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 (10)( من الساعة 2/12/2015الموافق )األربعاء ا بالمزاد العلني في يوم مالمزمع بيعه قسيمتي الدولةأوال : 
 ).12(التدريب ــ الدور األرضي بلوكبوزارة المالية ــ قاعة السينما ــ مركز  صباحا

 -:كما هو مبين بالجدول التاليويبدأ الثمن األساسي  

 

رقم 
 التسلسل

 رقم المخطط (2المساحة )م القطعة رقم القسيمة المنطقة
نوع 

 االستعمال
السعر األساسي 
 للقسيمة )د.ك(

 العقيلة 1
 

43 
 

 (366,250/)ـــ سكن خاص (37961)م/ 2م 500 4

 العقيلة 2
 
44 
 

 (366,250/ـــ)  سكن خاص (37961)م/ 2م 500 4

 

 

 



 خريطة قسيمة العقيلة



 -: شروط المزاد العلني :ثانيا

 أن يكون المتقدم كويتي الجنسية . -1
دينىىىىى    يق /ألىىىىى  دينىىىىى    (1000/-علىىىىىي مىىىىىن ي فىىىىىز الىىىىىد ون يىىىىىي المىىىىىةاد ال لنىىىىىي أن يىىىىىدي  ت مينىىىىى  و ىىىىىد     -2

ي  ةينىىىىىىة وةا   الم ليىىىىىىة   وأن يسىىىىىىلم يىىىىىىن  سىىىىىىيمة علىىىىىىي كىىىىىىد   موجىىىىىىز  ىىىىىىي  م ىىىىىىد  كىىىىىىويتي ( فيىىىىىى  ( لكىىىىىى
   ن د ون المةاد. سداد هذا الت مينالموظ  الم تص  و   عن إي  ن 

علىىىىىي مىىىىىن ي فىىىىىز الىىىىىد ون يىىىىىي المىىىىىةاد ال لنىىىىىي أن يو ىىىىى  إ ىىىىى ا ا ي يىىىىىد   نىىىىى  عىىىىى ين ال قىىىىى   م  ينىىىىىة ت مىىىىىة ن ييىىىىى   -3
 الل  وواي  علي ذل .للجه لة وأن  ع لم  مو   ال ق   ومس كت  وكدود  و  و  است دام  ونوع استغ

 علي من ي فز الد ون يي المةاد أن يق    ن  ا ل  علي   و  المةاد وأكك م  وواي  عليه . -4
 ( يجوة لمن ةايد أن يت لي عن المةاد إ( إذا ةايد علي  م ت   آ  . -5
(  موجىىىىىز  ىىىىىي  مىىىىىن ك مىىىىىن  مىىىىىن ال قىىىىى   %10المىىىىىةاد يىىىىىي ذاأ الجلسىىىىىة ت مينىىىىى   ىىىىىد    عليىىىىى   ال اسىىىىىييىىىىىدي   -6

ذا امتنىىىى  عىىىىن ذلىىىى  ي ىىىى د  تىىىى مين د ىىىىون المىىىىةاد ويجىىىىوة  الىىىىذا  سىىىى  عليىىىى  المىىىىةاد وذلىىىى  للويىىىى     لتةام تىىىى  وا 
 إع د  القسيمة للمةاد من جديد.

يومىىىىى ( علىىىىىي ارك ىىىىى  مىىىىىن تىىىىى  ي  30يجىىىىىز علىىىىىي ال اسىىىىىي عليىىىىى  المىىىىىةاد أن يىىىىىدي  ك مىىىىىن  مىىىىىن ال قىىىىى    ىىىىىالن   -7
أعىىىىال   مىىىى الويىىىى     (لتةامىىىى أ الم ىىىى   إليه وتىىىى ميند ىىىىون المىىىىةاد   سىىىىو المىىىىةاد عليىىىى      ىىىىد   ىىىىم م لىىىى  تىىىى مين

مىىىن  مىىىىن ال قىىى   وي ت ىىىى  عىىىىدم ديىىى  ك مىىىىن الىىىى من  ىىىالن المىىىىد  المكىىىىدد   م   ىىىة عىىىىدون عىىىىن ال ىىى ا  يسىىىىق   ىىىى  
الكىىىىى  يىىىىىي م لىىىىى  التىىىىى مين للويىىىىى     (لتةامىىىىى أ ويجىىىىىوة  للجنىىىىىة المىىىىىةاد( يىىىىىي هىىىىىذ  الك لىىىىىة إ سىىىىى   المىىىىىةاد علىىىىىي 

المىىىىىىةاد يىىىىىىي الت تيىىىىىىز علىىىىىىي أن ت جىىىىىى  وةا   الم ليىىىىىىة علىىىىىىي ال اسىىىىىىي عليىىىىىى   المتةايىىىىىىد الىىىىىىذا يلىىىىىىي ال اسىىىىىىي عليىىىىىى 
 ىىىىىى ل     ىىىىىىين السىىىىىى   الىىىىىىذا  سىىىىىى   ىىىىىى  المىىىىىىةاد والسىىىىىى   الىىىىىىذا جىىىىىى   ت ليىىىىىى  لىىىىىى  يىىىىىىي الت تيىىىىىىز إ( إذا  أأ المىىىىىىةاد 

 اللجنة إلغ   المةاد.
أمىىىىىىال   ىىىىىى و  المىىىىىىةاد الم ىىىىىى   إليهىىىىىى  أعىىىىىىال  جىىىىىى ة  دا   عقىىىىىى  اأ  يىىىىىىي أكىىىىىىدإذا أ ىىىىىىن ال اسىىىىىىي عليىىىىىى  المىىىىىىةاد  -8

الدولىىىىىىىة اعت ىىىىىىى   ال يىىىىىىى  م سىىىىىىىو   واسىىىىىىىت  د  القسىىىىىىىيمة دون ك جىىىىىىىة إلىىىىىىىي تن يىىىىىىى  أو إنىىىىىىىذا  أو ات ىىىىىىى ذ أا إجىىىىىىى ا  
 ( من الم ل  المديوع.%90 ض ئي   وي  د لل اسي علي  المةاد يي هذ  الك لة م  نس ت   

 المةاد  سوم نقن وتسجين ال ق   و سوم ن   ا(عالن .  يتكمن ال اسي علي -9
 

 
 



 
 
 

 . 30/11/2015الموافق  األثنين: آخر موعد الستالم طلبات الدخول بالمزاد العلني يوم  ثالثا
 
 

*مالحظة هامة : يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم المخصصة 
 (.2008 لسنة 9والقانون رقم ) (2008لسنة   8الغراض السكن الخاص عمال بأحكام القانون رقم  )
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