
 

 

 وزارة المالية
 

 بالمزاد بالظرف المختوم  قصاصات ورقية بيع اإلعـالن عن 
 

ت نابالمزاد بالظرف المختوم وفق البيا اإلدارة المركزية لإلحصاءلدى  قصاصات ورقية تعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يالتال

 

الدور األول بمبنى  –مبنى اإلدارة المركزية لإلحصاء :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الطـ  روض وعـ  رك المطاركـ  ة ف  المـ  مك -1

ويتـ   س تـليـ   س الوقابق م اب   10/3/2019 حتى 3/3/2019ن تاريـ     ـ   م األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 .اإلدارة المركزية لإلحصاء ف  صندوق عـغير قابلة للرد تدف ينار( د20رسـس وقدره )

 

   . 10/3/2019 – 3/3/2019 من أيام عم  اعتبارا   (6):   تاري  المعاينة -2  
 ظهرا  12:30الى  9:00من الـاعة وقت المعاينة :                             

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء  - منط ة شرق   : للمزاد مكـان است بال الراغبين ف  المعاينة-3

                                                           

 تاري  ومكان ت ديس العروك وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ قنينااليوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عط رة صباحـا  ـمن الـاعـة العاش د المزادـس العروك يوم ع ــت دي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   11/3/2019

 . ولن ت ب  أية عروك بعد الـاعة الثانية عطرة ظهرا   قـس البيع المركزي
  لدى  11/3/2019الموافق  قنيناالفتح المظاريف وع د المزاد ف  تمام الثانيـة عطـرة والنصـف ظهـر يــوم

 . 18قاعة رقس  –الدور الثان   - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 اإلدارة المركزية لإلحصاءباسس الكفالة المصرفية  /المصدقة  ت دم الطيكات. 
 

 : شروط خاصة

ويجوز  ، م يدا  ف  الـج  التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أن يكون أجنبيا  بطرض أن يكون له شريك أو وكي  كويت  تاجر بع د موقق

 يـمح لألفراد الكويتيين المطاركة ف  المزاد . -2

 

 .66606443:  هاتف ، دعيج الوزان /الـيدبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الطـروض -

 

  .66875701هاتف: ، فهد الخضري /بالـيد يرجـى االتصـال  :  للمزاد المعاينةموقع   مـؤول -

 .90937360، هاتف:  سعود الهزيس  / بالـيديرجـى االتصـال                                            

 

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي م رر لجنة 

 www.mof.gov.kw  االنترنتعنوان صفحة 

 

 وكي  وزارة المالية
 

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

