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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم (
مهـ

2018/10
20-جمادي األولى-1439

   االثنين 
2018-02-05 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-05

)(   االثنين 2018/10 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
محمد ناصر الخرافي

د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

1
2
3
4
5
6
7

1

1

2
3

1

1

2
3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

السيد/ احمد القعود     وكيل مساعد للشؤون 
المالية

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني 
والمالي

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 
اإلنشائي

السيد/طالل الهيفي     مراقب المنوعات

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

شركة نفط الكويت

اإلدارة العامة لإلطفاء

الرقم :- 2018/2017-1

2026886-RFP -: الرقم

الرقم :- 2018/2017/13

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير اختصاصيين في مجال نظم و تقنية المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق والغاز في مناطق 
الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تأهيل مجمع الورش لصيانة اآلليات  و المعدات بالري

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :112
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ITB# 1016186 خدمات ضبط الجودة لميناء 
الزور Quality control services for AL-Zour Refinery لمدة خمس سنوات على 

الشركات تحت الفئة التخصصية 1A CAREGORY 6 - TYPE 23 - SUBTYPE التي 
تم تأهيلها واعتمادها وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة المرفقة

- ال تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط
السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء رقم 0141-2018/2017 لحقوق نقل فعاليات مهرجان فبراير للتسوق 
2018 لعرضه على شاشه تلفزيون الكويت من / شركة الشعاب االهلية للتجارة العامه بمبلغ 

اجمالي قدره (-/250,000 د.ك) فقط مائتين وخمسون الف دينار الغير وذلك طبقا ألحكام المادة 
رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

-اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم (7) المؤرخ في 2018/1/15 المتضمن االقرار بأن الشركة اعاله هي 

صاحبة الحق الحصري

-كتاب الوزارة رقم 2018/147 بتاريخ 2018/1/30 المتضمن العقود المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/طالل الهيفي     مراقب المنوعات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :26088
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (14,392/250د.ك) فقط اربعةعشر 
الفا وثالثمائة واثنى وتسعون دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) على 
قيمة عقد الممارسة رقم 2017/2016/13 اعمال نظم ارشفة قطاع االنشاء والصيانة والمرافق 

والمخططات وارشفة ملفات شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتحقيقات بالشؤون 
القانونية المبرم مع / شركة صناعات االمانة مع التمديد الزمني لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2018/3/2 حتى 2018/9/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1285
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/29 توريد وتركيب شبك حماية لمحمية 
الصليبخات البحرية مع قواعد خرسانية (أحد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة الكويتية) 

على / شركة الخليج واوروبا للخدمات العقارية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/166,080 
د.ك) فقط مائة وستة وستون الف وثمانون دينار الغير شريطة إستدعاء الشركة لتقديم المستندات

المطلوبة بكتاب الهيئة.

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :586
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني لألمر التغييري الثاني للمناقصة رقم م و ث ف ا 2013/2012/5 خدمات 
االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس و االدارات التابعة له المبرم مع / الشركة العالمية لألمن

و السالمة لمدة عشرة شهور اعتبارا من 2017/5/9 حتى 2018/3/8 بمبلغ اجمالي قدره (-
/74,460د.ك) فقط اربعة وسبعون الف واربعمائة وستون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصة 2017/2016/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/1/15

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

  طلب إلغاء طرح المناقصة العامة رقم 22-2017/2016 مراقبة أداء الطاقة لمواقع مختلفة 
للمعهد وذلك لعدم إمكانية الجهة الممولة من تنفيذ المناقصة في السنة المالية الحالية

- اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1195/5/1278 المؤرخ في 2017/11/1 المتضمن طلب 
طرح المناقصة.

