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  المواصفات الفنیة .3
 

                   أوالً : عــام :

  مع المواصفات القیاسیة والمعتمدة العالمیة . ةالمطلوبالطابعة ت تتطابق كافة مواصفا    

  -مواصفات طابعة الشیكات النمطیة :
  -ترمیز الشیكات : -: أوالً 

 الفراغ المخصص للترمیز :  ) ج

  یجب أن تكون مقاییس الفراغ المخصص للترمیز في الشیكات كافة عند تقدیمھا للبنك على النحو التالي :
 ملم من الحد األسفل للشیك . )16عمودیاً بطول ( -

 أفقیاً على طول الشیك من الحد األیمن إلى الحد األیسر . -

 یحضر طبع أي شئ في المكان المخصص للترمیز سواء على وجھھ الشیك أو على ظھره . -

 الشروط المنظمة للترمیز :    ) ح

) یج��ب E-13Bنـــــ��ـوع () للح��روف واألرق��ام م��ن E-13Bإن نوع التقنیة الخاصة بالترمیز والمصرح بھ��ا ھ��ي ( -
) الخاص��ة بطباع��ة الح��روف المعرف��ة بواس��طة BS4180 ) (British Standards 4180أن تطب��ع وفق��اً لمواص��فات (

نقص��اً أو  10%) أم��ا الحب��ر المغناطیس��ي م��ع الس��ماح ب��التغیر بنس��بة SO 1004-1991الحبر المغناطیس��ي أو مایعادلھ��ا (
 زیادة .

قام المغناطیسیة مطبوعة عل��ى درج��ة م��ن الج��ودة الت��ي تجعلھ��ا قوی��ة وأال تس��بب من المھم أن تكون الحروف واألر -
الت��أثیرات الناتج��ة ع��ن ت��داولھا م��ن قب��ل العمی��ل ومعالج��ة الش��یك ألی��ا ف��ي أجھ��زة الق��راءة والف��رز أي س��ؤ ف��ي ج��ودة الخ��ط 

 الممغنط بحیث تتعذر قراءتھ .

لمك��ان المخص��ص للترمی��ز بحی��ث یك��ون الح��د ) یج��ب أن تطب��ع ف��ي اE-13Bالرموز( حروف وأرقام ) من نوع  ( -
 ملم من الحد األسفل للشیك . 6.35األسفل من ھده الرموز عادةً على بعد 

 ملم كحد أدنى من الحد االیمن للشیك في شكلھ النھائي  .  7.250الیمكن طبع أي رمز على بعد اقل من  -

 ملم . 3.175یجب أن تكون المسافة المخصصة للرمز عادةً بمستوى  -

      غرض تأمین المستوى األفقي الضروري المسموح بھ فأنھ یقتضي دائم��اً أن ی��تم ت��وفیر خان��ة فارغ��ة  ب��ین الحق��ول ب -
 ) بحیث یسمح بفصل الحقول وكذا استخدامھ عند الحاجة.E-13Bمن نوع (

 كل حقل یجب أن یكون قریباً أما إلى رمز اإلقفال المناسب ا والى رمز الفتح للحقل التالي . -

          -فاصیل المنظمة للترمیز :الت
  المــــحتــــــویــــاتــــــــــــ   الحـــقــــــــــل  رقم ال

  رمز العملة   1
    

  17)) في الموقع (13رمز (
إل��ى 18ثالث خانات لرمز العمل��ة ف��ي الموق��ع (

20(  
  )21خانة فارغة في الموقع (

  رقم الحساب   2
    

  22)) في الموقع (12رمز (
عش��ر خان��ة ل��رقم الحس��اب ف��ي الموق���ع ثالث��ة 

  )35إلى 23(
  )36خانة فارغة في الموقع (

رق���������م البن���������ك  3
  والفرع

    

  37)) في الموقع (10رمز (
خ��س خان��ات ل��رقم البن��ك والف��رع  ف��ي الموق��ع 

  )42إلى38(
  )43خانة فارغة في الموقع (
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  حقل رقم الشیك   4
    

