
 وزارة المالية
 

( سيارة هالك كلي  "المجموعة الخامسة" و 5( سيارة هالك جزئي و عدد )50عدد )اإلعـالن عن بيع 

أرفف خشبية " خارجة عن نطاق  –كراسي حديد  –كوم مواد متنوعة " مكاتب  –( كوم حديد 2عدد )

 بالمزاد بالظرف المختوم  االستخدام 
 

( 2( سيارة هالك كلي  "المجموعة الخامسة" و عدد )5( سيارة هالك جزئي و عدد )50عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 

داخلية الوزارة لدى  أرفف خشبية " خارجة عن نطاق االستخدام –كراسي حديد  –كوم مواد متنوعة " مكاتب  –كوم حديد 

 -بالمزاد بالظرف المختوم وفق البيانات التالية:

 

مكتب وكيل الوزارة المساعد  –وزارة الداخلية :  شـااروو وعـاارم المشاركـااة في المـاازادمكـااان استـااالم كراسـااة ال -1

علماً بأنه سيتم بيع  9/7/2017حتى  2/7/2017مـن تاريـخ منطقة العارضية الصناعية  – بالتكليف للشئون المالية

   : وثيقتين منفصلتين وهما

 ( سيارة هالك كلي  "المجموعة الخامسة" 5( سيارة هالك جزئي و عدد )50عدد )وثيقة بيع  ( :1635مزاد ) -أ

 . غير قابلة للرد ينار( د30)  مقابل رسم و قدره                                   

 

   أرفف خشبية "  –كراسي حديد  –كوم مواد متنوعة " مكاتب  –( كوم حديد 2عدد )وثيقة بيع  ( :1636مزاد ) -ب

 .غير قابلة للرد ( دينار 20)مقابل رسم و قدره  خارجة عن  نطاق االستخدام                        

 

  .9/7/2017 – 2/7/2017( أيام عمل اعتبارا من 6):   تاريخ المعاينة -2

 :   اثناء الدوام الرسميوقت المعاينه    

 

 سكراب ميناء عبدهللا. –موقع وزارة الداخلية   :للمزادين مكـان استقبال الراغبين في المعاينة -3

 

 تاريخ ومكان تقديم العروم وفتح المظاريف : -4

 10/7/2017قالموافـ ثنينااليوم عقـد المزاد من الساعـة العاشرة صباحـا حتى الثانيـة عشرة ظهـراً  تقديم العروم 

قسم البيع المركزي –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة 

 ولن تقبل أية عروم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.

 

  لدى وزارة  10/7/2017الموافق  ثنيناالالثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم في تمام  وعقد المزادفتح المظاريف

 . 18قاعة رقم  – الثانيالدور  - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -المالية 

 

 الداخليةوزارة باسم / كفالة مصرفية  ات المصدقةالشيك تقدم. 

 :ينشروو  خاصة بالمزاد 

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

 أن يكون أجنبياً بشرو أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد موثق

 . يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد 

 

 :(5163)شروو  خاصة بالمزاد 

  غير مسؤولة عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد لدى وزارة الداخلية.وزارة المالية 

  يقوم الراسااي عليه المزاد بيع الساايارات السااكراب وعلى نفقته بازالة اللون الساااسااي للساايارات إزالة تامة

 بموقعها وقبل إجراءات رفعها او نقل ملكيتها وباشراف المختصين بادارة اآلليات بالوزارة.

 

 

 99253199 البرماوي  هاتف: أشرف حلمي/  يرجـى االتصـال بالسيد الستالم كراسـة الشـروو للمزادين: -
 
 .99663296، هاتف :  محمد فهد حسن /  المساعد أول مهندسيرجى االتصال ب  للمزادين : مسؤولي موقع المعاينة -

                                                      

 ( 22481982مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 وكيل وزارة المالية
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