
 وزارة المالية
 

( ماكينة ضخ 3عدد ) -حديد -( ضاغط هواء66عدد ) -( بوق صافرة59عدد ) -( صندوق صافرة60عدد )اإلعـالن عن بيع 

ماكينة تحميض أفالم و أجهزة تغليف  ( كاميرا محمولة و8( كاميرا إشارة و )55( كاميرا سرعة و )37مياه و بيع عدد )

 بالمزاد بالظرف المختوم االستخدامخارجة عن نطاق  وجهاز كاشف حقائب
 

( 3عدد )و حديدو ( ضاغط هواء66عدد )و ( بوق صافرة59عدد )و ( صندوق صافرة60عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 

( كاميرا محمولة وماكينة تحميض أفالم وأجهزة 8) عدد( كاميرا إشارة و55)عدد ( كاميرا سرعة و37ماكينة ضخ مياه وعدد )

 -: بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التاليةداخلية الوزارة لدى  خارجة عن نطاق االستخدامتغليف وجهاز كاشف حقائب 
 

الوزارة مكتب وكيل إدارة  –وزارة الداخلية :  مكـاااان استـاااالم كراسـاااة الرـاااروا وعـااارا المراركـاااة ف  المـااازاد -1

ـخ منطقة العارضية الصناعية  –واإلدارية  المساعد للرئون المالية ـن تاري ـم  26/1/2020حتى  19/1/2020م ويت

دفـاع ف  صندوق وزارة الداخلية علما  بنن  سيتم بيع وايقتين منصصلتين يللرد  غير قابلتسليـام الواائق مقابل رسـام 

 : وهما 

 - حديد – ( ضاغط هواء66عدد ) - ( بوق صافرة59عدد ) - صندوق صافرة( 60عدد )وايقة بيع  ( :1911مزاد ) .أ

 (. للكراسة د.ك 30بسعر )  ( ماكينة ضخ مياه3عدد )

ماكينة  -( كاميرا محمولة 8)عدد  –( كاميرا إشارة 55)عدد  –( كاميرا سرعة 37عدد )وايقة بيع  ( :1912مزاد ) .ب

 (. للكراسة د.ك 30بسعر  أخرى )ومواد متنوعة  جهاز كاشف حقائب  -جهزة تغليف أ -تحميض أفالم 

 

 .  26/1/2020 – 19/1/2020( أيام عمل اعتبارا من 6):   تاريخ المعاينة -2

 :   ااناء الدوام الرسم وقت المعاين     

   :للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة  -3

 الدائري السادس -المدن اإلدارة العامة للدفاع ( : 1911مزاد ) .أ

 قسم التحكم المركزي بإدارة عمليات المرور (  -للمروراإلدارة العامة ) -أ( : 1912مزاد ) .ب

 بجانب المطار االميري( . -إدارة أمن المراسم -)اإلدارة العامة ألمن المطار  -ب                           

 

 تاريخ ومكان تقديم العروا وفتح المظاريف : -4

 27/1/2020 قالموافـاالانين يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عررة 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 عررة ظهرا  

لدى وزارة  27/1/2020الموافق  االانينالثانيـة عرـرة والنصـف ظهـر يــوم ف  تمام  وعقد المزادفتح المظاريف  •

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

 . الداخليةوزارة باسم كصالة مصرفية  / ات المصدقةالريك تقدم •

 :ينشروا  خاصة بالمزاد

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

 . أن يكون أجنبيا  بررا أن يكون ل  شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد مواق

 يسمح لألفراد الكويتيين المراركة بالمزاد . •

 :(1911)شروا  خاصة بالمزاد 

( بوق صافرة تغييرا تام بموقعها وقبل إجراءات 59يلتزم الراس  علي  المزاد و على نصقت  بتغيير معالم عدد ) -

  . رفعها أو نقل ملكيتها وباشراف المختصين باإلدارة العامة للدفاع المدن 

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

 99809799/ شبيب فهد المعتق  ، هاتف :  بالمقدم يرجى االتصال :( 1911مزاد )  :مسؤول موقع المعاينة -

 66651209:  هاتف،  وليد محمد الكندري / السيد -أاالتصال  يرجى :( 1912مزاد )                                        

 97636919:  هاتف،  مصطصى يونس خليل / السيد -ب                                                                              

 65050355:  هاتف،  لعقيد/ أحمد خانا                                                                                   

                                                      

 

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

  www.mof.gov.kwعنوان صصحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية

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

