم البند

5

رقم املادة
3610-KW-0001307
رقم االتفاقية الآيل

4568

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  40صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
SHARP MX-M4050

�سعر البند
 560.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني  /تايلند
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الموا�صفات العامة للبند
• �سرعة الت�صوير (� )40صورة بالدقيقة( �أبي�ض � /أ�سود )               .
• �أكرب قيا�س (� )A3أ�صغر قيا�س (.)A6 + A5
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد الكا�سيتات ( )550 x 2ورقة .
• تلقيم يدوي �سعة  100ورقة ( )By passلغاية وزن . 300 g/m2
• عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة ( )Energy Saverمن خالل �إ�ضاءة .LED
• التحكم يف التو�ضيح ومعرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع.
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب (.)Dual page copy
•

�سعة الذاكرة .GB 5

• نقاوة الو�ضوح .600 x 600 dpi
• زمن الت�سخني (  14ثانية ) فقط.
• جاهزة للتو�صيل جمانا على (.)Network / Printer / Full Colour Scanner / USB
• جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س ( فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة  100ورقة
		 ( ف ـيـ ـ ــدر ).
• �إمكانية الطباعة والتخزين مبا�شرة من ()USB
دون الرجوع للكمبيوتر.
• الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية ملونة حجم  10.1بو�صة  
للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت واللوحات الذكية.
• الآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة الت�شغيل
على جميع برامج الكمبيوتر.

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4569
SHARP MX-M4050

الرقم امل�صنعي
القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر

7430-kw-0001077

140

600000

درام

7430-kw-0001078

80

300000

تونر

7510-kw-0001080

39

40000

دبابي�س

7510-kw-0001074

30

 15000دبو�س
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SHARP MX-M564N
�شركة الم�سيلة التجارية
�إحدى �شركات مجموعة المال

رقم البند

7

رقم املادة
3610-KW-0001081
رقم االتفاقية الآيل

4568

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  55صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
SHARP MX-M564N

�سعر البند
 795.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /تايالند /ال�صني
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الموا�صفات العامة للبند
• �سرعة الت�صوير ( � ) 56صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود )  .
• �أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س ( .) A6 + A5
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد كا�سيتات الورق (  .) 3
• تلقيم يدوي �سعة  100ورقة (  ) By passلغاية وزن .300 g/m2
• عدد الن�سخ من � 999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverمن خالل �إ�ضاءة .LED
• التحكم يف التو�ضيح ومعرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل ( .) MX-DE13
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
• �سعة الذاكرة  3 GB RAMوقر�ص �صلب  .320 GB Hard Disk
• نقاوة الو�ضوح .600 x 600 dpi
• زمن الت�سخني (  12ثانية ) فقط.
• جاهزة للتو�صيل جمانا على ( .) Network / Printer / Full Colour Scanner / USB
• جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س موديل (  ( ) MX-FN17فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة  100ورقة
( ف ـيـ ـ ــدر ).
•

الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية حجم  7بو�صة وكارت WI FI

للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت واللوحات الذكية.
•

مت�صفح الإنرتنت املدمج مع الآل��ة ي�سمح بت�صفح
وطباعة حمتوى الإنرتنت من خالل ال�شا�شة الذكية.

• الآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة الت�شغيل
على جميع برامج الكمبيوتر.

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4569
SHARP MX-M564N

الرقم امل�صنعي
القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر

7430-kw-0001077

140

600000

درام

7430-kw-0001078

80

300000

تونر

7510-kw-0001080

39

40000

دبابي�س

7510-kw-0001074

30

 15000دبو�س
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KONICA MINOLTA Bizhub 658e

رقم البند

8

رقم املادة
3610-KW-0000363
رقم االتفاقية الآيل

4566

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  65صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
KONICA MINOLTA Bizhub 658e

�سعر البند
 978.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني  /ماليزيا

