
 

 مخردة سيــاراتإعالن عن بيع 
 

تعلن اللجنة الدائمة لبيع السيارات وبعض األصول المستتللةة والمتواد 
والمعدات غير صالحة لالستعمال بشرةة الخليج العربت  للتن ع  تن رغبتلتا 

المختترد) م مستتتللةة غيتتر صتتالحة لالستتتعمال    الستتياراتفتتب بيتتع  تتدد متتن 
 بعريقة فتح المظاريف أمام المتقدمين .   م قن ود)بالمزاد بموقع الشرةة 

 

وذلت  بقن ود) فعلب األخو) الراغبين فب الشراء التوجه إلب موقع البيع 
 نماذج التقديم  . وةراسة الشروع واإلجراءات  للمعاينة الستالم

 

أيتتتتام ا تبتتتتارا متتتتن يتتتتوم الستتتتبت الموافتتتت   خمستتتتةوستتتتتةون متتتتد) المعاينتتتتة 
م متتتن الستتتا ة  31/01/2018موافتت  ال األربعتتتاءإلتتب يتتتوم   27/01/2018

 ظلرا.  13.00صباحا وحتب السا ة  8.00
 01/02/2018الموافت   الخمتي يتوم وفتح المظاريف  لب أن يةون التقديم 

  ند تمام السا ة العاشر) صباحا بالموقع المذةور .  م
دينار   بص  مصدق باسم شرةة  500 لب أن يلتزم ةل متقدم بدفع مبلغ م 

 الخليج العرب  للن ع وسوف يرد فب حالة  دم رسو المزاد  ليه .

 
 وألي استفسار االتصال بأمين سر اللجنة بالمقر الرئيسي بنغازي 

 (  4387( داخلي )  936الى  – 0612228931هاتف رقم  . ) 

  
 

 اللجنة الدائمة لبيع السيارات وبعض األصول المستهلكة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يع السيارات وبعض األصول المستهلكةاللجنة الدائمة لب
 صالحة لالستعمال غيروالمواد والمعدات 

  
 كراسة الشروط 

 

 ولن يعتد بأي عرضولكل بند على حده . يقدم العرض على النموذج المخصص من اللجنة  - 1
 بخالف ذلك .  

 بنموذج التقديم .على المشترك أن يدون جميع البيانات المطلوبة  - 2

 يقدم نموذج التقديم فى ظرف مغلق باسم لجنة البيع السيارات . - 3
 يسلم الظرف إلى اللجنة مباشرة وإثناء جلسة فتح المظاريف المحدد باإلعالن . - 4
 دينار( بصك مصدق باسم شركة الخليج 500يلتزم كل مشترك فى المزاد بدفع مبلغ )  - 5
 . كضمان جدية المشاركة  .العربي للنفط لكل بند   
 يرجع قيمة الضمان لمن لم يرٌس عليه المزاد بعد االنتهاء من عملية البيع . - 6
 ال يرجع قيمة صك الضمان فى حالة انسحاب من رسي عليه المزاد بعد فتح المظاريف  . - 7
 محددة لذلك .ال يرجع قيمة صك الضمان فى حالة عدم سداد باقي قيمة السيارة خالل المدد ال - 8
 يتم فتح المظاريف وإعالن النتيجة حسب الموعد المحدد فى إعالن البيع وبحضور المشاركين . - 9

على من يرسو عليه المزاد سداد القيمة كاملة الى خزينة الشركة بصك مصدق باسم الشركة خالل  - 10
 ثالثة أيام من إعالن النتيجة ويرجع إليه صك الضمان . 

 القرعة العلنية بين المتقدمين بنفس السعر وبعد فتح المظاريف مباشرة .تجرى  - 11
فى حالة دفع قيمة السيارة المباعة يتم تسليم السيارة  لمن يرُس عليه المزاد شخصيا أو بتوكيل  - 12

رسمي لمن يرغب فى توكيله . ويجب عليه سحب السيارة المباعة  خالل مدة أسبوع من تاريخ 
الم وعلى نفقته الخاصة ودون أدني مسؤولية على الشركة بعد فوات المدة منحه إذن االست

 المحددة للتسليم . 
فى حالة لم تسحب السيارة لمن يرسو عليه المزاد بعد مرور أسبوع يحق للشركة التصرف فيها  - 13

 وال تتحمل الشركة أي مسؤولية بعد انتهاء مدة التسليم .
خردة وغير صالحة لالستعمال فإنه ال يحق لمن يرسو عليه المزاد  باعتبار أن السيارة المباعة -14

مطالبة الشركة بإجراءات الفحص الفني أو دفع أي رسوم متراكمة فى السابق وأي إجراءات 
 أخرى ما عدا إجراءات البيع فقط .  

برسو  يعتبر إعالن نتيجة المزاد فى المواعيد المحددة فى اإلعالن حجة على المشترك بعلمه  -15
 المزاد عليه من عدمه .

يعتبر إقرار المشارك الذي قام بالتوقيع عليه بنموذج التقدم بالمزاد حجة على المشارك فيما يتعلق  -16
 بعلمه والتزامه بالشروط واإلجراءات الخاصة بالمزاد والواردة بهذه الكراسة .

عليه المزاد وأن الشركة غير ملزمة  جميع نفقات المناولة والنقل ألي سيارة على نفقة من رسي -17
 بدفع أي مصاريف تتعلق بالسيارات المباعة


