وزارة المالية
اإلعـالن عن بيع عدد ( )60سيارة ( )43سيارة هالك جزئي و ( )17سيارة هالك كلي "المجموعة الثالثة"
و عدد ( )65سيارة ( )52سيارة هالك جزئي و ( )13سيارة هالك كلي "المجموعة الرابعة" بالمزاد
بالظرف المختوم.
تعلن وزارة المالية عن بيع عدد ( )60سيارة ( )43سيارة هالك جزئي و ( )17سيارة هالك كلي
"المجموعة الثالثة" و عدد ( )65سيارة ( )52سيارة هالك جزئي و ( )13سيارة هالك كلي "المجموعة
الرابعة" لدى وزارة الداخلية بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية-:
 -1مكـااان استـااالم كراسـااة الوـااروا وعـاارة المواركـااة في المـاازاد :وزارة الداخلية – مكتب وكيل
الوزارة المساااعد للواااون المالية – منطقة العارضااية الاااناعية من تار ـاااااااا  2017/5/14حتى
 2017/5/22و تم تسليم الوثائق مقابـاال رسـاام و در ( )30د نار غير ابلة للرد تدفع في صندوق
وزارة الداخلية علما ً بأنه سيتم بيع وثيقتين منفالتين وهما:
أ – مزاد ( : )1623بيع عدد ( )60ساااااا يارة ( )43ساااااا يارة هالك جزئي و ( )17ساااااا يارة هالك كلي
"المجموعة الثالثة"
ب– مزاد ( : )1624بيع عدد ( )65ساااااايارة ( )52ساااااايارة هالك جزئي و ( )13ساااااايارة هالك كلي
"المجموعة الرابعة"
 -2تار المعا نة  )7( :أ ام عمل اعتبارا من 2017/5/22 –2017/5/14
و ت المعا نة :أثناء الدوام الرسمي .
-3مكـان استقبال الراغبين في المعا نة للمزاد ن :مو ع وزارة الداخلية – سكراب ميناء عبدهللا .
 -4تار ومكان تقد م العروة وفتح المظار ف:
 تقد ـم العروة وم عقــد المزاد من الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـرا ً الثالثاء
الموافـق  2017/5/23لدى وزارة المـاليـة – مجمـع الوزارات – بلوك – 12الدور الثالث – إدارة
شؤون التخز ن العامة – سم البيع المركزي ولن تقبل أ ة عروة بعد الساعة الثانية عورة ظهرا ً




فتح المظار ف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عوـرة والناـف ظهـر ــوم الثالثاء الموافق
 2017/5/23لدى وزارة المالية  -مجمع الوزارات  -بلوك  - 18الدور الثاني – اعة ر م .18
تقدم الويكات الماد ة  /كفالة مارفية باسم وزارة الداخلية.
شروا خاصة بالمزاد (للوركات والمؤسسات فقط):
 .1أن كون المزا د كو تيا ً – فردا ً أو شركة – مقيدا ً في السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة
الكو ت ،و جوز أن كون أجنبيا ً بورا أن كون له شر ك أو وكيل كو تي تاجر بعقد موثق.
 .2وزارة المالية غير مسؤولة عن تحو ل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى وزارة الداخلية.
 .3قوم الراسي عليه المزاد بيع السيارات السكراب وعلى نفقته بإزالة اللون األساسي للسيارات
إزالة تامة بمو عها و بل إجراءات رفعها او نقل ملكيتها وبإشاااراف المختااااين بإدارة ا ليات
بالوزارة.
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