22

الموا�صفات العامة للبند
• �سرعة الت�صوير ( � ) 65صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود )               .
• �أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س ( .) A6 + A5
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد كا�سيتات الورق (  . ) 4
• تلقيم يدوي �سعة  300ورقة (  ) By passلغاية وزن .300 g/m2
• عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverعن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• التحكم يف التو�ضيح و معرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
• �سعة الذاكرة  4 GBوقر�ص �صلب . 250 GB HDD
• نقاوة الو�ضوح . 1200 x 1200 dpi
• زمن الت�سخني (  22ثانية ) فقط.
• جاهزة للتو�صيل جمانا على ( .) USB / Full Colour Scanner / Printer / Network
• جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س موديل (  ( ) FS-536فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة  150ورقة ( ف ـيـ ـ ــدر ).
• الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية ملونة حجم  9ان�ش للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت واللوحات الذكية (.)Wireless Mobile
• مت�صفح الإنرتنت املدمج مع الآلة ي�سمح بت�صفح وطباعة حمتوى
الإنرتنت من خالل ال�شا�شة الذكية (.)Cloud Services
• الآل����ة م����زودة مب��ع��ال��ج �إن��ت��ل ل�����س��رع��ة و���س��ه��ول��ة الت�شغيل
والتفاعل مع جميع امللفات
		 (.)Microsoft Office + Windows Compatible
• ت�شفري الوثائق املخزنة على القر�ص  املمغنط وبيانات
امل�ستخدمني ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �إ���س��ت��خ��دام و�سيلة تعريف
الب�صمة البيومرتيكية الآمنة ( .) HDD Encryption

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4567
الرقم امل�صنعي

KONICA MINOLTA Bizhub 658e

القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر

7430-kw-0001256

151

1200000

درام

7430-kw-0001257

151

300000

تونر

7510-kw-0001258

47

40800

دبابي�س

7510-kw-0001115

30

 15000دبو�س
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SHARP MX-M754N
�شركة الم�سيلة التجارية
�إحدى �شركات مجموعة المال

رقم البند

9

رقم املادة
3610-KW-0001086
رقم االتفاقية الآيل

4568

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�أبي�ض و�أ�سود
�  75صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
SHARP MX-M754N

�سعر البند
 1149.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /تايلند  /ال�صني
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الموا�صفات العامة للبند
• �سرعة الت�صوير ( � ) 75صورة بالدقيقة ( �أبي�ض � /أ�سود )      				.
• �أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س ( .) A6 + A5
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد كا�سيتات الورق (  ) 4ب�سعة �إجمالية =  3200ورقة .
• تلقيم يدوي �سعة  100ورقة (  ) By passلغاية وزن .300 g/m2
• عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverمن خالل �إ�ضاءة .LED
• التحكم يف التو�ضيح ومعرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
• �سعة الذاكرة  3 GB RAMوقر�ص �صلب  .320 GB HDD
• نقاوة الو�ضوح . 1200 x 1200 dpi
• زمن الت�سخني (  20ثانية ) فقط.
• جاهزة للتو�صيل جمانا على ( .) Network / Printer / Full Colour Scanner / USB
• جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س موديل (  ( ) MX-FN19فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة  200ورقة ( ف ـيـ ـ ــدر ).
• �إمكانية الطباعة والتخزين مبا�شرة من ( ) USB
		

دون الرجوع للكمبيوتر.
• الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية حجم  10.1بو�صة للتفاعل

		

املبا�شر مع املوبايالت واللوحات الذكية.
• مت�صفح الإنرتنت املدمج مع الآلة ي�سمح بت�صفح 	
وطباعة حمتوى الإنرتنت من خالل ال�شا�شة الذكية.
• الآلة مزودة مبعالج �إنتل ل�سرعة و�سهولة الت�شغيل

		

على جميع برامج الكمبيوتر.

