
 

 

 وزارة المالية
 

 –وحدات تكييف منفصلة  –تكييف مركزي  -أدوات صحية  –خزانات ألمنيوم  –قواطع حديد بيع اإلعـالن عن 

 بالمزاد بالظرف المختوم  شبرات ومواد متنوعة –برادات وخزانات مياه 
 

وحدات تكييف منفصلة  –تكييف مركزي  -أدوات صحية  –خزانات ألمنيوم  –قواطع حديد تعلن وزارة المالية عن بيع      

بالمزاد بالظرف المختوم وفق  األوقاف والشئون االسالميةوزارة لدى شبرات ومواد متنوعة  –برادات وخزانات مياه  –

 -ة:يت التالناالبيا

 

برج  –وزارة األوقاف والشئون االسالمية :  زادـ  ان استـ  الم كراسـ  ة الشـ  روط وعـ  رك المشاركـ  ة ف  المـ  مك -1

ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم  14/3/2019 حتى 10/3/2019ن تاريـخ ـم قسم التدقيق والمراجعة –التوأم 

 .وزارة األوقاف والشئون االسالمية ف  صندوق عـغير قابلة للرد تدف ينار( د150وقدره )

 

   . 14/3/2019 – 10/3/2019 من أيام عمل اعتبارا   (5):   تاريخ المعاينة -2  
 ظهرا( 12صباحا حتى الساعة  9اثناء الدوام الرسم . ) من الساعة وقت المعاينة :                             

 

 جليب شيوخ.( بمخازن الوزارة ب2مخزن رقم ) : للمزاد مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة-3

 

                                                           

 تاريخ ومكان تقديم العروك وفتح المظاريف : -4 

 قالموافـ االثنينيوم  رة ظهـرا  ـحتى الثانيـة عش رة صباحـا  ـمن الساعـة العاش د المزادـم العروك يوم عقــتقدي 

 –إدارة شؤون التخزين العامة  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   18/3/2019

 . ولن تقبل أية عروك بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا   قسم البيع المركزي
  لدى  18/3/2019الموافق  االثنينفتح المظاريف وعقد المزاد ف  تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 وزارة األوقاف والشئون االسالميةباسم الكفالة المصرفية  /المصدقة  تقدم الشيكات. 
 

 : شروط خاصة

، ويجوز  مقيدا  ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا   -1

 . أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثقأن يكون 

 يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة ف  المزاد . -2

 

 .99891671:  هاتف ، طالل عواد الظفيري /السيدبيرجـى االتصـال  : للمزاد  الستالم كراسـة الشـروط -

 

  .65055985هاتف: ،  الرشيديمحمد  /بالسيد يرجـى االتصـال  :  للمزاد المعاينةمسؤول موقع  -

 .97208179، هاتف: أمير محمد احسان /بالسيد يرجـى االتصـال                                            

 

                        

 (22481979لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المركزي مقرر لجنة 

 www.mof.gov.kw  عنوان صفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية
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