
 وزارة المالية

 

 2هالك جزئي وعدد  113( مركبة "عدد 115عدد ) وهالك كلي"  3هالك جزئي وعدد  112( مركبة "عدد 115عدد )اإلعالن عن بيع 

 المزاد بالظرف المختومبهالك كلي" 

 ( 1986( و مزاد رقم )  1985مزاد رقم ) 

 

 113( مركبة "عدد 115هالك كلي" و عدد ) 3هالك جزئي وعدد  112( مركبة "عدد 115عدد ) تعلن وزارة المـالية عن بيع            

 -:  التاليةوفق البيانات  للحرس الوطنيالرئاسة العامة  بالمزاد بالظرف المختوم لدىهالك كلي"  2هالك جزئي وعدد 
 

الدائري  -منطقة الرقعي   - للحرس الوطنيالرئاسة العامة  : وعرض المشاركة في المزاد مكان استالم كراسـة الشـروط -1

غير قابلة للرد تدفع ( دينار 50)وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 14/3/2021حتى  7/3/2021من تاريـخ  الخامس

 -علما بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:، الرئاسة العامة للحرس الوطني في صندوق 

 .هالك كلي" 3هالك جزئي وعدد  112( مركبة "عدد 115عدد )(: وثيقة بيع 1985مزاد رقم ) -أ

 .هالك كلي" 2هالك جزئي وعدد  113( مركبة "عدد 115عدد )(: وثيقة بيع 1986مزاد رقم )  -ب

وسيتم التوقيع من المزايد وقت استالم كراسة الشروط على إقرار وتعهد بااللتزام بالموعد المحدد له لتقديم العرض للجنة البيع 

 المركزي بوزارة المالية .

  

  14/3/2021 –7/3/2021من  أيام عمل اعتبارا   (5):  تاريخ المعاينة -2

 في أوقات الدوام الرسمي. ظهرا 12:00 الساعة  حتى صباحا 8:00من الساعه :  وقت المعاينة      

 طريق الصبية. –معسكر سمو الشيخ سالم العلي  :للمزادين  عاينةمفي ال مكـان استقبال الراغبين -3

 

 المظاريف:تاريخ تقديم العروض وفتح  -4

 إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك –  مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  15/3/2021الموافـق  األثنين يوم تقديم العروض

أي يقبل ولن ) الرئاسة العامة للحرس الوطني حسب الموعد المحدد للمزايد من قبل  قسم البيع المركزي – شؤون التخزين العامة

 .( الموعد المحدد للمزايدمرور  بعدعرض 

 الدور الثالث  – 12بلوك  -مجمع الوزارات  -وزارة المالية  لدى 16/3/2021الموافق  الثالثاءيــوم  فتح المظاريف وعقد المزاد– 

 .إدارة شؤون التخزين العامة 

  16/3/2021الموافق  الثالثاءيــوم االنترنت بوزارة المالية صفحة على اإلعالن عن الراسي عليه المزاد. 

  17/3/2021الموافق  األربعاءالذين لم يرسى عليهم المزاد يوم تسليم شيكات المزايدين 

 الرئاسة العامة للحرس الوطنيباسم  ةالمصدق اتالشيك قدمت. 

 :ينشروط خاصة للمزاد

 ويجوز أن ، الكويتفي السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  مقيدا   –أو شركة  فردا   – ن يكون المزايد كويتيا  أيجب  -1

 . موثقبشرط أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  يكون أجنبيا  

 . يسمح لألفراد الكويتيين المشاركة في المزاد -2

األساسي للسيارات إزالة تامة عن طريق )صبغها( بموقعها وقبل إجراءات رفعها او على الراسي عليه المزاد بإزالة اللون  -3

نقل ملكيتها وباشراف المختصين في مديرية االمداد والنقليات ومديرية االمن العسكري والتاكد من عدم وجود أي مالحظات 

 امنية وافادة اللجنة.

لين عن تحويل السيارات باسم الراسي عليه المزاد وزارة المالية والرئاسة العامة للحرس الوطني غير مسئو -4

 لدى وزارة الداخلية .
 

 .60062482هاتف:  ، عبدالرحمن خالد/  رائدباليرجـى االتصـال الستالم كراسـة الشـروط للمزادين:  -

  99362100، هاتف: يعقوب عبدالرحمن /المقدما فييرجى االتصال :   ينللمزادمسؤول موقع المعاينة  -

 .. 98549090ومالزم اول مهندس/ احمد سعود محمد ، هاتف:                                                      

                                               

 . ( 22481979)  : هاتف لدى وزارة المـالية /البيع المركزي ومقرر لجنة 

  www.mof.gov.kw عنوان صفحة االنترنت    
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