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4569
SHARP MX-M754N

الرقم امل�صنعي
القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر

7430-kw-0001087

99

800000

درام

7430-kw-0001088

220

800000

تونر

7510-kw-0001090

50

83000

دبابي�س

7510-kw-0001074

30

 15000دبو�س
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Rex-Rotary IM C2500

رقم البند

10

رقم املادة
3610-KW-0001308
رقم االتفاقية الآيل

4574

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�ألوان �  25صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
Rex-Rotary IM C2500

�سعر البند
 398.000د.ك
بلد املن�ش�أ
تايلند
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الموا�صفات العامة للبند
•

ال�سرعة � 25صورة بالدقيقة A3

•

قيا�س الورق A3 , A4 , A5 , A6 B4 , B5 , B6

•

الزوم % 400 - % 25

•

زمن الت�سخني  21ثانية

•

عدد الكا�سيت ()550 X 2

•

ذاكرة �سعة 2 GB

•

نقاوة الو�ضوح 1200 x 1200 dpi

•

الآلة مزودة مبلقم ورق �أتوماتيكي �سعة  100ورقة (فيدر)

•

الت�صوير على الوجهني �أتوماتك )(Duplex

•

تلقيم يدوي جانبي �سعة  100ورقة )(By pass

•

مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية
من امل�صنع

•

الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية ملونة
ح��ج��م  ”10.1ب��و���ص��ة للتفاعل
املبا�شر مع املوبايالت
)(Wireless Mobile

و اللوحات الذكية
•

قر�ص �صلب  .320 GB Hard Disk

•

التو�صيل على �شبكة الكمبيوتر
لتعمل كطابعة ليزر وما�سح
�ضوئي ملون

•

�إمكانيةالطباعةمبا�شرةمنUSB

دون الرجوع �إىل الكمبيوتر

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4575
الرقم امل�صنعي

Rex-Rotary IM C2500

القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر �أ�سود

7430-kw-0001091

38

180000

درام �أ�سود

7430-kw-0001092

28

60000

تونر �أ�سود

7510-kw-0001093

13

15000

ديفيلوبر �أزرق

7430-kw-0001094

29

120000

ديفيلوبر �أحمر

7430-kw-0001095

29

120000

ديفيلوبر �أ�صفر

7430-kw-0001096

29

120000

درام �أزرق

7430-kw-0001097

28

60000

درام �أحمر

7430-kw-0001098

28

60000

درام �أ�صفر

7430-kw-0001099

28

60000

تونر �أ�صفر

7510-kw-0001100

27

9500

تونر �أحمر

7510-kw-0001101

27

9500

تونر �أزرق

7510-kw-0001102

27

9500

27

KONICA MINOLTA Bizhub C368

رقم البند

11

رقم املادة
3610-KW-0001162
رقم االتفاقية الآيل

4566

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�ألوان �  35صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
KONICA MINOLTA
Bizhub C-368

