
 

 وزارة المالية
 ( سيارات4قصاصات ورقية و عدد ) اإلعـالن عن بيع

 بالمزاد بالظرف المختوم  
 

 

بالظرف المختوم وفق  بالمزاد وزارة اإلعالملدى  ( سيارات4قصاصات ورقية و عدد )المالية عن بيع تعلن وزارة 

 -: البيانات التالية

– إدارة الحسـابات والمــترتات – مجمـع اإلعـالمفـ  المــزاد :  مكـان استـالم كراســة الـــروو وعــرل المـاركــة -1

( دنـانير ييـر  2 )وقـدر   ل رســمـوتتم تسـليم الواـا ق مبابـ 11/3/5112 من تارتـخ صـدور اإلعـالن حتى الدور السابع

 علما بأنه سيتم بيع وايبتين منفصلتين وهما : ،  عالموزارة اإلف  صندوق قابلة للرد تدفع 
 

 

 . وايبة بيع قصاصات ورقية( :  1333د رقم )مزا  -أ

 . ( سيارات4وايبة بيع عدد ): ( 1334مزاد رقم ) -ب
 

 . 9/3/5112 – 1/3/5112من  أتام عمل اعتبارا   ( 7)  :تارتخ المعاتنة   -5
 

 .ظهرا  (  1صباحا  حتى الساعة  9) من الساعة  أاناء الدوام الرسم :  وقت المعاتنة    

 

 : ال الرايبين ف  المعاتنة للمزادتببمكـان اس -4

 .   مطبعة الحكومة -منطبة الـوتخ الصناعية -وزارة االعالم ( :1333مزاد رقم )  -أ 

 إدارة الخدمات العامة -مراقبة النبليات -منطبة الـوتخ الصناعية  ( :1334مزاد رقم ) -ب 

 

 تارتخ ومكان تبدتم العرول وفتح المظارتف : -2

 الموافـق  األربعاءحتى الثانيـة عـرة ظهـرا   صباحـا   العاشرةتوم عبـد المزاد من الساعـة  تبدتم العرول

 إدارة شؤون التخزتن العامة –الدور الثالث  – 15بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  11/3/5112

 ولن تببل أتة عرول بعد الساعة الثانية عـرة ظهرا . ) قسم البيع المركزي ( –

 لـدى  11/3/5112الموافق  األربعاءبعد ظهر توم  الثانية عـر والنصفوعبـد المزاد الساعـة  فتـح المظـارتف

 . 17قاعة رقم  –الدور األول  –وزارة المالية مجمع الوزارات 

 وزارة اإلعالمباسم  ات المصدقةتبدم الـيك . 

 

  00141414- 55447137:   ت،  عبداألمير ماجيك / بالسيدترجـى االتصـال :  تنتالم كراسـة الــروو للمزادالس - 
 

 . 00079511ت : ،  عبدالرزاق كسابالسيد / ( :  1333مزاد رقم )  -أ : موقع المعاتنة للمزاد  مسؤول -  

 54615670- 00451766أحمد السليمان ، ت :/ السيد ( :1334) مزاد رقم -ب                                                 

  المزاد للـركات و المؤسسات فبط ( :للمزادتنشروو  خاصة ( 

 مبيدا  ف  السجل التجاري ولدى يرفة تجارة وصناعة الكوتت،  –فردا  أو شركة  –أن تكون المزاتد كوتتيا    -

 . ك أو وكيل كوتت  تاجر بعبد مواقوتجوز أن تكون أجنبيا  بـرو أن تكون له شرت    

  (:1333للمزاد )شروو  خاصة 

 التعاقدسنة من تارتخ  العبدمدة  -

 الورققصاصات على من ترس  عليه المزاد توفير مكا ن كبس الورق ف  مكان رفع  -

  (:1334للمزاد )شروو  خاصة 

 .الراس  عليه المزاد لدى وزارة الداخلية وزارة المالية ووزارة االعالم يير مسئول  عن تحوتل السيارات باسم       

 

 (   .55461979لدى وزارة المـالية  / هاتف : ) البيع المركزي مبرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت
 وكيل وزارة المالية
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