
 
 
 
 
 
 

 وزارة المالية
 شئون أمالك الدولةـ ــــ إدارة عقود أمالك الدولة

جملموعة من احملالت الواقعة يف منطقة 2016لسنة  (1-7إعالن عن إجراء املزايدة العلنية رقم )
 الوفرة

 الشروط العامة للمزايدة العلنية الخاصة باستغالل
( 3بلوك  60/  2بلوك  40/  2بلوك  39/  2بلوك  33/  1بلوك  20/ 1بلوك  19المحالت أرقام )

 (4بلوك  20والورشة رقم )
*************************** 

تعلن وزارة المالية ــــ شئون أمالك الدولة ) إدارة عقود أمالك الدولة ( عن طرح مزايدة علنية، للترخيص      
ظرف مغلق مكتوب عليه مزايدة محالت باستغالل المحالت الواقعة في منطقة الوفرة، وتقدم اإلشتركات في 

الوفرة وتعنون إلى السيد/ الوكيل المساعد لشئون أمالك الدولة، وتسلم إلى إدارة عقود أمالك الدولة بمجمع 
اعتبارا من يوم االثنين ( الدور األرضي قسم األسواق والجمعيات، أثناء فترة الدوام الرسمي 11الوزارات بلوك )

 ظهرا(. 12الساعة )ـــــ: 17/10/2016اية يوم االثنين الموافق لغ 3/10/2016الموافق 
 يشترط فيمن يتقدم إلى هذه المزايدة العلنية:     
 أن يكون المتقدم كويتي الجنسية سواء كان فردا أو شركة. .1
 إذا كان فردا، وأن ال يعمل في القطاع الحكومي. سنة( 21أن يكون عمر المتقدم للمزايدة ال يقل عن ) .2
يجوز ألي شخص فردا كان أم شركة االشتراك في هذه المزايدة وهو يستغل محـل فـي ن ـل البلوكـات ال  .3

 الواقعة في ن ل المنطقة.
 أن يصدر ترخيص تجاري من وزارة التجارة والصناعة خاص بنوع النشاط. .4
ية التــي أن يبــين عنوانــه بالكويــت وتعتبــر جميــع اإلعالنــات واإلخطــارات والمراســالت واإلعالنــات القضــائ .5

 توجه إليه على هذا العنوان صحيحة.
 يجب أال يذكر على الظرف أية إشارات تدل عليه وكل ظرف يصل بعد الوقت المحدد ال ي تح ويهمل. .6
يجــب علــى كــل مــن يرشــب فــي االشــتراك بالمزايــدة أن يقــدم شــيك مصــدق عليــه مــن احــد البنــوك المحليــة  .7

 مع الظرف الخاص بالمزايدة إيصال الشيك المذكور. ، ويرفقد.ك( ثالثمائة دينار 300)ـــــ/بمبلغ 

 
 
 



 
 
 

 ال يجوز للراشبين في الدخول بالمزايدة شراء أكثر من نسخة واحدة من نسخ المزايدة. .8
 يقر المشترك بالمزايدة بأنه عاين المواقع معاينة نافية للجهالة. .9
ة( قابلـة للتجديـد تلقائيـا، وفـي حـال ال ائز بالمزايدة يجب عليه توقيع العقد الذي سـيكون لمـدة )سـنة واحـد .10

 عدم التوقيع يسقط حقه في االستغالل واعتباره كأنه لم يكن ويصادر الضمان المالي المودع.
 في حالة فوز أي من المشتركين في المزايدة يجب عليه سداد بدل االنت اع من ساعة فوزه بالمزايدة. .11
شــالق يلتــزم ال ــائز بالمزايــدة باالســتمرار فــي تشــغيل المحــ .12 ل، وفــي حــال ثبــوت انقطاعــه عــن التشــغيل وا 

المحل، يحق إلدارة عقود أمالك الدولة إلغاء العقد وسحب المحل منه دون إبداء األسباب وتحميله كافـة 
 المصاريف المترتبة على ذلك.

تســـترجع الضـــمانات إلـــى شيـــر ال ـــائزين بالمزايـــدة فـــي خـــالل يـــومين مـــن تـــاريخ إجـــراء المزايـــدة، وال يـــرد  .13
 مان لل ائز إال بعد تن يذه جميع التزاماته بموجب هذه المزايدة.الض

 يلتزم ال ائز باألسعار السائدة في األسواق. .14
 يتحمل ال ائز بالمزايدة تكاليف وضع اللوحة اإلعالنية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. .15
مـن الطـرف األول واسـتي اء  ال يجوز لل ائز بالمزايدة التنازل عن العين للغير إال بعـد اخـذ موافقـة خطيـة .16

 كافة اإلجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
 يتحمل ال ائز بالمزايدة تكاليف إيصال التيار الكهربائي والماء واالستهالك. .17
 يتم دفع بدل االنت اع اعتبارا من تاريخ العقد ويكون الدفع بعد ذلك في بداية ابريل من كل عام. .18
 االشتراطات التي تقرها الجهات المختصة بالدولة.يلتزم ال ائز بالمزايدة بتن يذ  .19
يلتــــزم ال ــــائز بالمزايــــدة باســــتعمال العــــين حســــب التــــراخيص الصــــادرة مــــن بلديــــة الكويــــت ووزارة التجــــارة  .20

 والصناعة، والجهات الرسمية ذات العالقة.
 يجب إرفاق كراسة الشروط بعد اعتمادها من مقدم الطلب من ضمن العطاء. .21
 د.ك( عشرة دنانير، شير قابلة للرد. 10هذه المزايدة )ـــــ/رسم االشتراك في  .22

يشترط في يوم إجراء المزايدة العلنية، حضور المتقدم للمزايدة شخصيا، أو من ينوب عنـه بموجـب  .23
 توكيل رسمي.

 
 
 
 
 



 
 يكون سعر األسال لإليجار بالمزاد العلني للورشة والمحالت، وفق التالي:ــ .24

 

 الشهري األساسسعر  المساحة   النوع والرقم رقم البلوك
 د.ك 105ـــــــ/ 2م 16،90  (20ورشة رقم ) 4
 د.ك 125ــــــ/ 2م 24،20 (19محل رقم ) 1
 د.ك 105ـــــــ/ 2م 16،90 (20محل رقم ) 1

 د.ك 105ـــــــ/ 2م 16،90 (60محل رقم ) 3

 د.ك 125ــــــ/ 2م 24،20 (33محل رقم ) 2

 د.ك 125ــــــ/ 2م 24،20 (39محل رقم ) 2

 د.ك 105ـــــــ/ 2م 16،90 (40محل رقم ) 2
 

 22481257ـــــ  22481271لالست سار يتم االتصال على الهواتف التالية:      
 وكيل وزارة املالية   

 
 