�سعر البند
 668.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ماليزيا  /ال�صني
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الموا�صفات العامة للبند
• �سرعة الت�صوير ( � ) 36صورة بالدقيقة ( �ألوان )               .
• �أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س (.)A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد كا�سيتات الورق (  .) 500 x 2
• تلقيم يدوي �سعة  150ورقة (  ) By passلغاية وزن .300 g/m2
• عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverعن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• التحكم يف التو�ضيح و معرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل ( .) DK-510
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
• �سعة الذاكرة  4 GBوقر�ص �صلب .250 GB HDD
• نقاوة الو�ضوح . 1800 x 600 dpi
�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4567
• زمن الت�سخني (  20ثانية ) فقط.
الرقم امل�صنعي
KONICA MINOLTA Bizhub C-368
• جاهزة للتو�صيل جمانا على
دينار عدد الن�سخ
رقم املادة
القطعة
                ( / Printer / Network
600000
99 7430-kw-0001103
ديفيلوبر �أ�سود
             .) USB / Full Colour Scanner
600000
160 7430-kw-0001104
ديفيلوبر �أحمر
• ج����ه����از ف�������رز ال����������ورق الأوت�����وم�����ات�����ي�����ك�����ي م��ع
600000
160 7430-kw-0001105
ديفيلوبر �أ�صفر
التدبي�س موديل (  ( ) FS-533فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
600000
160 7430-kw-0001106
ديفيلوبر �أزرق
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي
120000
56 7430-kw-0001107
درام �أ�سود
( دوبلك�س ).
90000
80 7430-kw-0001108
درام �أحمر
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة
90000
80 7430-kw-0001109
درام �أ�صفر
 100ورقة موديل (  ( ) DF-629ف ـيـ ـ ــدر ).
90000
80 7430-kw-0001110
درام �أزرق
• �إمكانية الطباعة والتخزين مبا�شرة من
28000
33
7510-kw-0001111
تونر �أ�سود
(  ) USBدون الرجوع للكمبيوتر.
26000
43 7510-kw-0001112
تونر �أحمر
• الآلة مزودة ب�شا�شة ذكية ملونة حجم
26000
43 7510-kw-0001113
تونر �أ�صفر
 9ان�ش  للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت
26000
43 7510-kw-0001114
تونر �أزرق
واللوحات الذكية (.)Wireless Mobile
 15000 30 7510-kw-0001115دبو�س
دبابي�س
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KYOCERA 356ci
�شركة النهـار الدوليـة
لمكائن الت�صوير والطباعة

رقم البند

12

رقم املادة
3610-KW-0001120
رقم االتفاقية الآيل

4570

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال A4
�ألوان � 35صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
KYOCERA 356ci

�سعر البند
 374.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني
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الموا�صفات العامة للبند
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�سرعة الت�صوير � 35صورة  A4ملونة بالدقيقة .A4
�أكرب قيا�س للورق  (     ) A4
الزوم من  % 400 – 25وبدرجة .% 1
التحكم يف درجات احلرب اتوماتيكيا.
عدد  2كا�سيت للورق �سعة كل منهما  500ورقة.
ملقم جانبي �سعة  100ورقة.
عدد الن�سخ � 999 – 1صورة.
التوفري يف الطاقة.
التحكم يف و�ضوح ال�صورة.
التحكم يف درجات احلرب اتوماتيكيا.
معرفة اخللل.
مزودة بقاعدة.
اختيار الكرتوين للورق ح�سب حجم الأ�صل.
ت�صوير �صفحتني كتاب.
�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4571
الذاكرة 320GB + 2GB
الرقم امل�صنعي
KYOCERA Taskalfa 356ci
نقاوة الو�ضوح ت�صل �إىل 1200 x 1200 dpi
دينار عدد الن�سخ
رقم املادة
القطعة
زمن الت�سخني �أقل من  24ثانية.
200000
95
7430-kw-0001121
ديفيلوبر �أ�سود
امكانية �شبك الآلة على جهاز الكمبيوتر
200000
110 7430-kw-0001122
درام �أ�سود
لتعمل كطابعة و�سكانر �ألوان.
200000
115 7430-kw-0001123
درام �أزرق
الآل������ة م������زودة مب��ل��ق��م �أوت���وم���ات���ي���ك���ي ع��اك�����س 
200000
115 7430-kw-0001124
درام �أحمر
لال�صول (فيدر).
200000
115 7430-kw-0001125
درام �أ�صفر
الآلة مزودة بجهاز فرز الورق �أوتوماتيكي
200000
95 7430-kw-0001126
ديفيلوبر �أزرق
(فني�شر).
200000
95 7430-kw-0001127
ديفيلوبر �أحمر
ال��ت�����ص��وي��ر وال���ط���ب���اع���ة ع���ل���ى ال��وج��ه�ين 
200000
95 7430-kw-0001128
ديفيلوبر �أ�صفر
(دوبلك�س).
18000
29
7510-kw-0001129
تونر �أ�سود
�سكانر ب�سرعة ت�صل �إىل � 80أ�صل بالدقيقة.
12000
49
7510-kw-0001130
تونر �أزرق
�شا�شة ملونة للتحكم بالآلة تعمل باللم�س.
12000
49
7510-kw-0001131
تونر �أحمر
متوافقة مع نظام ويندوز وماكنتو�ش.
12000
49
7510-kw-0001132
تونر �أ�صفر
الآل�����������ة م�����������زودة ب��ب��رن�����ام�����ج م�����راق�����ب�����ة االل������ة
 5000 12دبو�س
7510-kw-0001133
دبابي�س
واال�ستخدام عن بعد.
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KONICA MINOLTA Bizhub C458

