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إجابات عن االستفسارات المتكررة 
إعالن بیع سیارات بالظرف المختوم بخصوص

الحرة المنطقة في للسكان المتحدة األمم صندوق مكتب سیارات بیع إعالن بخصوص ، الحالي العام من أیلول  22بتاریخ الصادر اإلعالن على عطفاً 
و االستفسارات كامل عن باإلجابة الصندوق مكتب یتشرف . إعالهاإلعالن في المذكورة الشروط و التفاصیل وفق ذلك و ، سوریة دمشق، ریف بعدرا 

العطاء فض و  ظھر 12:00الساعة  2022االول تشرین  2(االحد یتغیر لم العروض تقدیم موعد ان الى التنویھ یود كما  یلي:كما إلینا الواردة األسئلة 
 في نفس الیوم كما ھو وارد في االعالن المرفق)12:30الساعة 

Answerالجواب / Questionالسؤال / 
السؤال األول: 

الرجاء تزویدنا بالسعر األدنى المقبول )1
لكل سیارة على حدى؟ 

ماھو السعر األدنى المقبول لكل سیارة )2
على حدى؟

الجواب األول:
لم یحدد مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان حداً أدنى للسعر لقبول بیع السیارات المذكورة 

 سواءاً في اإلعالن أعاله أو دفتر الشروط العامة المرفق باإلعالن .

علما ان لصندوق االمم المتحدة للسكان الحق بعدم البیع بدون ابداء االسباب

 السؤال الثاني:
الرجاء توضیح اجراءات التخلیص الجمركي 

للسیارات المعنیة؟

الجواب الثاني:

وفقاً لدفتر الشروط العامة المرفق باإلعالن المذكور فإلن مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان 
سوف یقوم بتسلیم السیارات المذكورة في اإلعالن داخل المنطقة الحرة بعدرا في ریف دمشق 

سوریة بعد اسقاط اللوحات، و على العارض الفائز بالعطاء أن یكون مسؤوالً عن باقي 
االجراءات لنقل الملكیة 

 :السؤال الثالث
ماھي فئة لوحة مرور السیارات الحالیة (إدخال 

مؤقت/ جمركة)؟

:الجواب الثالث

حالیا تحمل السیارات اللوحات التالیة:
 لوحة من فئة "دبلوماسیة"2010سیارة نیسان تیانا .1
 لوحة من فئة "منظمات دولیة" 2007سیارة الند كرزور .2

ھو كما اللوحات اسقاط عملیة اتمام بعد بالمناقصة للفائزین السیارات عن التنازل سیتم لكن  
موضح في السؤال االول

 :لسؤال الرابعا
الرجاء تحدید ملكیة السیارات فیما إذا كانت فردیة 

أو عائدة لمنظمة دولیة؟

:الجواب الرابع

لسیات ھي ملك لصندوق االمم المتحدة للسكان مكتب سوریةا

 :لسؤال الخامسا
الرجاء تحدید الحالة الفنیة للسیارات و فیما إذا كان 

ھناك تقریر فني یوضح الحالة الفنیة للسیارات؟

 :الجواب الخامس

الیوجد تقریر فني یوضح الحالة الفنیة للسیارات المذكورة، و كما ھو وارد في اإلعالن و دفتر 
الشروط العامة المرفق بھ، فإن إعالن بیع السیارات ھو على "أساس وضعھا الحالي" 

 :لسؤال السادسا
الرجاء توضیح إمكانیة معاینة و إجراء فحص فني 

للسیارات؟

:الجواب السادس
 27/9/2022كما موضح في االعالن فقد تم معاینة السیارات للراغبین و ذلك یو الثالثاء 

:لسؤال السابعا
الرجاء توزیدنا بصور فوتوغراف للسیارات 

المذكورة؟

:الجواب السابع

الیوجد.

:الثامنالسؤال 
ھل باإلمكان تسدید المبالغ المالیة المترتبة على 
توقیع العقد الحقاً في حال منح العطاء للعارض 

الفائز عن طریق تحویل بنكي لحساب مكتب 
صندوق األمم المتحدة للسكان؟

:الجواب الثامن

العارض على و بنكیة حوالة او نقدي بایداع اما الصندوق حساب الى المبلغ كامل تسدید یمكن 
الفائز تقدیم ما یثبت ذلك


