
 ةـــــــوزارة المالي

 
 01( ماكينة تكييف 6عدد ) -طن 01( ماكينة تكييف 01عدد ) -طن01( ماكينة تكييف 01عدد )اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختومثالجات  -طن 9ماكينة تكييف  -طن

 

( 6عدد ) -طن 01( ماكينة تكييف 01عدد ) -طن01( ماكينة تكييف 01عدد )تعلن وزارة المـالية عن بيع 

وفق االمانة العامة لألوقاف لدى  بالمزاد بالظرف المختومثالجات  -طن 9ماكينة تكييف  -طن 01ماكينة تكييف 

 : البيانات التالية

 -6الدسمة ق –االمانة العامة لألوقاف :  زادـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في المـمك -0

ويتـم تسليـم  8/01/1101 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـم –مدرسة الجاحظ سابقا  –شارع المنقف 

 .  األمانة العامة لألوقاف ع في صندوقـ( دنانير غير قابلة للرد تدف1الوثائق مقابل رسـم وقدره )

 

 3/10/1110 –91/00/1110من أيام عمل اعتبارا  (1) تاريخ المعاينة: -1

 ظهرا 01صباحا الى الساعة  8من الساعة  أثناء الدوام الرسمي: وقت المعاينة

  1/12مخازن االمانة بالمخازن العمومية بالصليبية مخزن رقم   : مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -1

  حتى الثانية عشرة ظهراً تقديم ً الموافـق   األربعاءالعروض يوم عقد المزاد من الساعة العاشرة صباحا

إدارة شؤون التخزين  –الدور الثالث  – 01بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـالية  9/01/1101

 .قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً  –العامة 

  9/01/1101الموافق  األربعاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم 

 إدارة شئون التخزين العامة . –الدور الثالث  - 01بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

  في لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل يتم االعالن عن المزايد الراسي عليه المزاد

واستكمال الراسي  9/01/1101الموافق  األربعاءظهر يوم  0.11اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، وتسليم الشيكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد 

 اليوم .بنفس 

  األمانة العامة لألوقافباسم المصدق يقدم الشيك . 

 

 شروط  خاصة : 

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

 ويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 

 :ط الشروالستالم كراسة  -1

  0336داخلي  0811222هاتف:   هشام عثمان شعبانالسيد/ ب   -يرجى االتصال 

                                   

   :مسئول المعاينة -6

 11623116هاتف :  –  أحمد يوسف بكرالسيد /        

 

 ( 11180929) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركزي ومقرر لجنة 

 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت 

 

 وكيل وزارة المالية

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