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1983
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب طرح الممارسة الخارجية المحدودة رقم 26-2018/2017 إلدارة وتشغيل وتدريب وتطوير 
الخاصة بمبنى الركاب 4T (المساند) لمدة خمس سنوات وفقا لنص المادة (18) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

إطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم 2019 بتاريخ 2018/2/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد القعود     وكيل مساعد للشؤون المالية

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح األعمال 
بممارسة خارجية محدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017119269
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 9 - 2016 / 2017 تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة 
لمنتجات أوراكل بين الشركات المتخصصة 

* اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (130980) المؤرخ في 2018/1/16 المتضمن االعتماد 
المالي للسنة المالية 2018/2017

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-مقتصرة على الشركات المسجلة لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
-نسبة االوامر التغييرية (%5)

- شرط الخبرة ال تقل عن ثالث سنوات
 ORACLE GOLDEN CERTIFIED PARTNER يجب ان يقدم المناقص شهادة-

سارية المفعول 
-يجب ان يوفر المناقص تدريب الكتروني مباشر ULS من شركة أوراكل األم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3978
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2017/18-2018 استئجار عدد (39) سيارة متنوعه بدون 
سائق وبدون وقود بين الشركات المحددة بالكشف المرفق بكتاب الديوان وذلك لقرب انتهاء العقد

الحالي لالعمال

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :61/2018
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :10591
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

طلب اإلطالع على إفادة لجنة الخدمات العامة بتكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة باتخاذ 
مايراه مناسبا في ضوء النصوص القانونيه النافذه بهذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الهيئة بشأن 
الغاء المناقصة رقم هـ م م/2017/2016/7 ايجار سيارات مع سائق والوقود المرساه على / 

شركة ماس سيرفس للتجارة العامة والمقاوالت 

-علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ .م .م / 2018/2017/2 ايجار سيارات مع 
الوقود للهيئة لمدة سنتين

- ال تقبل عروض بديلة
- تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%5)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق  باجتماع رقم 2016/71 المؤرخ في 2016/10/12 المتضمن : 

الموافقة

ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :480
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1314
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي تقديري قدره (-/270,000د.ك)  فقط 
مائتين وسبعون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (18.6%) على قيمة عقد توريد وتزويد قاعات 
ومرافق الديوان باحتياجاتها من الزهور الطبيعية المبرم مع/شركة شادو فلورز للزهور والنباتات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

 SAFRAN طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مع / شركة
NACELLES (الشركة المصنعة لقطع الغيار) إلصدار أمر إصالح قطع غيار للطائرة األميرية 
K-GBA9  بمبلغ إجمالي قدره (-/336,031$) اي ما يعادل (102,147/812د.ك)  فقط مائة 

واثنين الف  ومائة وسبعة واربعون دينار  وثمانمائة واثنىعشر فلس  الغير.
وفقا لنص المادة (18) للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة   الدكتور/ محمد عبدالله العيسى

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :464
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب التالي:
أوال: إعادة ترسية بنود المناقصة رقم 2017/46-2018 سابقا 2017/2016/92 توريد وتركيب

وتشغيل اجهزة مختبرات الدارة التقنية البيئية بالجامعة على النحو التالي وذلك بعد تجديد 
الكفاالت األولية :

- البنود أرقام (1 ، 15) على / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/5.206 د.ك) فقط خمسة آالف ومائتين وستة دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

- البنود أرقام (2، 21، 22) على / شركة أشرف وشركاه المحدودة  بمبلغ إجمالي قدره 
(-/42.282 د.ك) فقط اثنى واربعون الف ومائتين واثنى وثمانون دينار الغير المطابق للشروط 

والمواصفات.
- البنود أرقام (21، 22) (أقل األسعار)

- البند رقم (2) (ثالث أقل األسعار)
ثانيا : الغاء البنود التالية :

-البند رقم (18) العتذار شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية
- البندين رقم (6 ، 19) إعتذار شركة العرفج الهندسية عن التوريد قبل تاريخ 2018/3/15 

-البند رقم (17)  إعتذار شركة إيتي بي ميديكال عن التوريد قبل تاريخ 2018/3/15 
- البندين رقم (4، 11 ، 14) إعتذار شركة أشرف وشركاه المحدودة عن التوريد قبل تاريخ 

 2018/3/15
- البندين رقم  (3 ، 13) إعتذار  شركة بهمن للتجارة العامة والمقاوالت عن التوريد بتاريخ 

2018/3/15

-اطلع الجهاز على:
- كتاب الجامعة رقم 14658 المؤرخ في 2017/12/27 المتضمن الغاء البند رقم (18).