  44)) في الموقع (12رمز (
ش��یك التسلس��لي ف��ي ثالث��ة عش��ر خان��ة ل��رقم ال

  )50إلى 45الموقع (
  51)) في الموقع (12رمز (

  
 )                          ویشیر لجھاز القراءة أو لجھاز الفرز إلى رمز الفرز 10رمز الفرز رقم ( )7

                  ویش����یر لجھ����از الق����راءة وجھ����از الف����رز عن����دما یب����دأ بق����راءة رق����م الحس����اب  ) 12رم����ز ف����تح الحس����اب رق����م ( )8
 . ویشیر أیضاً لبدایة ونھایة حقل المرجع

 . ویشیر لجھاز القراءة وجھاز الفرز بالفصل بین حقلین              13)رمز عالمات الفصل رقم ( )9

  -مواصفات طابعة الشیكات الفنیة :  ثانیاً:
 
 -یجب أن تتمیز الطابعة بالتالي :  ) ج

 طباعة الشیكات . -21

 بحبر مطابق لمواصفات االیزو للجودة . E13B ،CMC7باستخدام تقنیة  MICRترمیز  -22

 شیك .  1500صندوق تلقیم للشیكات بقدرة استیعابیة بحدود -23

 غالف . 1500صندوق تلقیم لألغلفة بقدرة أستعابیة بحدود  -24

 فحص دقة وجودة خط الشفرة المطبوعة . -25

ع��ن ت��داول الش��یكات م��ن قب��ل طباعة البیانات بدرج��ة م��ن الج��ودة الت��ي تجعلھ��ا قوی��ة وأال تتس��بب الت��اتیرات الناتج��ة  -26
 العمیل ومعالجة الشیك آلیا في أجھزة القراءة والفرز أي سوء في جودة الخط الممغنط بحیث تتعذر قراءئة .

 تدبیس الشیكات آلیاً. -27

 تغلیف الشیكات آلیاً. -28

 شیك . 50القدرة على طباعة شیك واحد أو دفتر شیكات سعة  -29

الصالحیات من الفروع بطلب دف��اتر الش��یكات للعم��الء م��ن الف��رع إل��ى برنامج یقوم بإدارة عمل الطباعة مع وجود  -30
 المركز الرئیسي عبر شبكة الكمبیوتر .

 -حجم الشیك ھو :  ) ح

  ملم. 175الطول : 

  ملم.  80العرض: 

  شیك .  4000) توفیر أحبار مایكفي لطباعة 1

  شیك ). 25شیك (دفتر بسعة    4000) توفیر دبابیس مایكفي لتدبیس2

  شیك ). 25شیك (دفتر بسعة  4000أغلفة وخیوط لتعلیق ) توفیر 3
  

  الشروط والضمانات :.
 . أن یشمل العرض المالي الضرائب والتوصیل لموقع المشتري وأیة رسوم أخرى -

 .للطابعة المطلوبة لفترة التقل عن (اثنى عشر شھر) أن یقدم المورد ضماناً شامالً  -

 ابعة المطلوبة.الط وتشغیل أن یقوم المورد بتورید وتركیب -

 . موزع معتمد من الشركة المصنعة للمواد الذي سیقوم بتقدیمھا/وكیل وردیجب أن یكون الم -

 برسالة من المصنع .الطابعة المطلوبة.جودة  وردیجب أن یضمن الم -
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 مھندسین وورشة لضمان إصالح المواد المقدمة مدعماً بما یثبت ذلك, ومصرح لھ بالصیانة ى الموردأن یتوفر لد -
  . من قبل الشركة المصنعة

لما بعد البیع (لمدة ال تقل عن خمس توفیر قطع الغیار األصلیة والتراخیص للمواد المقدمة  المورد أن یضمن -
 .سنوات ) 

توفیر قطع الغیار األصلیة والتراخیص للمواد  المورد أن یضمن ن یكون بلد الصنع للطابعة المطلوبة أوروبي أو أمریكيا -
 .عد البیع (لمدة ال تقل عن خمس سنوات ) لما بالمقدمة 

 . أمریكي أو أوروبي ةالمطلوب للطابعة ان یكون بلد الصنع  -

  
  

 


