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إدارة عقارات أمالك الدولة - قسم املساحة

22481268 - 22481275- 22481276

وزارة املاليـــة

MINISTRY OF FINANCE

قطاع شئون أمالك الدولة

إدارة عقارات أمالدك الدولة

إعالن بيع قسائم ملك الدولة باملزاد العلني

الفريق الفني لحرص واعداد قسائم الدولة وبيعها باملزاد العلني

 يرس وزارة املالية - إدارة عقارات أمالك الدولة أن تعلن رغبتها عن بيع قسائم ملك الدولة عن طريق املزاد العلني يف يوم (األثنني) املوافق

2019.4.8 من الساعة (10) صباحاً _  بوزارة املالية _ (قاعة السينام) _ إدارة التدريب _ الدور األريض _ بلوك (12) وذلك عىل النحو التايل

17 --/KD 670.000 حريفم/95076787225038200 العارضية الحرفية

السعر االبتدايئ للمزاد نوع االستعاملرقم املخططاملساحةالقطعةرقم القسيمة الرقم اآليل املنطقة

سكن خاصم/1216100030321 94957988 --/KD 676.000 بيان

السعر االبتدايئ للمزادالرقم اآليل نوع االستعاملرقم املخططاملساحةالقطعةرقم القسيمة املنطقة

السعر االبتدايئ للمزاد الرقم اآليل نوع االستعاملرقم املخططاملساحةالقطعةرقم القسيمةاملنطقة

53رشق --/KD 3.250.000 تجاري %520م/94917521550039334

رشوط املزاد

أن يكون املتقدم كويتي الجنسية

(1000/-) وقدره  تأمينا  يدفع  أن  العلني  املزاد  يف  الدخول  يرغب  من   عىل 

 دينار (فقط/ ألف دينار الغري) لكل قسيمة عىل حده مبوجب شيك مصدق يف

 خزينة وزارة املالية وذلك قبل املوعد املحدد للمزاد بثالثة أيام وأن يسلم

املوظف املختص صورة عن إيصال سداد هذا التأمني قبل دخول املزاد

عاين بأنه  يفيد  إقرار  يوقع  ان  العلني  املزاد  يف  الدخول  يرغب  من   عىل 

ومساحته العقار  مبوقع  عامل  وإنه  للجهالة  نافيــه  تامه  معاينة   العقار 

عىل ووافـق  األساس  وسعر  استغالله  ونوع  استخدامه  ورشوط   وحدوده 

ذلك، وال يعتد به بأي ادعاء يدعيه يف هذا الشأن سواء قبل املزاد أو بعده

املزاد رشوط  عىل  اطلع  بأنه  يقر  ان  املزاد  يف  الدخول  يرغب  من   عىل 

واحكامه ووافق عليها

ال يجوز ملن زايد ان يتخىل عن املزاد اال إذا زايد عليه مشرتك آخر

 للجنة املزاد الحق يف تحديد مبلغ املزايدة للقسائم املطروحة للبيع يف

املزاد العلني

 يدفع الرايس عليه املزاد يف ذات الجلسة تأمينا قدره (10%) مبوجب شيك

بالتزاماته، وإذا  من كامل مثن العقار الذي رىس عليه املزاد وذلك للوفاء 

 امتنع عن ذلك يصادر تأمني دخول املزاد ويجوز إعادة القسيمة للمزاد من

جديد

 يجب عىل الرايس عليه املزاد ان يدفع كامل مثن العقار خالل (30 يوما) عىل

 األكرث مــن تاريخ رسو املزاد عليه، بعد خصم مبلغ تأمني دخول املزاد وتأمني

دفع عدم  ويعترب  العقار  مثن  من  اعاله  إليها  املشار  بااللتزامــات   الوفاء 

الحق به  يسقط  الرشاء  عن  عدول  مبثابـة  املحددة  املدة  خالل  الثمن   كامل 

الحالة هذه  يف  املزاد  للجنـة  ويجوز  بااللتزامات  للوفاء  التأمني  مبلغ   يف 

 ارساء املزاد عىل املتزايد الذي ييل الرايس عليه املزاد يف الرتتيب عىل

الذي السعر  بني  بالفرق  املزاد  عليه  الرايس  عىل  املالية  وزارة  ترجع   أن 

 رىس به املـزاد والسعر الذي جاء تاليا له يف الرتتيب، إال اذا رأت اللجنة إلغاء

املزاد

جاز أعاله  إليها  املشار  املزاد  رشوط  أحد  يف  املزاد  عليه  الرايس  أخل   إذا 

 إلدارة عقــارات أمالك الدولة اعتبار البيع مفسوخا واستعادة القسيمة دون

 حاجه اىل تنبيه او انذار أو اتخاذ أي اجراء قضايئ، ويعاد للرايس عليه املزاد

يف هذه الحالة ما نسبته (%90) من املبلغ املدفوع

أحد لالشرتاك فيه ويجوز  يتقدم  إذا مل  تلغي املزاد  أن  للجنة املزاد   يحق 

إلغاء املزاد إذا كان املتقدم شخصا واحدا

يتحمل الرايس عليه املزاد رسوم نقل وتسجيل العقار ورسوم نرش اإلعالن 

 عىل كل من يرغب الدخول يف املزاد الحضور شخصيا أو من ينوب عنه نيابة 

التي املستندات  من  يلزم  ما  كل  عىل  والتوقيع  املزايدة  وامتام   قانونية، 

تخص املزاد وااللتزام مبا ينتهي إليه املزاد