- كتاب الجامعة رقم (12673) المؤرخ في 2017/11/5 المتضمن الترسية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ترسية والغاء البنود

و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق بناءا للمادة 82 من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :001
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :463
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب طرح تأهيل شركات عالمية ومحلية للقيام بأعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع كلية 
العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة صباح السالم الجامعية بالجامعة.

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/265-2018 توريد جهاز (OMR) لتصحيح االختبارات - 
مركز التقييم و القياس على / شركة اتفاق اسيا (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/29,975 د.ك) فقط تسعة وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار الغير.

-علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :630
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد رقم 154-2015/2014 للمناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2014/2013/2 
استئجار باصات لنقل طلبة وطالبات الهيئة المبرم مع / شركة رابطة الكويت والخليج للنقل لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/16 حتى 2018/11/15 بمبلغ اجمالي قدره (608,626/167 
د.ك) فقط ستمائة وثمانية الف وستمائة وستة وعشرون دينار ومائة وسبعة وستون فلس الغير 

لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ع/ش أ م/2018-2017/73.

إطلع الجهاز كتاب رقم1226 بتاريخ 2018/2/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن تعديل الفترة والمبلغ

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11489
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12684
 تاريخ الكتاب :2017/11/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدوده رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/12 اعمال الصيانة الكهربائية 
الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) لمدة سنتين.

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديله

-نسبة االوامر التغييرية(%15)
-محدوده على الفئة الثانية والثالثه لالعمال الكهربائية 

-رأي القسم : إستنادا لنص المادة رقم (17) من الالئحة يسمح بالطرح على الفئة الرابعة فقط

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع/ش أ م /2018/2017/50 توريد عماله فنية لمطبعة الهيئة
لمدة سنتين.

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة

-نسبة األوامر التغييرية %15

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الرابعة اعمال الصيانة الكهربائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201801876
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :201802015
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/45 تنفيذ اعمال اصالح وصيانة وتشغيل معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني وزارة التربية التابعة لديوان عام الوزارة (المنطقة 
األولى) (الشويخ_الجابرية_الزهراء) على / شركة كاظمة لخدمات الصيانة (ثاني أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (253,298/320 د.ك) فقط مائتين وثالثة وخمسون الف ومائتين وثمانية 

وتسعون دينار وثالثمائة وعشرون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/52 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
اإلنشائية لمدارس ومباني بمنطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثانية) على / شركة القلعة 

الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة  خصم قدرها (-8.5%) بعد إعتذار
 شركة الرابية العالمية للمقاوالت (أقل األسعار) عن تجديد الكفالة األولية.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال:الغاء قرار الجهاز السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/71) المنعقد في 2017/10/2 

المتضمن: عدم الموافقة وترسى على / شركة الرابية العالمية للمقاوالت (أقل األسعار) استنادا 
لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

ثانيا:الموافقة على ترسية المناقصة على ثاني أقل االسعار / شركة القلعة الكويتية للتجارة العامة
والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :201800456
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

(إعيد بحث) طلب اتخاذ الالزم بشأن عدم حضور/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت 
لتوقيع عقد المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية

بدنية في مدارس الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح

*علما بان المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد  قانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات 
العامة

*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/13 المؤرخ في 2018/1/24 المتضمن اإلفادة بأن 
الشركة بصدد توقيع العقد

