
 وزارة المالية
 

 مركبة سكراب جزئي  77عدد )مركبة  77عدد  اإلعالن عن بيع

 بالمزاد بالظرف المختوم (مركبات سكراب كلي 5عدد و
 

مركبات سكراب  5عدد مركبة سكراب جزئي و 77عدد  )مركبة  77عدد 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

مان تارياـص داـدور اإلعاـالن      –االدارياة  و المالياة  ونئومكتب وكيل الوزارة المسااعد لل ا   –الصناعية 

فااي ( دنااانير رياار قابلااة للاارد تاادفع   5)وقاادر   ل رسااـتـويااتت تسااليت الو ااائق مقاباا  77/4/7214 حتاا 

 دندوق وزارة الداخلية.
 

  77/4/7214 –11/4/7214من أيام عمل اعتبارا  (8)تاريص المعاينة:  -7

 أ ناء الدوام الرسمي .وقت المعاينة:       
  

 .سكراب ميناء عبداهلل –موقع وزارة الداخلية  مكـان استقبال الراربين في المعاينة: -1

 قديت العروا وفتح المظاريف :تاريص ت -4

 األربعاءدباحـا حت  الثانيـة ع رة ظهـرًا  العاشرةيوم عقـد المزاد من الساعـة  تقديت العروا   

إدارة  –الدور الثالث  – 17بلوك – مجمـع الوزارات –لدى وزارة المـاليـة  71/4/7214الموافـق 

ولن تقبل أية عروا بعد الساعة  المركزي قست البيعدندوق العطاءات ( ) – شؤون التخزين العامة

 الثانية ع رة ظهرًا.

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

 . 17قاعة رقت  –الدور األول  –وزارة المالية مجمع الوزارات  لـدى 71/4/7214
 

 الداخلية وزارة باست  المصدقةات قدم ال يكت. 

 شرو  خادة: 

ولادى ررفاة تجااارة    مقياادا فاي الساجل التجاااري   –فاردا أو شاركة    –يجاب ان يكاون المزاياد كويتيااا     -

ودناعة الكويت , و يجوز أن يكون أجنبياا ب ار  أن يكاون لاي شاريو أو وكيال كاويتي تااجر بعقاد          

 مو ق .

 لدى وزارة الداخليةلمزاد مركبات باست الراسي عليي اتحويل العن وزارة المالية رير مسئولة  -

 ( سيارة فقط للراسي عليي المزاد.77السماح بترخيص عدد ) -

يقوم الراسي عليي المزاد وعل  نفقتي بإزالة اللون األساسي للمركبات إزالة تامة بموقعها وقبل  -

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

 99751199هاتف:  - أشرف حلمي البرماوييرج  االتصال بالسيد/  : الم كراسة ال رو الست        

   99187728 هاتف: علي بدر ال طي, /  السيد:  ةالمعاين موقع يولمسئ         

 99991799 محمد فهد حسن, هاتف: / السيد                                                 

 . ( 77481979) : لدى وزارة المـالية / هاتف البيع المركزيومقرر لجنة       
  www.mof.gov.kw عنوان دفحة االنترنت      

 
 

 وكيل وزارة المالية
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