
 وزارة المالية
 

  بالمزاد بالظرف المختوم متنوع و إطارات مستهلكةمواد سكراب بيع اإلعـالن عن 
 

بالمزاد بالظرف المختوم وفق وزارة الدفاع  لدىمستهلكة  اطارات وسكراب مواد تعلن وزارة المالية عن بيع      

 -ة:يت التالناالبيا
 

موقع تجميع المواد الخارجة عن نطاق :  زادـ    ان استـ    الم ـراسـ    ة الــ    روط وعـ    رل المـارــ    ة ف  المـ    مك -1

ويتـم تسليـم الوثائق مقابل رسـم  31/5/2016 ن تاريـخ صـدور اإلعـالن حتىـمالصندوق  -صبحان -االستخدام

 بأنه سيتم بيع وثيقتين منفصلتين وهما:علماً  وزارة الدفاع ع ف  صندوقـ( دنانير غير قابلة للرد تدف5وقدره )
 

 مواد سكراب متنوع:وثيقة بيع (1496مزاد ) –أ  

 .إطارات مستهلكة( :وثيقة بيع 1497مزاد ) –ب 
 

  .31/5/2016 – 22/5/2016 أيام عمل اعتبارا من (8):   تاريخ المعاينة -2 
 .ظهراً  1.00صباحاً حتى  8.00من الساعة وقت المعاينة :                             

 

 منطقة تجميع المواد بصبحان  :للمزادين مكـان استقبال الراغبين ف  المعاينة-3

 تاريخ ومكان تقديم العرول وفتح المظاريف : -4

 ـمن الساعـة العاش د المزادـم العرول يوم عقــتقدي ً  قالموافـ ربعاءاأل رة ظهـراً ـحتى الثانيـة عـ رة صباحـا

إدارة شؤون التخزين  – الثالثالدور – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   1/6/2016

 . ولن تقبل أية عرول بعد الساعة الثانية عـرة ظهراً  قسم البيع المرـزي –العامة 
  1/6/2016الموافق  األربعاءالثانيـة عــرة والنصـف ظهـر يــوم ف  تمام  وعقد المزادفتح المظاريف 

 . إدارة شئون التخزين العامة – الثالثالدور  - 12بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية 

  ف  لوحة اعالنات إدارة شئون التخزين العامة عند مدخل يتم االعالن عن المزايد الراس  عليه المزاد

واستكمال  1/6/2016الموافق  األربعاءظهر يوم  1.00اإلدارة يوم عقد المزاد وذلك ف  تمام الساعة 

للمزايدين الذين لم يرس وتسليم الـيكات الراس  عليه المزاد اجراءات المزاد مع لجنة البيع المرـزي، 

 عليهم المزاد بنفس اليوم .

 الدفاعوزارة باسم  ةالمصدق اتالـيك تقدم . 

 شروط خاصة للمزادين ) للشركات واملؤسسات فقط(:

مقيداً ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجوز أن  –فرداً أو شرـة  –أن يكون المزايد ـويتياً  -1

 يكون أجنبياً بـرط أن يكون له شريك أو وـيل ـويت  تاجر بعقد موثق.
لرفع المواد دون إبداء لوزارة الدفاع الحق ف  قبول أو رفض بعض األفراد من العاملين لدى الراس  عليه المزاد  -2

 األسباب.

 (:1497رقم ) باملزادشروط خاصة 

 تلتزم الـرـة الراس  عليها المزاد بتصدير االطارات خارج دولة  يقتصر المـارـة بالمزاد للـرـات دون األفراد و أن

الكويت و ف  حالة المخالفة تتخذ ضدها االجراءات القانونية المنصوص عليها ف  المادة الثانية بالقرار الوزاري لوزارة 

 ( 289التجارة رقم )

 خارج دولة الكويت تموافقة على تصدير اإلطاراعلى الـرـة الراس  عليها المزاد مراجعة الهيئة العامة للبيئة ألخذ ال . 

 .97676521طيار، نقال: الوـيل أول/ صالح ال على يرجـى االتصـال :للمزادين  الستالم ـراسـة الــروط -

، 99616597يرجى االتصال على الرائد/ يوسف بدر الحريص، نقال:  : للمزادين المعاينةموقع   مسؤول -

 .60008622العدوان ، نقال: محمدوالوـيل أول/ 

 ( 22481966لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) البيع المرـزي مقرر لجنة  

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة اإلنترنت 
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