رقم البند

13

رقم املادة
3610-KW-0001163
رقم االتفاقية الآيل

4566

�إ�سم البنـد
�آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�ألوان �  45صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
KONICA MINOLTA
Bizhub C-458

�سعر البند
 734.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني

32

الموا�صفات العامة للبند
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

�سرعة الت�صوير ( � ) 45صورة بالدقيقة ( �ألوان )               .
�أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س (.) A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
الزووم من � % 25إىل .% 400
حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
عدد كا�سيتات الورق (  .) 500 x 2
تلقيم يدوي �سعة  150ورقة (  ) By passلغاية وزن .300 g/m2
عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverعن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
التحكم يف التو�ضيح ومعرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل ( .) DK-510
ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
�سعة الذاكرة  4 GBوقر�ص �صلب . 250 GB HDD
نقاوة الو�ضوح .1800 x 600 dpi
�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4567
زمن الت�سخني (  23ثانية ) فقط.
الرقم امل�صنعي
KONICA MINOLTA Bizhub C-458
جاهزة للتو�صيل جمانا على
دينار عدد الن�سخ
رقم املادة
القطعة
( / Printer / Network
590000
88 7430-kw-0001134
ديفيلوبر �أ�سود
.) USB / Full Colour Scanner
590000
160 7430-kw-0001135
ديفيلوبر �أحمر
ج���ه���از ف�����رز ال�������ورق الأوت���وم���ات���ي���ك���ي م��ع
590000
160 7430-kw-0001136
ديفيلوبر �أ�صفر
التدبي�س موديل (  ( ) FS-533فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
590000
160 7430-kw-0001137
ديفيلوبر �أزرق
الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي
135000
56 7430-kw-0001107
درام �أ�سود
(دوبل ـ ـك ــ�س).
95000
80 7430-kw-0001108
درام �أحمر
الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة
95000
80 7430-kw-0001109
درام �أ�صفر
 300ورقة ( ف ـيـ ـ ــدر ).
95000
80 7430-kw-0001110
درام �أزرق
الآل���ة م���زودة ب�شا�شة ذكية ملونة حجم
28000
28 7510-kw-0001142
تونر �أ�سود
 10.1ان���������ش  ل���ل���ت���ف���اع���ل امل���ب���ا����ش���ر م��ع
26000
33 7510-kw-0001143
تونر �أحمر
امل��وب��اي�لات وال��ل��وح��ات ال��ذك��ي��ة(  (�Wire
26000
33 7510-kw-0001144
تونر �أ�صفر
.)less Mobile
26000
33 7510-kw-0001145
تونر �أزرق
�إمكانية تفعيل ال�شا�شة باللغة العربية +
 15000 30دبو�س
7510-kw-0001115
دبابي�س
الإجنليزية  +الفرن�سية ل�سهولة الإ�ستخدام.
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KONICA MINOLTA Bizhub C558

رقم البند

14

رقم املادة
3610-KW-0001164
رقم االتفاقية الآيل

4566

�إ�سم البنـد
 �آلة ت�صوير م�ستندات ديجيتال
�ألوان � 55صورة بالدقيقة
�إ�سم املاركة
KONICA MINOLTA
Bizhub C-558

