
إلكترونية ومركبات مستعملة  إعالن مزايدة بيع أجهزة 
إلكترونية )أجهزة لوحية  بيع أجهزة  للتنمية السياحية ش.م.م عن رغبتها في  العمانية  تعلن الشركة 

إلكترونيا عن طريق  وطابعات( ومركبات مستعملة عبر نظام مزاد عمان اإللكتروني وستتم المزايدة 
الموقع www.mazad.om وتستمر لمدة 3 أيام وفقا للشروط التالية:

www.mazad.om 1. أن يقوم الراغب في اإلشتراك في المزاد بالتسجيل والمزايدة عن طريق الموقع: 
    وإيداع مبلغ التأمين المطلوب للمواد المزايد عليها حسب الجدول أدناه:

2. على من ترسو عليه المزايدة دفع رسوم وقدرها )3%( من القيمة االجمالية للمواد المشتراة.
3. شركة ُعمران ومزاد عمان ال يتحمالن أي إلتزام بالنسبة للمواد في حال عدم تطابق صورة أو وصف أي 
     مادة،كما ال تضمن صالحية المواد المعروضة للبيع أو سالمة حالتها الفنية، ويتعين على المشترين 

     التأكد بأنفسهم بالمعاينة البصرية وذلك في األيام المخصصة للمعاينة.
4. المادة المباعة ال ترد وال تخفض قيمتها، كما لن يتم قبول أي التماس في هذا الشأن.

5. في حالة رسو المزايدة على المشتري ولم يقم بسداد قيمة المشتريات خالل المدة المحددة لذلك 
     سيتم مصادرة مبلغ التأمين.

6. يلتزم المشتري بنقل األجهزة /المركبة وعلى نفقته الخاصة خالل 24 ساعة من سداد قيمتها، وفي حالة 
     عدم نقلها خالل هذه المدة فإن الشركة غير مسؤولة عنها.

7. الشركة غير ملزمة بإرساء المزايدة على صاحب أعلى األسعار بدون إبداء األسباب في حالة عدم بلوغها 
     السعر المناسب.

8. يحق للشركة إلغاء المزايدة وبدون إبداء األسباب.

تم تحديد مكان وموعد معاينة أألجهزة / المركبات كما يلي:

عــــــــالن إ
مزايــدة

المركبات األجهزة اإللكترونية المواد

تباع مفردة تباع كمجموعة تباع مفردة آلية المزايدة

مركبات مستعملة أجهزة إلكترونية متعددة الطابعات األجهزة اللوحية نوعية المواد

500 ر. ع 100 ر. ع 30 ر. ع 10 ر. ع مبلغ التأمين

المركبات 
المستعملة

طابعات مستعملة
)المجموعة(

أجهزة لوحية وطابعات مستعملة 
)منفردة( النوع

الخميس 2020/11/5م الساعة الواحدة مساًء تاريخ وتوقيت بدأ المزايدة

2020/11/4م 2020/11/5م 2020/11/4م تاريخ المعاينة 

9:30ص – 2:30م 9:30ص – 2:30م 9:30ص – 2:30م توقيت المعاينة
مواقف مركز عمان 

للمؤتمرات والمعارض 
/ الطابق 1

مطرح
مبنى ميناء السلطان قابوس مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مكان وعنوان المعاينة

ماهر البلوشي 
92146600

يعقوب العبري
92123772

يعقوب العبري
92123772

لإلستفسار والتنسيق 
يرجى التواصل مع


