
 

 

 

 وزارة المالية
 

 هالك كلي(  1هالك جزئي و  27) "المجموعة األولى"سيارة  28عدد اإلعـالن عن بيع 

 بالمزاد بالظرف المختوم ( هالك جزئيجميعها )" المجموعة الثانية" سيارة  27و عدد 
 

" سيارة  27هالك كلي( و عدد  1هالك جزئي و  27)" المجموعة األولى" سيارة  28عدد تعلن وزارة المالية عن بيع 

بالظرف المختوم وفق البيانات  حرس الوطني بالمزادللاسة العامة الرئ لدىهالك جزئي( جميعها )المجموعة الثانية" 

 -التالية:

 

 –الرقعي  –العامة للحرس الوطني  الرئاسة: المـاازادمكـااان استـااالم كراسـااة الوـااروط وعـاارة المواركـااة في  -1

( دنانير 5تسليـم الوثائق مقابل رسـم وقدره ) ويتـم 3/11/2016مـن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتى  – 2مبنى رقم 

 علماً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:حرس الوطني للاسة العامة الرئغير قابلة للرد تدفـع في صندوق 

 

 .هالك كلي( 1هالك جزئي و  27)" المجموعة األولى" سيارة  28بيع عدد  ( :1547مزاد ) –أ      

 .هالك جزئي(جميعها )" المجموعة الثانية" سيارة  27عدد بيع  ( :1548مزاد ) –ب     

  

  .3/11/2016 – 30/10/2016( أيام عمل اعتبارا من 5):   تاريخ المعاينة -2 

 .الرسميأثناء الدوام  المعاينة:وقت                              
 

 ) معسكر التحرير ( :للمزادين المعاينةمكـان استقبال الراغبين في -3

 

 المظاريف:تاريخ ومكان تقديم العروة وفتح  -4

 الموافـق  االثنينمن الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـراً  تقديـم العروة يوم عقــد المزاد

 –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   7/11/2016

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروة بعد الساعة الثانية عورة ظهراً 

  لدى  7/11/2016الموافق االثنين فتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم

 .18قاعة رقم  –الدور الثاني  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية 

 حرس الوطنيللاسة العامة الرئباسم  ات المصدقةالويك تقدم. 

 

 شروط  خاصة بالمزاد )للوركات والمؤسسات فقط(:

1.  ً وصناعة الكويت، مقيداً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتيا

 .ويجوز أن يكون أجنبياً بورط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

غير مسئولين عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد  للحرس الوطني العامةوالرئاسة وزارة المالية  .2

 لدى وزارة الداخلية.

 

 .99559262، هاتف : عساف ملوح عساف/ بالسيديرجـى االتصـال  الستالم كراسـة الوـروط للمزادين: -

 ، ( 51033داخلي: ) ،  60069006/ عبدالحميد عبيد عبدهللا ، هاتف: العقيد: مسؤولي المعاينة  -

 .( 51028داخلي: ) ،  99770056/ ناصر مساعد الختالن ، هاتف: أولوكيل                             

 

 

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

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 

 وكيل وزارة المالية

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

