
 

 وزارة المالية
 

 أخشاب ( و شاليهات وكوم -ألمنيوم -حديد -أثاث متنوع -كهربائية وقطع غيارها كوم)أجهزة بيعاإلعـالن عن 

  بالمزاد بالظرف المختومبالستيك (  -المنيوم -صناديق خشب -صناديق حديد -) أظرف نحاسية فارغة 
 

أخشاب ( شاليهات  -ألمنيوم -حديد -أثاث متنوع -كهربائية وقطع غيارها كوم)أجهزةتعلن وزارة المالية عن بيع 

الرئاسة العامة للحرس  لدىبالستيك (  -المنيوم -صناديق خشب -صناديق حديد -وكوم) أظرف نحاسية فارغة

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية: الوطني بالمزاد
 

 –العامة للحرس الوطني  ةالرئاس) ::  مكـااان استـااالم كراسـااة الشـااروط وعـاارة المشاركـااة في المـاازاد -1

ويتـاااال تمليـاااال الوثائق مماب  رسـاااال  6/3/2018حتى  27/2/2018من تاريخ الشئون المالية   –الرقعي 

علماً بأنه سيتل بيع الرئاسة العامة للحرس الوطني غير قابلة للرد تدفـااااااع في صندو   دينار( 50وقدره )

 وثيمتين منفصلتين وهما:
 

   أخشااااااااب (  -ألمنيوم -حديد -أثاث متنوع -كهربائية وقطع غيارها كوم)أجهزةبيع وثيمة  ( :1706مزاد ) –أ      

 ( شاليهات و مواد متنوعة اخرى5عدد )و

 بالستيك -المنيوم -خشبصناديق  -صناديق حديد -أظرف نحاسية فارغة كومبيع وثيمة  ( :1707مزاد ) –ب     
 

  .6/3/2017 – 27/2/2017( أيام عم  اعتبارا من 6):   تاريخ المعاينة -2 

 ظهرا . 12صباحا حتى  8من الماعة  أثناء الدوام الرسمي المعاينة:وقت                              
 

  المعاينة للمزادين:مكـان استمبال الراغبين في -3

 الدائري المادس -معمكر التحرير -1:  (1706مزاد ) –أ      

 الدائري الرابع -معمكر الصمود -2                              

 طريق الصبية  -معمكر الشيخ سالل العلي -3                              

 الدائري المادس -معمكر التحرير : (1707مزاد ) –ب     

 تاريخ تمديل العروة وفتح المظاريف: -4

ً  العاشرةيوم عمـد المزاد من الماعـة  تمديل العروة • الموافـق  ألربعاءا يوم حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  صباحـا

 إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  7/3/2018

 ولن تمب  أية عروة بعد الماعة الثانية عشرة ظهراً. قمل البيع المركزي –

 7/3/2018الموافق  األربعاءتمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم فتح المظاريف وعمد المزاد في  •

 . 18قاعة رقل  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

 . الرئاسة العامة للحرس الوطنيباسل الكفالة المصرفية  / المصد الشيك  يمدم •

 :للمزادين  شروط  خاصة بالمزاد )للشركات والمؤسمات فمط(

مميداً في المج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت،  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  •

 .موثقويجوز أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكي  كويتي تاجر بعمد 

 

 .96965999، هاتف : فيص  عوة حليس /العميدبيرجـى االتصـال  الستالم كراسـة الشـروط للمزادين: -

 

رقيب و 50605525، هاتف: الرائد/ طالل خميس( معمكر التحرير( -1:(1706مزاد ) -أ ممؤولي المعاينة -

  55591104اول/ خليفه عيد: 

  66322278هاتف: ، حمين النميب/ عبدهللا (معمكر الصمود) -2                                               

                  خالد سعود عبدهللا، الميد/( معمكر الشيخ سالل العلي)  -3                                               

 50803838اتف: ه                                                   

 50803838 -99477727وكي  ضابط/ مخلد ردن ، هاتف:  (:1707مزاد ) -ب                        

 

 ( 22481982ممرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 وكي  وزارة المالية
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