
 وزارة المالية
 

( ماكينة 3( ضاغط هواء وكومة حديد عدد )66( بوق صافرة وعدد )59( صندوق صافرة وعدد )60عدد )اإلعـالن عن بيع 

أخرى(  قطع ذهبية ومواد متنوعة  –وصلة شاحن  –بطاريات  –شاحن  –)هواتف نقالة  مضبوطات مصادرةو  ضخ مياه

     بالظرف المختوم  االستخدام بالمزادخارجة عن نطاق 

 

( ضاغط هواء وكومة حديد عدد 66( بوق صافرة وعدد )59( صندوق صافرة وعدد )60عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 

قطع ذهبية ومواد متنوعة  –وصلة شاحن  –بطاريات  –شاحن  –هواتف نقالة )( ماكينة ضخ مياه و مضبوطات مصادرة 3)

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:داخلية الوزارة لدى  الستخدامخارجة عن نطاق  أخرى(

 

مكتب وكيل الوزارة إدارة  –وزارة الداخلية  :المـااازادمكـاااان استـاااالم كراسـاااة الرـاااروط وعـااار  المراركـاااة ف   -1

 15/10/2019حتى  6/10/2019مـاااااان تاريـااااااخ منطقة العارضية الصناعية  – واإلدارية المساعد للرئون المالية

ـم الوثائق مقابل رسـم  ـم تسلي ـع ف  صندوق وزارة الداخلية علماً بأنه سيتم يللرد  غير قابل( د.ك 30وقدرة )ويت دف

 : بيع وثيقتين منفصلتين وهما 

( ضااااغط هواء وكومة حديد عدد 66( بوق صاااافرة وعدد )59( صاااندوق صاااافرة وعدد )60عدد ) ( :1876مزاد ) .أ

  .( ماكينة ضخ مياه3)

قطع ذهبية ومواد  –وصاااالة شاااااحن  –بطاريات  –شاااااحن  –)هواتف نقالة  مضاااابوطات مصااااادرة ( :1877) مزاد .ب

 متنوعة أخرى(  

 

  .15/10/2019– 6/10/2019( أيام عمل اعتبارا من 8):   تاريخ المعاينة -2

 :   اثناء الدوام الرسم وقت المعاينه    

   :للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة  -3

 الدائري السادس.-اإلدارة العامة للدفاع المدن ( : 1876مزاد ) .أ

 صليبية.-إدارة المخازن( : 1877مزاد ) .ب

 

 تاريخ ومكان تقديم العرو  وفتح المظاريف : -4

  قالموافـ االربعاءيوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عررة ظهـراً  تقديم العرو 

قسم –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  16/10/2019

 البيع المركزي ولن تقبل أية عرو  بعد الساعة الثانية عررة ظهراً.

  لدى وزارة  16/10/2019الموافق  االربعاءالثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم ف  تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 .إدارة شؤون التخزين العامة قسم البيع المركزي– الثالثالدور  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

 

 الداخليةوزارة باسم كفالة مصرفية  / ات المصدقةالريك تقدم. 

 :ينشروط  خاصة بالمزاد

   ًمقيداً ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 أن يكون أجنبياً بررط أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

 اركة بالمزاديسمح لألفراد الكويتيين المر. 

 

 :(1876)شروط  خاصة بالمزاد 

 عها قبوق صافرة تغييرا تاما بمو(  59) نفقته الخاصة بتغيير معالم عدد عليه المزاد وعلى   يقوم الراس

 .للدفاع المدن المختصين باإلدارة العامة  وبأشرافرفعها او نقل ملكيتها  بل إجراءاتقو 

 

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

                                    99809799 :، هاتفشبيب فهد المعتقه /بالمقدميرجى االتصال  ( 1876مزاد )  :مسؤول موقع المعاينة -

 .97639282، هاتف :ماجد محمد إبراهيم / بالسيداالتصال  يرجى ( 1877مزاد )                                        

                                                      

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

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 وكيل وزارة المالية
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