
 وزارة المالية
 

 مركبة سكراب جزئي  67عدد  )مركبة  67عدد  اإلعالن عن بيع

 بالمزاد بالظرف المختوم ( سكراب كلي مركبة 2عدد و
 

سكراب  مركبة 2عدد مركبة سكراب جزئي و 67عدد  )مركبة  67عدد بيع تعلن وزارة المـالية عن      

 -وفق البيانات التالية: وزارة الداخليةبالمزاد بالظرف المختوم لدى  ( كلي
 

منطقااة العارةااية  -وزارة الداخليااة  : وعاارا الم اااركة فااي الماازاد  مكااان اسااتالم كراسااـة ال ااـرو   -1

 من تارياـ  ـاـدور اإلعاـالن  تا     دارية اإلو المالية ونؤمكتب وكيل الوزارة المساعد لل  –الصناعية 

فاي ـاندو    دنانير غير قابلاة للارد تادفع     ( 5 )وقدره  ل رسـمـويتم تسليم الوثائق مقاب 22/7/2217

 . وزارة الداخلية
 

  22/7/2217 –22/7/2217من أيام عمل اعتبارا  (8):  تاري  المعاينة -2

 أثناء الدوام الرسمي .:  وقت المعاينة      
  

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

 ي  تقديم العروا وفتح المظاريف :تار -7

 األربعاء ت  الثانيـة ع رة ظهـرًا  ـبا ـًا العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديم العروا   

إدارة  –الدور الثالث  – 12بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  32/7/2217الموافـق 

ولن تقبل أية عروا بعد الساعة  لبيع المركزيقسم اـندو  العطاءات (  ) شؤون التخزين العامة

 . الثانية ع رة ظهرًا

 الموافق  األربعاءبعد ظهر يوم  الثانية ع ر والنصفوعقـد المزاد الساعـة  فتـح المظـاريف

 . 16قاعة رقم  –الدور األول  –وزارة المالية مجمع الوزارات  لـدى 32/7/2217
 

 الداخلية وزارة باسم  المصدقةات قدم ال يكت. 

 شرو  خاـة: 

ولدى غرفة تجارة  في السجل التجاري مقيدًا –أو شركة  فردًا – يجب ان يكون المزايد كويتيًا -

ب ر  أن يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد  وـناعة الكويت , و يجوز أن يكون أجنبيًا

 موثق .

 . لدى وزارة الداخليةيه المزاد مركبات باسم الراسي علتحويل العن وزارة المالية غير مسئولة  -

 . فقط للراسي عليه المزاد مركبة( 67السماح بترخيص عدد ) -

يقوم الراسي عليه المزاد وعل  نفقته بإزالة اللون األساسي للمركبات إزالة تامة بموقعها وقبل  -

 . اجراءات رفعها أو نقل ملكيتها وبإشراف المختصين بإدارة اآلليات بوزارة الداخلية
 

 22253122:  هاتف - أشرف  لمي البرماوي/  يرج  االتصال بالسيد : الستالم كراسة ال رو         

   22182628 : هاتف ,  علي بدر ال طي/  السيد : ةالمعاين موقع يولمسئ      

 22773227 : , هاتف محمد فهد  سن / السيد                                                 

 ( 22781262)  : لدى وزارة المـالية / هاتفبيع المركزي الومقرر لجنة       
  www.mof.gov.kw عنوان ـفحة االنترنت      

 
 

 وكيل وزارة المالية

http://www.mof.gov.kw/


 


