
 

 الماليةوزارة 
 

 اثاث متنوع و مواد اخرى –اطارات و اجهزة كهربائية متنوعة  بيع اإلعالن عن

 بالمزاد بالظرف المختوم 
 
 

بالمزاد بالظرف  اثاث متنوع و مواد اخرى –اجهزة كهربائية متنوعة  –اطارات  عن بيع  الماليةتعلن وزارة 

 -مزاد بالظرف المختوم وفق البيانـات التاليـة :بال   لحرس الوطنيالرئاسة العامة للدى المختوم 

 –الرقعااي  –العامااة للحاارس الااوطني  ةالرئاساا ): مكااان اسااتالم كراسااة العااروط وعاار  المعاااركة فااي المااـزاد -1

    الوثاائق مااباـر رسا  وقادر  ـو ات  تلليا  2015 /12 /14  حتا  مان تاار ص وادور اإلعاالن  – العاوون المالياة 

علمااا بهناات ساايت  بيااع وثياتااين   لحاارس الااوطني ل الرئاسااة العامااةابلااة للاارد تاادفع فااي وااندو  دنااانير رياار ق (5)

 منفصلتين وهما : 

 .اطارات ( :1422مزاد رق  ) -أ

 .اثاث متنوع و مواد اخرى –اجهزة كهربائية متنوعة  ( :1423مزاد رق  ) -ب

  10/12/2015 ال  6/12/2015( أ ام عمر اعتباراً من 5) :للمزاد ن تار ص المعا نة -2

  أثناء الدوام الرسميالمعا نة : الوقت                                            

 :مكان استابال الراربين في المعا نـة -3

 (معلكر كاظمةإطارات ) :(1422مزاد رق  ) -أ

  معلكر الصمود -3معلكر كاظمة  -2معلكر التحر ر  -1 ( :1423مزاد رق  ) -ب

    العرو  وفتح المظار ف :تار ص ومكان تاد -4

  الموافـق   لثالثاءا وم عاـد المزاد من اللاعـة العاشرة وباحـا حت  الثانيـة ععرة ظهـراً  تاد   العرو

إدارة شؤون التخز ن  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  15/12/2015

 أ ة عرو  بعد اللاعة الثانية ععرة ظهراً. العامة ) قل  البيع المركزي ( ولن تابر

 لـدى  15/12/2015الموافق  ثالثاءالوعاـد المزاد اللاعـة الثانية ععر والنصف بعد ظهر  وم  فتـح المظـار ف

 .إدارة شوون التخز ن العامة –الدور الثالث  - 12بلوك  –وزارة المالية مجمع الوزارات 

 في لوحة اعالنات إدارة شوون التخز ن العامة عند مدخر اإلدارة  ت المزاد ت  االعالن عن المزا د الراسي علي

واستكمال الراسي  15/12/2015الموافق   ثالثاءالظهر  وم  1.00 وم عاد المزاد وذلك في تمام اللاعة 

عليت المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، وتللي  العيكات للمزا د ن الذ ن ل   رس عليه  المزاد 

 بنفس اليوم .

 لحرس الوطنيالرئاسة العامة ل باس :  ةمصدق اتعيكالم ادت . 

 المزاد للعركات و المؤسلات فاط ( :للمزاد ن شروط خاوة ( 

ً  أن  كون المزا د .1 مايداً في اللجر التجاري ولدى ررفة تجارة ووناعة  –فرداً أو شركة  –كو تيا

  الكو ت، و جوز أن  كون أجنبياً بعرط أن  كون لت شر ك أو وكير كو تي تاجر بعاد موثق.

  ( :2214شرط خاص بمزاد )

بتصد رها خارج  اتصر بيع اإلطارات للعركات دون األفراد وأن تلتزم العركة الراسي عليها المزاد 

دولة الكو ت وفي حالة المخالفة تتخذ ضدها اإلجراءات الاانونية المنصوص عليها في المادة الثانية 

 (  .289بالارار الوزاري لوزارة التجارة رق  )

 -احماااااد الحميااااادي الاحااااا   /لماااااادم اعلااااا   االتصاااااالوتااااااد   الع ااااااءات  رجااااا   كراساااااة العاااااروط ساااااتالمال

 66814777:ناال

 . 50803838: ناال – خالد سعود عبدهللا/  وكير اول  ( :1422مزاد رق  ) -أ : ا نة الموادمع لملؤو

  .99430098: ناال) معلكر التحر ر ( ، علي سعد علي/  وكير اول  ( :1423مزاد رق  ) -ب                

  .50803838: ناال معلكر كاظمة ( ، )وكير اول / خالد سعود عبدهللا                                              

  .60009608:  ناال ) معلكر الصمود ( ،نايب /  علي محمد                                             

 

     ( . 22481979 لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) لجنة البيع المركزي مارر

    www.mof.gov.kwعنوان وفحة االنترنت : 

 

 وكير وزارة المالية                                                                                                              
                                                                                                      

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