�سعر البند
 819.000د.ك
بلد املن�ش�أ
اليابان  /ال�صني
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الموا�صفات العامة للبند
• �سرعة الت�صوير ( � ) 55صورة بالدقيقة ( �ألوان )               .
• �أكرب قيا�س ( � ) A3أ�صغر قيا�س (.)A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
• الزووم من � % 25إىل .% 400
• حتكم �أوتوماتيكي يف درجة احلرب.
• عدد كا�سيتات الورق (  .) 500 x 3
• تلقيم يدوي �سعة  150ورقة (  ) By passلغاية وزن .300 g/m
2

• عدد الن�سخ من � 9999 – 1صورة.
• مفتاح التوفري بالطاقة (  ) Energy Saverعن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• التحكم يف التو�ضيح و معرفة اخللل عن طريق �شا�شة مل�س ملونة  LCDمع الآلة.
• مزودة بقاعدة متحركة �أ�صلية من امل�صنع موديل ( .) PC-115
• ميزة الإختيار الإلكرتوين ح�سب حجم الأ�صل وحجم الورق املتوفر.
• ت�صوير �صفحتني من كتاب ( .) Dual page copy
• �سعة الذاكرة  4 GBوقر�ص �صلب . 250 GB HDD

• نقاوة الو�ضوح .1800 x 600 dpi
• زمن الت�سخني (  23ثانية ) فقط.
• جاهزة للتو�صيل جمانا على

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4567
الرقم امل�صنعي

KONICA MINOLTA Bizhub C-558

القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

ديفيلوبر �أ�سود

7430-kw-0001134

88

590000

ديفيلوبر �أحمر

7430-kw-0001135

160

590000

ديفيلوبر �أ�صفر

7430-kw-0001136

160

590000

ديفيلوبر �أزرق

7430-kw-0001137

160

590000

درام �أ�سود

7430-kw-0001107

56

135000

درام �أحمر

7430-kw-0001108

80

95000

• �إمكانية الطباعة والتخزين مبا�شرة من

درام �أ�صفر

7430-kw-0001109

80

95000

( )USBدون الرجوع للكمبيوتر.
• الآل����ة م����زودة ب�شا�شة ذك��ي��ة م��ل��ون��ة حجم

درام �أزرق

7430-kw-0001110

80

95000

تونر �أ�سود

7510-kw-0001142

28

28000

 10.1ان�ش للتفاعل املبا�شر مع املوبايالت

تونر �أحمر

7510-kw-0001143

33

26000

واللوحات الذكية (.)Wireless Mobile
• �إم��ك��ان��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال�����ش��ا���ش��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة +

تونر �أ�صفر

7510-kw-0001144

33

26000

تونر �أزرق

7510-kw-0001145

33

26000

دبابي�س

7510-kw-0001115

30

 15000دبو�س

( Printer / Network

.) USB / Full Colour Scanner /
• جهاز فرز الورق الأوتوماتيكي مع التدبي�س 
موديل (  ( ) FS-533فـ ـنـ ــ�ش ــر ).
• الت�صوير على وجهي الورق �أوتوماتيكي (دوبل ـ ـك ــ�س).
• الآلة مزودة مبلقم ورق �أوتوماتيكي �سعة
 300ورقة ( ف ـيـ ـ ــدر ).

الإجنليزية  +الفرن�سية ل�سهولة الإ�ستخدام.

35

ATLAS - CC0540
�شركة الهو�شان عرب اخلليج

للقرطا�سية والأدوات املكتبية

رقم البند

17

رقم املادة
7490-KW-0000369
رقم االتفاقية الآيل

4576

�إ�سم البنـد
�آلة �إتالف ورق
لعدد � 5أوراق A4

الموا�صفات العامة للبند
�إ�سم املاركة
ATLAS - CC0540

�سعر البند
 12.500د.ك
بلد املن�ش�أ
ال�صني

36

• �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).

ATLAS - CC1540
�شركة الهو�شان عرب اخلليج

للقرطا�سية والأدوات املكتبية

18

رقم البند

رقم املادة
7490-KW-0000370
رقم االتفاقية الآيل

4576

�إ�سم البنـد

الموا�صفات العامة للبند

�آلة �إتالف ورق
لعدد � 15أوراق A4

• �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).

