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 قرار إعالن بيع  

 متاح 

 

( صينف عن طرق  الررو   637بيع أجهزة واثاث مكتر  ومسيتلزمات لعدد   السييرراي  عنتعلن الهيئة الوطنية لألمن  

 المختومة وباإلمكان معاقنة األثاث ف  األوقات التالية:

 الوقت/ ف  الدوام الرسم  قوم  تنته  تردأ من قوم 

  

 االحد 

 م 2022 دقسمرر  11

 هي  1444 جمادى األولى  17

 الخميس 

 م 2022 دقسمرر  15

 هي  1444 جمادى األولى  21

 

 م  2:00لى الساعة إص   10:00خالل الفترة من الساعة 

 اخر موعد لتسليم المرارقف حسب التارقخ الموضح أدياه:  

 الوقت التارقخ اليوم  

 م 2022 دقسمرر  18 األحد 

 هي  1444 جمادى األولى  24

 ظهًرا  12:00الساعة 

 قكون فتح المرارقف قوم:

 الوقت التارقخ اليوم 

 م 2022 دقسمرر  18   األحد

 هي  1444 جمادى األولى  24

 ظهرا   1:00الساعة 

( ف  حال ترسية المنافسة  % 5قيمة العرض المقدم وقتم زقادته إلى    ن ( م% 2ققدم المشتري ضمان بنك  بنسرة   -1

 عليه. 

 . ( قوم من تارقخ الترسية15 قلتزم المشتري بنقل األصنا  المرسى عليه وإخالء الموقع خالل مدة أقصاها   -2

قح  للمشتري حضور جلسة فتح المرارقف وف  حال توكيل شخص آخر قلزم إحضار وكالة شرعية أو تفوقض مصدق   -3

 من الغرفة التجارقة. 

 معاقنة األصنا  والتأكد منها مسؤولية المشتري وتخل  لجنة الريع مسؤوليتها ف  حال وجود أي يواقص او تلف    -4

 

ف  ظر   (    %2ضمان بنك  ابتدائ  بنسرة    معه مرفقًا   العرض المال   من قرغب الدخول ف  المزاد تقدقم العطاء    ى عل

   .   المرنى الرئيس(   ف  مقر الهيئةلإلتصاالت اإلدارقة سلم وق   ومغل  مختوم

 

 . المدقنة الرقمية  –ح  النخيل   –الرقاض   –الموقع مرنى الهيئة الوطنية لألمن السيرراي   

للمعاقنة  األصنا معاقنة  ف  حال وجود اي استفسار بما قخص   التصارقح الالزمة  التواصل مع ممثل    واستخراج  قمكن 

 . 0118136925اللجنة أ/ احمد اليوسف من خالل هاتف رقم: 

 



 عنوان رئيس  إفتراض  
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 عنوان فرعي افتراضي 

 متاح 

 قائمة األصناف 

 الكمية الصنف مسمى  م 

 110 خزانة مكتب صغيرة ثالثة ادراج بقفل 1

 20 سم  120خزانة بادراج ارتفاع أقل من   2

 3 طاولة مع حامل تلفاز 3

 36 كرسي قماش ظهر عالي 4

 4 ظهر عالي كرسي جلد  5

 203 كرسي قماش ظهر قصير 6

 60 كرسي جلد ظهر قصير  7

 2 كرسي بالستيك ظهر قصير  8

 1 ماكينة تحضير قهوة   9

 16 سم  160إلى   130مكتب خشب من  10

 3 درج لحفظ األغراض الشخصية  15خزانة حديد   11

 1 متر 1.5مروحة كهربائية بطول  12

 4 اشخاص  4طاولة اجتماعات   13

 TELEVIC 3جهاز مايكروفون من نوع  14

 19 سم لحمل أجهزة السيرفرات   60كبائن حديد طول   15

 4 خزنة حديد بقفل متنوع  16

 1 الة تصوير من نوع توشيبا 17

 3 طابعة متعددة االستعمال من نوع اتش بي  18

 1 جهاز عرض بروجكتر من نوع سوني 19

 2 بروجكترشاشة بيضاء لجهاز العرض  20

 1 ثالجة صغيرة تابعة لماكينة القهوة 21

 1 ماسح ضوئي  22

 2 قطاعة أوراق  23

 2 كنب مزدوج  24

 5 كنب مفرد  25

 2 كنب ثالثية  26

 22 طاولة قهوة  27

 1 برادة مياه 28

 105 سم  200إلى   130محطة عمل خشب من   29

 637 اإلجمال 

 


