
 

 

 وزارة المالية
 

  .بالمزاد بالظرف المختوم كوم إطارات اإلعـالن عن بيع 

 
 

بالظرف المختوم وفق البيانات  بالمزاد وزارة الداخلية لدى كوم إطاراتتعلن وزارة المالية عن بيع 

 -التالية:
 

مكتب وكيل  –وزارة الداخلية : المـاازادمكـااان اـتـااالم كراــااة الوـااروط وعـاارة المواركـااة ف   -1

 29/10/2017 منطقة العارضية الصناعية من تاريـاا  – بالتكليفالوزارة المساعد للوئون المالية 

غير  ابلة للرد تدفع ف   دينار( 30)ويتم تسليم الوثائق مقابـاااااال رــاااااام و در   7/11/2017حتى 

 .وزارة الداخلية صندوق 
 

 

  7/11/2017 –29/10/2017( أيام عمل اعتبارا من 8):   تاري  المعاينة -2

 . أثناء الدوام الرـم  المعاينة:و ت                          

 مو ع وزارة الداخلية )ـكراب ميناء عبدهللا( المعاينة:مكـان اـتقبال الراغبين ف  -3
 

 المظاريف:تاري  ومكان تقديم العروة وفتح  -4

  ربعاءاألمن الساعـة العاشـرة صباحـا حتى الثانيـة عوـرة ظهـراً  المزادتقديـم العروة يوم عقــد 

إدارة  –الدور الثالث – 12بلوك – مجمـع الوزارات  –لدى وزارة المـاليـة   8/11/2017الموافـق 

  سم البيع المركزي ولن تقبل أية عروة بعد الساعة الثانية عورة ظهراً  –شؤون التخزين العامة 

  الموافق  ربعاءاألفتح المظاريف وعقد المزاد ف  تمام الثانيـة عوـرة والنصـف ظهـر يــوم

 .18 اعة ر م  –الدور الثان   - 18بلوك  -مجمع الوزارات  -لدى وزارة المالية  8/11/2017

 وزارة الداخليةباـم / كفالة مصرفية   ات المصد ةالويك تقدم. 
 

 والمؤـسات فقط(:شروط  خاصة بالمزاد )للوركات 

مقيداً ف  السجل التجاري ولدى غرفة تجارة وصناعة  –فرداً أو شركة  –أن يكون المزايد كويتياً  .1

 .الكويت، ويجوز أن يكون أجنبياً بورط أن يكون له شريك أو وكيل كويت  تاجر بعقد موثق

ا المزاد بتصديرهيقتصر بيع اإلطارات للوركات دون األفراد وأن تلتزم الوركة الراـ  عليها  .2

خارج دولة الكويت وف  حالة المخالفة تتخذ ضدها اإلجراءات القانونية المنصوص عليها ف  

 (  .289المادة الثانية بالقرار الوزاري لوزارة التجارة ر م )

يلتزم الراـ  عليه المزاد بتزويد اللجنة الفنية ببيان جمرك  صادر من اإلدارة العامة للجمارك  .3

( ـتون يوما من تاري  تو يع 60ر اإلطارات خارج دولة الكويت ف  مدة أ صاها )يفيد بتصدي

 العقد . 

 
 

                                                          .  99253199:  ، هاتف / أشرف حلم  البرماوي السيد يرجى االتصال على:  الـتالم كراـة الوروط

 .99663296:  ، هاتف محمد فهد حسن / مساعد أول مهندس:  مسئول مو ع المعاينة   

 

 ( 22481982مقرر لجنة البيع المركزي لدى وزارة المـالية   /   هاتف ) 

  www.mof.gov.kwعنوان صفحة االنترنت

 
 

 وكيل وزارة المالية

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