�إ�سم املاركة
ATLAS - CC1540

�سعر البند
 28.500د.ك
بلد املن�ش�أ
ال�صني
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رقم البند

19

بند ملغي
38

Brother-Laser Fax 2840

21

الموا�صفات العامة للبند
•

ً
تقريبا  7ثواينSuper G3 33600 Bps -
�سرعة عالية

•

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

•

ملقم م�ستندات �سعة  20ورقة
ً
أتوماتيكيا بني ر�سالة الفاك�س واملكاملة الهاتفية Tel/Fax
يتم التمييز �

•

 16 MBذاك��رة تت�سع حلوايل � 400صفحة جاهزة للإ�ستقبال يف

•

رقم املادة
5815-KW-0000372
رقم االتفاقية الآيل

حال نفاذ الورق
•

كا�سيت �سعة  250ورقة حجم  A4

•

الإر���س��ال الأتوماتيكي لأك�ثر م��ن جهة � Broadcastإىل  270جهة

•

�شا�شة بيانات للربجمة

•

تقرير بعد كل �إر�سال

•

�إمكانية �إ�ستخدام اجلهاز ك�آلة ت�صوير مع ت�صغري وتكبري ( ن�سبة الت�صغري

4578

�إ�سم البنـد
جهـ ــاز فاكـ ــ�س نظام

والتكبري من  ) 200% - 50%ت�صوير  لغاية � 99صورة بلم�سة واحدة.
•

�إمكانية تو�صيلها بالكمبيوتر لإ�ستخدامها كطابعة ليزر بدون

ليزر براذر ( عادي ) A4

�أي �إ�ضافات عن طريق )( Full USB 2.0
•

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

�إ�سم املاركة
Brother Laser Fax 2840

فى حالة الإ�ستقبال

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4579

•

نظام الإرجتاف  64م�ستوى لإر�سال �صورة وا�ضحة

•

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

•

 ECMمل��ع��اجل��ة اخل��ط���أ ع��ن��د ال�ل�إر���س��ال �أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا ُ

رقم البند

Error

Correction Mode

•

برجمة االر�سال فى وقت مت�أخر Delayed Transmission

•

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

Brother Laser Fax 2840

الرقم امل�صنعي
رقم املادة
القطعة

درام
تونر
(�سعة عادية)
تونر
(�سعة �أكرث)

7430 -kw-0000507

دينار عدد الن�سخ
24

10.5 7510 -kw-0000508
7510 -kw-0000509

20

�سعر البند
 47.000د.ك

12000

بلد املن�ش�أ

2600

فيتنام  /ال�صني

1200

39

Brother-Laser Fax MFC-L2700DW

رقم البند

22

رقم املادة
5815-KW-0001303
رقم االتفاقية الآيل

4578

�إ�سم البنـد
جهـ ــاز فاكـ ــ�س نظام
ليزر براذر ( متقدم ) A4
�إ�سم املاركة
Brother Laser Fax
MFC-L2700DW

�سعر البند
 65.000د.ك
بلد املن�ش�أ
فيتنام  /ال�صني
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الموا�صفات العامة للبند
•
•
•
•
•

�سرعة �إر�سال  33600ذبذبة يف الثانية 3 ،ثوان للم�ستند )A4 (Super G3
ذاكرة تخزين  300رقم هاتف للإت�صال ال�سريع
ملقم م�ستندات �أوتوماتيكي لـ  35ورقة
متييز �أوتوماتيكي بني املكاملة الهاتفية ور�سالة الفاك�س
ذاكرة تت�سع لـ� 600صفحة يف حال نفاذ الورق