*بعد االستماع الى افادة ممثلي الوزارة :
المهندس/ طالب صعيليك
المهندس/ ندى البغلي

المهندس/ أحمد الفيلكاوي
األستاذ/ محمد العازمي

*والى افادة ممثلي الشركة :
المهندس/ عبدالرحمن الخنة - الرئيس التنفيذي لمجموعة بيوت االستشارية

المهندس/ صالح نبيل احمد - مدير العمليات
األستاذ/ أحمد شوقي - المدير المالي 

األستاذ/  جمال سيد - مدير التسعير والعقود

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2017/13) المنعقد بتاريخ 2017/2/15 على طلب 
ترسية المناقصة على أقل االسعار/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت  المتضمن 

:الموافقة
ثانيا : تخطر الوزارة بإعادة دراسة العطاءات التي تليه مع تجديد الكفاالت البنكية وموافاة 

الجهاز بالتوصية 
ثالثا: تطبيق المادة رقم (57 ) من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتوجيه

إنذار لشركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :26387
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :29144
 تاريخ الكتاب :2017/11/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2018/2017/1 تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع 
مخازن وزارة التربية لحاجة إلدارة الخدمات العامة

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديله

-نسبة االوامر التغييرية (%25)
-بيان تفصيلي عن عقود تنفيذ اعمال المناولة والتنظيف التي ينفذها المناقص حاليا او نفذها 
خالل السنتين الماضيتين لوزارات او هيئات او مؤسسات حكومية وعليه ان يرفق شهادات 

اصلية من هذه الجهات تبين مدى كفاءته في تنفيذ التزاماته

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2018/2017/2 تنفيذ اعمال اصالح وصيانة اجهزة 
اوراكل لقواعد البيانات (oracle exadata) وملحقاتها وتجديد تراخيص البرامج الملحقة بها

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديله

-نسبة االوامر التغييرية (%25)
-شرط الخبرة ثالث سنوات

-شهادة تثبت بان الشركة موزع معتمد لمنتجات (اوراكل) وحاصلة على حقوق البيع
-شهادة من الشركة االم تفيد االلتزام بتقديم (الدعم الفني) لتنفيذ اعمال العقد والدعم االستشاري 

طوال فترة التعاقد
-كشف تفصيلي عن العقود السابقة مع الجهات الحكومية خالل السنتين الماضيتين

ISO9 و ISO9001 شهادة-
-يجب ان يتضمن فريق العمل ما ال يقل عن عدد (2) خبراء من الحاصلين على شهادات معتمدة 

 (ORAClE EXADATA)
-مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/14$
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال: اصدار االمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/5,130,000 د.ك) فقط خمسة 

ماليين ومائة وثالثون ألف دينار كويتي ال غير أي ما يعادل نسبة (27.3%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم RFP-2011356 انشاء بيوت جديدة في جنوب االحمدي 

CONSTRUCTION OF NEW HOSES IN SOUTH AHMEDI المبرم مع / 
شركة الخليج لالنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت العامة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الشركة.
ثانيا: تمديد العقد لمدة (267) يوم اعتبارا من تاريخ 2017/10/14 حتى 2018/7/8

- اطلع الجهاز على كتاب الشركه رقم 2018/143 بتاريخ 2018/1/25 المتضمن رد الشركة 
على مالحظات اللجنة العليا لمؤسسة البترول.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على االمر التغييري والتمديد
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ محمد ناصر الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ بدر عبداللطيف الدويسان

عضو / ممثل إدارة الفتوى والتشريع        السيد/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1880$
 تاريخ الكتاب :2017/12/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/141$
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال: اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (3,014,066/574 د.ك) فقط ثالثة 

ماليين وأربعة عشر ألف وستة وستون دينار وخمسمائة وأربعة وسبعون فلس الغير ما يعادل 
نسبة (82%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2024148 تقديم خدمات تخصصية 

 SPECIALIZED TECHNICAL لمجموعتي المشاريع الكبرى و خدمات دعم المشاريع
 SERVICES FOR MAJOR PROJECT AND PROJECT SUPPORT

