
 وزارة المالية

 

خشب  –ألمنيوم  –أثاث  –وحدات تكييف  –أجهزة كهربائية  –أجهزة كمبيوتر وملحقاتها  –أجهزة مكتبية اإلعـالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم  خارجة عن نطاق االستخدام و إطارات  مولدات كهرباء ومواد متنوعة –شاليهات  –

 

ألمنيوم  –أثاث  –وحدات تكييف  –أجهزة كهربائية  –أجهزة كمبيوتر وملحقاتها  –أجهزة مكتبية تعلن وزارة المالية عن بيع 

بالمزاد داخلية الوزارة لدى  خارجة عن نطاق االستخداممولدات كهرباء ومواد متنوعة و إطارات  –شاليهات  –خشب  –

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:

 

مكتب وكيل الوزارة إدارة  –وزارة الداخلية :  الشـاااروط وعـااارا المشاركـاااة ف  المـااازادمكـاااان استـاااالم كراسـاااة  -1

ويتـم  21/5/2019حتى  12/5/2019مـن تاريـخ منطقة العارضية الصناعية  – واالدالرية المساعد للشئون المالية

دفـاع ف  نندوق وزارة الداخلية علما  بنن  سيتم بيع وثيقتين منصصلتين يللرد  غير قابلتسليـام الوثائق مقابل رسـام 

 : وهما 

أثاث  –وحدات تكييف  –أجهزة كهربائية  –أجهزة كمبيوتر وملحقاتها  –أجهزة مكتبية  وثيقة بيع ( :1836مزاد ) .أ

 ( للكراسةد.ك 50بسعر ) .مولدات كهرباء ومواد متنوعة –شاليهات  –خشب  –ألمنيوم  –

 ( للكراسةد.ك 30بسعر )إطارات. وثيقة بيع  ( :1837مزاد ) .ب

 

  .21/5/2019– 12/5/2019( أيام عمل اعتبارا من 8):   تاريخ المعاينة -2

 :   اثناء الدوام الرسم وقت المعاين     

   :للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة  -3

 .      النعايم - ( : 1836مزاد ) .أ

 . سكراب ميناء عبدهللا -                      

 . سكراب ميناء عبدهللا –موقع وزارة الداخلية ( : 1837مزاد ) .ب

 

 تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : -4

 22/5/2019 قالموافـ االربعاءيوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة نباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـرا   تقديم العروا 

قسم البيع المركزي –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة 

 ولن تقبل أية عروا بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا .

  لدى وزارة  22/5/2019الموافق  االربعاءالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم ف  تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رقم  – الثان الدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

 الداخليةوزارة باسم كصالة مصرفية  / ات المصدقةالشيك تقدم. 

 :ينشروط  خانة بالمزاد

    مقيدا  ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة ونناعة الكويت، ويجوز  –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون ل  شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

 :(3618)شروط  خانة بالمزاد 

  يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة بالمزاد. 

 :(3718)شروط  خانة بالمزاد 

  يلتزم الراس  علي  المزاد بتصدير كوم االطارات خارج دولة الكويت و ف  حالة المخالصة تتخذ ضده االجراءات

( لسنة 289القانونية المنصوص عليها ف  المادة الثانية بالقرار الوزاري لوزارة التجارة  و الصناعة رقم )

2000. 

 بتزويد اللجنة الصنية ببيان جمرك  نادر من اإلدارة العامة للجمارك يصيد بتصدير  يلتزم الراس  علي  المزاد

 كوم اإلطارات خارج دولة الكويت.

 

 99253199 البرماوي  هاتف: أشرف حلم /  يرجـى االتصـال بالسيد الستالم كراسـة الشـروط للمزادين: -

 ( لنعايمموقع ا ) 99554466 :، هاتفمشاري المطيري /بالسيديرجى االتصال ( 1836مزاد )  :مسؤول موقع المعاينة -

 ( النعايمموقع  ) .55777554 :هاتف، راكان الظصيري السيد/و 

 (سكراب ميناء عبدهللاموقع . ) 99663296والسيد/ محمد فهد حسن، هاتف:                                                    

 .99663296، هاتف :محمد فهد حسن /بمساعد مهندس االتصال  يرجى ( 1837مزاد )                                        

                                                      

 ( 22481979مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان نصحة االنترنت

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

