
 وزارة المالية
 

 هالك جزئي سيارة  67عدد ) ( سيارة 67عدد )اإلعالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم (هالك كلي سيارة  2وعدد 
 

سيارة  2هالك جزئي وعدد  سيارة 67) عدد ( سيارة 67بيع عدد )تعلن وزارة المـالية عن         

 -وفق البيانات التالية: وزارة الداخلية بالمزاد بالظرف المختوم لدى   ( هالك كلي
 

مكتت  وكيت   –)وزارة الداخليتة( : وعتر  المرتاركة فتي المتزاد مكان استتالم كراستـة الرتـرو  -1

متتن تار تتـ  منطقتتة العارةتتية اليتتناعية   –وزارة الداخليتتة المعتتاعد للرتتمون الماليتتة واإلدار تتة 

( دنتانير ييتر 5)وقتدر      رستـمـق مقابتو تم تعتليم الواتائ 21/12/2117 صـدور اإلعـالن حتى

 وزارة الداخلية.في صندوق قابلة للرد تدفع 
 

  21/12/2117 –17/12/2117من عم  اعتبارا   وم (7)تار   المعا نة:  -2

 أاناء الدوام الرسميوقت المعا نة:                          

 عبدهللاسكراب ميناء  مكـان استقبال الرايبين في المعا نة: -3
                                                      

 تار   تقد م العرو  وفتح المظار ف :-7
 

  صباحتـا حتتى النانيتـة عرترة اًتـرا   العاشترة توم عقتـد المتزاد متن العاعتـة  تقد م العرو

 – 12بلتتوك – مجمتتـع التتوزارات –لتتدى وزارة المـاليتتـة  22/12/2117الموافتتـق  األانتتين

ولتن ) صندوق العطاءات( قعم البيتع المركتز   إدارة شؤون التخز ن العامة –الدور النالث 

 اًرا . تقب  أ ة عرو  بعد العاعة النانية عررة

 الموافتق  األانتينبعد اًر  توم  النانية عرر والنيفوعقـد المزاد العاعـة  فتـح المظـار ف

  16قاعة رقم  –الدور األول  –لـدى وزارة المالية مجمع الوزارات  22/12/2117

   وزارة الداخلية.باسم ميدق شيك قدم 
 

 شرو  خاصة )المزاد للرركات والمؤسعات فقط(:

مقيدا  في العج  التجار  ولدى يرفة تجارة  –فردا  أو شركة  –أن  كون المزا د كو تيا   -1

وصناعة الكو ت، و جوز أن  كون أجنبيا  برر  أن  كون له شر ك أو وكي  كو تي تاجر 

 بعقد مواق.

وزارة المالية يير معمولة عن تحو   العيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى وزارة  -2

 .الداخلية

ة اللون األساسي للعيارات إزالة تامة بموقعًا  قوم الراسي عليه المزاد وعلى نفقته بإزال -3

 وقب  إجراءات رفعًا أو نق  ملكيتًا وبإشراف المختيين بإدارة اآلليات بالوزارة 
 

 .99253199العيد/ أشرف البرماو ، هاتف:  رجى االتيال على :  الستالم كراسة الررو        

والعتيد/  -99192619: ، هتاتف علتي الرتطي/ العتيد:  رجى االتيال على  المعا نة يمعمول       

 .99773297محمد فًد، هاتف: 

 ( 22791969) : لدى وزارة المـالية / هاتفالبيع المركز  ومقرر لجنة        

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت        

 وكي  وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/