•
•
•
•
•
•
•
•

كا�سيت يت�سع لـ 250ورقة  A4ممر جانبي قيا�س F4 Sheet By Pass

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الإر�سال من الذاكرة لأكرث من جهة ويف وقت مت�أخر  Fax Broadcasting (300جهة)
�شا�شة لعر�ض البيانات
تقرير بعد كل �إر�سال
�إمكانية �إ�ستعمال اجلهاز ك�آلة ت�صوير
ً
أوتوماتيكيا ()Duplex Print
�إمكانية �إ�ستعمال اجلهاز كطابعة ليزر على الوجهني �
ً
ً
وال �سلكيا
�سلكيا
� + USBإمكانية التو�صيل على ال�شبكة الداخلية
� Networking Wired/Wireless Readyإمكانية الطباعة عن بعد وتو�صيل اجلهاز ب�شبكة الكمبيوتر الداخلية
عن طريق WiFi
 Brother I print & Scanحتميل هذا الربنامج عن طريق  Google Playلإمكانية الطباعة عن طريق الهاتف املحمول
�إمكانية برجمة الإر�سال حتى عندما يكون اجلهاز ي�ستقبل بحيث يقوم بالإر�سال حال الإنتهاء من وظيفته
ميكن برجمة ال�صفحة التي ت�سبق الر�سالة Cover Page
قراءة امللفات وال�صور لغاية  600x600نقطة حتت برنامج �إعداد وندوز
ال�ضغط التلقائي للملفات املحفوظة لزيادة طاقة احلفظ
Network Scanner
حفظ امللفات حتت �إ�سم PCX-BMP&TIFF

�إمكانية �إر�سال ال�صور املقروءة �إىل الفاك�س مبا�شرة
�سرعة ت�صوير � 30صورة يف الدقيقة
فاك�س مودم PC Fax Modem
الإت�صال بدون رفع �سماعة الهاتف
جودة الطباعة 2400x600 DPI
ميزة التوفري بالطاقة

�أ�سعار القطع الإ�ستهالكية  -رقم الإتفاقية الآيل ()4579
الرقم امل�صنعي

Brother Laser Fax MFC-L2700DW

القطعة

رقم املادة

دينار

عدد الن�سخ

درام

7430 -kw-0001304

24

12000

تونر
(�سعة عادية)
تونر
(�سعة �أكرث)

10.5 7510 -kw-0001305
7510 -kw-0001306

20

1200
2600
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للبند
إقتراحات
الموا�صفاتلالعامة
نموذج ا

ً
حر�صا من وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء  -مراقبة ال�شراء اجلماعي -على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي
للأجهزة املكتبية لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى منه للجهات العامة ،يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم و�آرائكم
من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�صفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج وار�ساله اىل مراقبة ال�شراء
اجلماعي على رقم الفاك�س التايل� 22449839 :أو الربيد الإلكرتوين التايل.cp@mof.gov.kw :
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للبند
إقتراحات
الموا�صفاتلالعامة
نموذج ا

ً
حر�صا من وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء  -مراقبة ال�شراء اجلماعي -على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي
للأجهزة املكتبية لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى منه للجهات العامة ،يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم و�آرائكم
من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�صفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج وار�ساله اىل مراقبة ال�شراء
اجلماعي على رقم الفاك�س التايل� 22449839 :أو الربيد الإلكرتوين التايل.cp@mof.gov.kw :
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للبند
إقتراحات
الموا�صفاتلالعامة
نموذج ا

ً
حر�صا من وزارة املالية � -إدارة نظم ال�شراء  -مراقبة ال�شراء اجلماعي -على تطوير دليل ال�شراء اجلماعي
للأجهزة املكتبية لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى منه للجهات العامة ،يرجى تزويدنا مبقرتحاتكم و�آرائكم
من حيث حمتوياته واملواد املدرجة فيه وموا�صفاتها وذلك بتعبئة هذا النموذج وار�ساله اىل مراقبة ال�شراء
اجلماعي على رقم الفاك�س التايل� 22449839 :أو الربيد الإلكرتوين التايل.cp@mof.gov.kw :
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