SERVICES GROUPS المبرم مع / شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت 
من 2017/12/25  2019/6/24 لالسباب المذكورة بكتاب الشركة ولحين االنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة رقم 2032673.
ثانيا: تمديد العقد لمدة 12 شهرا اعتبارا من 2018/6/25 حتى 2019/6/24 وبزيادة نسبة 
10% عن االسعار االفرادية للعقد لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع ولحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2030023

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/140 بتاريخ 2018/1/30 المتمضن الرد على 
اختيار /  شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت

 

طلب التالي: 
أوال : اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (415,248/601د.ك) ما يعدل 

نسبة (7%) من قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2027488 (ع) ادخال تحسينات بنظام مكافحة 
الحريق والسالمة في مشاعب جنوب وشرق الكويت المبرم مع / شركة الخدمات المتكاملة 

للمقاوالت الميكانيكية واآلالت الدقيقه وذلك لتحويل الطاقة من محطات فرعية غير مرفوعة إلى 
محطات فرعية مرفوعة.

ثانيا : تمديد العقد لمدة (273) يوما متضمن فترات إيقاف العمل نتيجة التقلبات الجوية واضراب
عمال الشركة لمدة 17 يوم عمل و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1782$
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1785$
 تاريخ الكتاب :2017/12/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2038588 انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في 
 NEW STRATEGIC GAS EXPORT PIPELINE FROM منطقة شمال الكويت
NORTH KUWAIT AREA UG على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة 
التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة 

15A المرفقة تحت الفئة التخصصية

- التقبل التجزئة 
- التقبل عروض بديلة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2039533 تزويد و تركيب عدد (11) نوع من 
 PATTERNS WELL HOOK-UP11 الوصالت لرؤوس االبار مع االعمال المرتبطة بها
& ASSOCIATED WORKS على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة التي

تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة 
 4A المرفقة تحت الفئة التخصصية

- ال تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

-على أن يتم التوريد من المصانع المعتمدة.

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على طرح المناقصه و تخطر شركة نفط الكويت باعادة 
النظر في االسس والمعايير للمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على طرح المناقصه و تخطر شركة نفط الكويت باعادة 
النظر في االسس والمعايير للمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1773$
 تاريخ الكتاب :2017/12/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1781$
 تاريخ الكتاب :2017/12/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP -2041323 تحسين انتاجية مركزي التعزيز رقم 
 ENHANCEMENT OF شاملة استبدال مرافق ازالة المياه BS-140&150

150 & 140- BOOSTER STATIONS BS
INCLUDING REPLACMENT OF DEHYDRATION FACILITIES على 

الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط 
15B الكويت وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة المرفقة تحت الفئة التخصصية

-التقبل التجزئة
 - التقبل عروض بديلة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2026500 خدمات الصيانة واإلصالح لخطوط 
األنابيب التابعة إلدارة أصول الغاز على الشركات المدرجة اسماءها بالكشف المرفق بكتاب 

الشركة التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل 
2A المبينة المرفقة تحت الفئة التخصصية

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على طرح المناقصه و تخطر شركة نفط الكويت باعادة 
النظر في االسس والمعايير للمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على طرح المناقصه و تخطر شركة نفط الكويت باعادة 
النظر في االسس والمعايير للمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/47$
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/110$
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2012282 تقديم خدمات اصالح وصيانة خطوط 
انابيب النفط الخام في منطقة شمال الكويت على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة 
نفط الكويت وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل المرفقة والمدرجة اسماءها بالكشف المرفق 

2C بكتاب الشركة تحت الفئة التخصصية

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بإضافة الشركات التالية ضمن الشركات المؤهله 
لألشتراك بأعمال المناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في 

 NEW GAS SWEETENING FACILITY AT محطة التعزيز - 171- غرب الكويت
 BS - 171 WEST KUWAIT

SHLUMBERGER OIL FIELD EASTER LIMITED KUWAIT-1
AL-KHORAYEF GROUP CO SAUDI ARABIA -2

وذلك لالسباب المذكورة بكتابها

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على طرح المناقصه و تخطر شركة نفط الكويت باعادة 
النظر في االسس والمعايير للمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1503074
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :537
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

طلب التالي:
أوال: الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع / 11أ/2017/2016 غسيل وكي البياضات وصيانة 

االجهزة الفنية (المجموعة االولى) المرساة على / الشركة الكويتية للخدمات الذهبية للتجارة 
العامة والمقاوالت (اقل االسعار).

