
 وزارة المالية
 

( هالك جزئي و 52سيارة " عدد )( 60عدد )و "  ولى "المجموعة األهالك جزئي ( سيارة 60بيع عدد ) اإلعالن عن

 بالمزاد بالظرف المختوم ( هالك كلي "  "المجموعة الثانية  " 8عدد )
 

( هالك 52( سيارة " عدد )60( سيارة هالك جزئي "المجموعة األولى  " وعدد )60عدد )عن  تعلن وزارة المالية

لدى وزارة الداخلية بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانـات التاليـة ( هالك كلي" "المجموعة الثانية " 8جزئي و عدد )

:- 

داخلية المساعد مكتب وكيل وزارة ال –) وزارة الداخلية :  مكان استالم كراسة الشروط وعرض المشاركة في المـزاد -1

ليـمممممممم ويتم تس  2016 /11 /2  حتى صناعية ( من تاريخ صدور اإلعالنمنطقة العارضية ال -داريةالمالية واإلللشئون 

بأنه سممميتم بيع وثيقتين  علما   وزارة الداخلية( دنانير غير  ابلة للرد تدفع في صمممندو  5)الوثائق مقابـممممممممل رسمممم و در  

 منفصلتين وهما : 

 .هالك جزئي خارجة عن نطا  االستخدام "المجموعة األولى  "( سيارة 60عدد ) ( :1545مزاد ر م ) -أ

  .( هالك كلي" "المجموعة الثانية "8( هالك جزئي و عدد )52( سيارة " عدد )60وعدد ) ( :1546مزاد ر م ) -ب

 

  2/11/2016لى إ 23/10/2016( أيام عمل اعتبارا  من 9) تاريخ المعاينة للمزادين: -2

 الو ت المعاينة : أثناء الدوام الرسمي                                            

 . سكراب ميناء عبدهللا -مو ع وزارة الداخلية :  للمزادين مكان استقبال الراغبين في المعاينـة -3

 

 تاريخ ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف : -4

 قالموافـ الخميسرة ظهـرا  ـرة صباحـا حتى الثانيـة عشـالساعـة العاشمن د المزاد ـم العروض يوم عقــتقدي 

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   3/11/2016

 ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا  .  سم البيع المركزي –العامة 

  لدى  3/11/2016الموافق  الخميسالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  المزادوعقد فتح المظاريف

 . 18 اعة ر م  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 وزارة الداخلية:   يقدم شيك مصد  باسم . 

 المؤسسات فقط (صة للمزادين : ) المزاد للشركات وشروط خا 

، ويجوز  مقيدا  في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت –فردا  أو شركة  –المزايد كويتيا  أن يكون  .1

 . أن يكون أجنبيا  بشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

بمو عها ي للسيارات إزالة تامة ساسراب و على نفقته بإزالة اللون األيقوم الراسي عليه مزاد السيارات السك .2

 و نقل ملكيتها و بأشراف المختصين بإدارة االليات بالوزارة .و بل إجراءات رفعها أ

 وزارة المالية غير مسئولة عن تحويل السيارات باسم الراسي علية المزاد لدى وزارة الداخلية . .3
 

 99253199 : نقال – أشرف حلمي / يرجى االتصال على السيد الستالم كراسة الشروط

 . 99663296 : نقال –السيد / محمد فهد حسن  :  للمزادين معاينة المواد مسؤلي

 

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

    www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت : 

 وكيل وزارة المالية                                                                                                      

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

