
 وزارة المالية
 

 -ألمنيوم -أجهزة كهربائية -أثاث مكتبي -أجهزة مكتبية -أجهزة حاسب آلي و ملحقاتهااإلعـالن عن بيع 

 كبينة وايرات ومواد متنوعة أخرى -حديد -سجاد -أبواب خشب وحديد و  كيبالت ومواد متنوعة أخرى

 بالمزاد بالظرف المختومخارجة عن نطاق االستخدام 
 (2125رقم )مزاد ( و2124رقم )مزاد 

 

كيبالت  -ألمنيوم -أجهزة كهربائية -أثاث مكتبي -أجهزة مكتبية -أجهزة حاسب آلي و ملحقاتهاتعلن وزارة المالية عن بيع      

 خارجة عن نطاق االستخدام كبينة وايرات ومواد متنوعة أخرى -حديد -سجاد -ومواد متنوعة أخرى و أبواب خشب وحديد

  -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:ديوان الخدمة المدنية لدى 

، ةالشئون المالي إدارة –الشويخ   - ةالمدني ةديوان الخدم  : للمزادينمكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة      

ديوان الخدمة دفـممع في دندوق يللرد  قابـغير ويتـممم تيليـممم الوثائق مقابـ رسـممم  21/7/2022حتى  17/7/2022من تاريخ 

 : علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما المدنية 

 -ألمنيوم -أجهزة كهربائية -أثاث مكتبي -أجهزة مكتبية -أجهزة حاسممممممب آلي و ملحقاتهاوثيقة بيع  ( :2124مزاد ) .أ

 (دينار  40سعر الكراسة )   .كيبالت ومواد متنوعة أخرى

 .كبينة وايرات ومواد متنوعة أخرى -حديد -سمممممجاد -أبواب خشمممممب وحديد -أثاث مكتبيوثيقة بيع  : (2125مزاد ) .ب

 (دينار  20سعر الكراسة ) 

 

وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة الشروط على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد 

 له لتقديم العرض للجنة البيع المركزي بوزارة المالية . 

 
  21/7/2022 –17/7/2022من أيام عمـ اعتباراً  (5):   تاريخ المعاينة -

 ظهرا. 1:00دباحا حتى الياعة  9:00من الياعة :   وقت المعاينه    

 

 .مقر الديوان في برج الشرق  (:2124مزاد)-أ :للمزادمكـان استقبال الراغبين في المعاينة  -

 مقر الديوان بالشويخ  ( :2125مزاد ) -ب                                                                   

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : - -

 الدور  – 12بلوك –  مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  24/7/2022الموافـق  االحديوم  تقديم العروض

ديوان الخدمة حيب الموعد المحدد للمزايد من قبـ  قيم البيع المركزي – إدارة شؤون التخزين العامة –الثالث 

 .) ولن يقبـ أي عرض بعد مرور الموعد المحدد للمزايد (المدنية 

 بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية  لدى 25/7/2022الموافق  االثنينيــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد

 .إدارة شؤون التخزين العامة –الدور الثالث  – 12

  25/7/2022الموافق  االثنينيــوم االنترنت بدفحة وزارة المالية  علىاإلعالن عن الراسي عليه المزاد. 

  26/7/2022الموافق  الثالثاء الذين لم يرسى عليهم المزاد يومتيليم شيكات المزايدين. 

 ديوان الخدمة المدنيةباسم كفالة مصرفية  / ات المصدقةالشيك تقدم 

 

 :ينشروط  خادة بالمزاد

مقيداً في اليجـ التجاري ولدى غرفة تجارة ودناعة الكويت، ويجوز  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً   -1

 . أن يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك أو وكيـ كويتي تاجر بعقد موثق

 المزاد.ييمح لألفراد الكويتيين المشاركة في  -2

 

 22333842هاتف:  ، سيف العبدالهادي / بالييديرجـى االتصـال الستالم كراسـة الشـروط للمزادين:  -

  موقع المعاينة يميؤول -

 99695969، هاتف :  سلطان عبدالحيين سلطان  /الييد( 2124مزاد رقم )  -أ

 .99252922بدر راشد العجيـ ، هاتف :  /الييد: (2125مزاد  رقم )  -ب

                                                      

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

 www.mof.gov.kw  عنوان دفحة االنترنت      
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