ثانيا : التعاقد المباشر مع / الشركة الكويتية للخدمات الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 
إجمالي قدره (1,317,002/925 د.ك) فقط مليون وثالثمائة وثمانية عشر الف واثنين دينار  

وتسعمائة وخمسة وعشرون فلس الغير وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

*علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/581 توريد  
PATIENT BEDS  مستشفى جابر األحمد على / شركة التقدم التكنولوجي (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/438,900 د.ك) فقط اربعمائة وثمانية وثالثون الف وتسعمائة 
دينار الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة .

-علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة التقدم المؤرخ في 2017/12/6 المتضمن تاكيد الشركة على 
قيامها بتصنيع االسره باالرتفاع المطلوب

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة (22) من قانون المناقصات العامة  رقم (37) 
لسنة 1964
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1307
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1309
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :470815
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (39) لتوريد األدوية والمستحضرات الطبية على الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/103.630.863 د.ك) فقط مائة وثالثة مليون  

وستمائة وثالثون الف وثمانمائة وثالثة وستون دينار الغير

*علما بأن عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من 
مصروفات على بند األدوية 22120101 للسنة المالية 2019/2018 و 2020/2019

 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (32) توريد الطعوم واألمصال على الشركات المذكورة بكتاب 
الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/3.257.504 د.ك) فقط ثالثة ماليين ومائتين وسبعة وخمسون 

الف وخمسمائة واربعة دينار الغير.

*علما بأن عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من 
مصروفات على بند األدوية 22120101 للسنة المالية 2019/2018 و 2020/2019

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم ص /م ام/2018/2017/275 مع / شركة جلوبال 
بروجاكتس للتجارة العامة (الوكيل المحلي الوحيد) لتوريد وتركيب نظام نقل وتبادل بيانات 
المرضى بين طاقم االسعاف والمستشفيات من خالل شبكة االتصال الرقمية TETRA بمبلغ 

إجمالي قدره (-/2,908,580د.ك)  فقط  مليونين  وتسعمائة وثمانية الف  وخمسمائة وثمانون 
دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة واالئحة 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

- اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم 478180 المؤرخ في 2017/12/19 المتضمن التعاقد وفقا ألي مادة.

- كتاب الوزارة رقم 4366 بتاريخ 2018/1/18 المتضمن موافقة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1308
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1310
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب شراء البند رقم (143) مواد لعملية تثبيط الفيروسات والبكتيريا في عينات بالزما الدم 
لحبنك الدم من / شركة التقدم التكنولوجي (الوحيدة المصنعة والتي تقدمت بعرض) بمبلغ اجمالي
قدره (-/1,700,340د.ك) فقط  مليون وسبعمائة الف وثالثمائة واربعون دينار الغير بعد زيادة 

الكميات

 

طلب ترسية مناقصة الخليج (12) لتوريد كلية صناعية على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 
بمبلغ إجمالي قدره (-/1.211.115 د.ك) فقط مليون ومائتين واحدىعشر الف ومائة وخمسةعشر 

دينار الغير. 

