
 
 الماليةوزارة 
 

 بالمزاد بالظرف المختوم ( دراجة نارية28سيارة وعدد )( 99)عدد  بيع اإلعالن عن
 

و " ( سيارة هالك كلي21هالك جزئي و عدد ) ( سيارة78)( سيارة: "عدد99) ددع بيععن  الماليةتعلن وزارة 

وزارة ة نارية هالك كلي" لدى ( دراج1( دراجة نارية هالك جزئي و عدد )27( دراجة نارية: "عدد )28) عدد

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانـات التاليـة :الداخلية 

مكتااو وكياز وزارة الداخليااة  – وزارة الداخلياة ): مكاان اسااتالم كراساة ال اارو  وعارر الم اااركة فاي المااـزاد -1

 2016 /5 /24 اإلعاالن تتا ر تااري  دادو الصاناعية( مانمنطقاة العارياية  -المساعد لل ئون المالية و االدارية

بأنا  سايتم  علماا الداخلياةوزارة دنانير غير قابلة للرد تدفع في دندوق  (5)م الوثائق مقابـز رسم وقدره ـتسلي ويتم

  وهما:بيع وثيقتين منفصلتين 

 " .( سيارة هالك كلي21( سيارة هالك جزئي و عدد )78عدد)" سيارة:( 99عدد ) (:1492مزاد رقم ) -أ

 ( دراجة نارية    1( دراجة نارية هالك جزئي وعدد )27) عددنارية: "( دراجة 28عدد ) (:1493) مزاد رقم -ب
 هالك كلي"                                                         

 

  24/5/2016ال   15/5/2016( أيام عمز اعتباراً من 8) :للمزادين تاري  المعاينة -2

  أثناء الدوام الرسميالمعاينة : الوقت                                            

 . سكراب ميناء عبدهللا –موقع وزارة الداخلية  :للمزادين  مكان استقبال الراغبين في المعاينـة -3

 

 تاري  ومكان تقديم العرور وفتح المظاريف : -4

 الموافـق  األربعاءالثانيـة ع رة ظهـراً يوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة دباتـا تت   تقديم العرور

إدارة شؤون التخزين  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة  25/5/2016

 العامة ) قسم البيع المركزي ( ولن تقبز أية عرور بعد الساعة الثانية ع رة ظهراً.

 لـدى  25/5/2016الموافق  األربعاءر والنصف بعد ظهر يوم وعقـد المزاد الساعـة الثانية ع  فتـح المظـاريف

 .إدارة شئون التخزين العامة –الدور الثالث  - 12بلوك  –وزارة المالية مجمع الوزارات 

 في لوتة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخز اإلدارة  يتم االعالن عن المزايد الراسي علي  المزاد

واستكمال الراسي علي   25/5/2016الموافق  األربعاءظهر يوم  1.00يوم عقد المزاد وذلك في تمام الساعة 

 المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المركزي، وتسليم ال يكات للمزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد بنفس

 اليوم .

 وزارة الداخلية باسم:  ال يكات المصدقةم قدت . 

 المزاد لل ركات و المؤسسات فقط ( :للمزادين شرو  خادة ( 

  ً مقيداً في السجز التجاري ولدى غرفة تجارة ودناعة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 كويتي تاجر بعقد موثق.الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً ب ر  أن يكون ل  شريك أو وكيز 

 السكراب و عل  نفقت  بإزالة اللون االساسي للسيارات  و الدراجات يقوم الراسي علي  مزاد السيارات

 ازالة تامة بموقعها و قبز اجراءات رفعها او نقز ملكيتها و بأشراف المختصين بإدارة االليات بالوزارة .

  باسم الراسي علية المزاد لدى الدراجات النارية  ووزارة المالية غير مسئولة عن تحويز السيارات

 . وزارة الداخلية

 

 99253199هاتف: -السيد/ أشرف تلميعل   االتصالوتقديم العطاءات يرج   كراسة ال رو  ستالمال

   . 99663296هاتف:  -فهد تسن محمد  /السيد :للمزادين معاينة المواد يلمسؤ
 

     ( . 22481966 المـالية   /   هاتف )لدى وزارة  لجنة البيع المركزي مقرر

    www.mof.gov.kwعنوان دفحة االنترنت : 
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