
 

 

 

 وزارة المالية
 

 ( سيارة 55) عددوخارجه عن نطاق االستخدام  "  الثامنه"المجموعة ( سيارة 70عدد )اإلعـالن عن بيع 

  .بالمزاد بالظرف المختوم خارجه عن نطاق االستخدام "  التاسعه"المجموعة 
 

( سيارة  55"  خارجه عن نطاق االستخدام وعدد ) الثامنه( سيارة "المجموعة 70عدد )تعلن وزارة المالية عن بيع 

 -بالظرف المختوم وفق البيانات التالية: بالمزاد وزارة الداخلية لدى " خارجه عن نطاق االستخدام التاسعه"المجموعة 

 

مكتب وكيل الوزارة المساعد  –وزارة الداخلية : المـزادمكـان استـالم كراسـة الشـروط وعـرض المشاركـة في  -1

ويتم تسليم  6/11/2017منطقة العارضية الصناعية من تاريـخخخـ وـخخخدور اإلعـخخخالن  ت   –للشئون المالية 

ـل رسـم وقدره ) علماً بأنه سيتم بيع وزارة الداخلية د تدفع في وندوق غير قابلة للر دينار( 30الوثائق مقاب

 وهما:وثيقتين منفصلتين 

 

 ."الثامنهسيارة هالك كلي( "المجموعة  30وهالك جزئي  40( سيارة )55عدد )بيع  ( :1668مزاد ) –أ      

 ."التاسعهسيارة هالك كلي( "المجموعة  22وهالك جزئي  33( سيارة )67عدد )بيع  ( :1669مزاد ) –ب     

  

  6/11/2017 –30/10/2017( أيام عمل اعتبارا من 6):   تاريـ المعاينة -2
 .أثناء الدوام الرسمي المعاينة:وقت                          

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

 

 المظاريف:تاريـ ومكان تقديم العروض وفتح  -4

 الموافـق  الثالثاءمن الساعـة العاشـرة وبا ـا  ت  الثانيـة عشـرة ظهـراً  تقديـم العروض يوم عقــد المزاد

 –إدارة شؤون التخزين العامة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   7/11/2017

 قسم البيع المركزي ولن تقبل أية عروض بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً 

  لدى  31/10/2017الموافق  الثالثاءفتح المظاريف وعقد المزاد في تمام الثانيـة عشـرة والنصـف ظهـر يــوم

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

 وزارة الداخليةباسم  ات المصدقةالشيك تقدم. 

 

 شروط  خاوة بالمزاد )للشركات والمؤسسات فقط(:

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

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

ة إزالة تام يقوم الراسخخي عليه المزاد بيع السخخيارات السخخكراب وعل  نفقته بازالة اللون السخخاسخخي للسخخيارات. .2

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

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

 يسمح باالفراد الكويتين المشاركه بالمزاد  .4

 

                                                          .  99253199يرج  االتصال عل : السيد/ أشرف  لمي البرماوي، هاتف:  -الستالم كراسة الشروط: 

 .99663296السيد/ محمد فهد  سن، هاتف: مسئول موقع المعاينة:    

 

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

 

 وزارة الماليةوكيل 