*علما بان عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف تحميل كل سنة مالية بما يخصها من 
مصروف

 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (12) توريد محاليل الكلية الصناعية على النحو التالي :-
-مادة BAXTER على /شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي قدره (-/248,400$) مايعادل 

(-/77,004د.ك) فقط سبعة وسبعون الف  واربعة دينار  الغير
-مادة FRESEBIUS MEDICAL CARE بمبلغ إجمالي قدره (-/1,415,250$) ما 

يعادل (-/438,728 د.ك) فقط اربعمائة وثمانية وثالثون الف وسبعمائة وثمانية وعشرون دينار 
الغير

*علما بان عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من 
مصروف

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :634
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 رقم الكتاب :637
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 رقم الكتاب :635
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 2M 1.65 HAEMO DIALYZER HIGHFLUX EVODIAL طلب شراء
 2M2.2&

كفالتر لتنقية الدم من خالل مكائن الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم 
التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري للشركة المصنعة) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-

/388,600 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وثمانون الف وستمائة دينار الغير وذلك النها الشركة 
الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 

في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

 

 2M1.65 HAEMO DIALYZER HIGHFLUX طلب التعاقد المباشر لشراء أدوية
كفالتر لتنقية الدم من خالل مكائن الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم 

التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري للشركة المصنعة) بمبلغ اجمالي قدره (-/360,000 
د.ك) فقط ثالثمائة وستون الف دينار الغير وذلك كون الشركة الوحيدة السجلة لدى ادارة 

المستودعات الطبية وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 
العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب شراء حقن ANIDULAFUNGIN ERAXIS UNIT مضاد للفطريات لكافة 
المستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (الوكيل المحلي والحصري للشركة 

المصنعة) بمبلغ اجمالي تقديري قدره(-/1.080,000 $) ما يعادل (-/327,000 د.ك) فقط 
ثالثمائة وسبعة وعشرون الف  دينار الغير وذلك النها الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة 
المستودعات الطبية وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27611
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/118
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1869
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (83) أدوية (مادة) للتغذية العالجية لحساسية األطفال لكافة المستشفيات 
من / شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده  (الوحيده المصنعة)  بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,050,000$) ما يعادل (-/321,300.ك)  فقط ثالثمائة واحدى وعشرون الف  وثالثمائة دينار
 الغير

* اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقم 691 و 26332 المؤرخين في 2017/4/12 و 
2017/12/4 المتضمن نفس طلب الشراء اعاله

 

 HOMECHOICE طلب تعديل مبلغ البند رقم (115) لمستهلكات الغسيل البريتوني لمكائن
لمراكز غسيل الكلى  المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي ليصبح (277,790/400.ك) فقط 

مائتين وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وتسعون دينار واربعمائة فلس الغير بدال من (327,024 
د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر حسب موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (135) شراء دباسات لجراحة 
المناظير وغياراتها لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات من / شركة ياكو الطبية ليصبح بمبلغ 
اجمالي قدره (-/823.944 $) ما يعادل (-/248,831 د.ك) فقط مائتين وثمانية واربعون الف  
وثمانمائة واحدى وثالثون دينار  الغير بدال من (-/876.602 $) ما يعادل (-/264,734 د.ك) 

وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر وبناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :638
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1845
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :639
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

طلب التعاقد المباشر لشراء المادة 9000U ULTRAFILTER ARTIS 112062 فالتر 
لتنقية مكائن الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي 
والحصري للشركة المصنعة) بمبلغ إجمالي تقديري قدره (-/227,500 .ك) فقط مائتان وسبعة 

وعشرون ألف وخمسمائة دينار الغير وذلك النها الشركة الوحيدة المسجلة للمادة في سجل 
الموردين لدى ادارة المستودعات الطبية وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 للمناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (181) مواد استهالكية تخص قسم 
االشعة لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة طارق العوضي وشركاه 

ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/143,250د.ك) فقط مائة وثالثة واربعون الف  ومائتين وخمسون 
دينار  الغير بدال من (-/144,000د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر وبناءا على موافقة 

ديوان المحاسبة

 

 ACIDIC CONC. FOR BICART طلب التعاقد المباشر لشراء المادة
225SELECTBAG AX ألجهزة الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم 

التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري للشركة المصنعة) بمبلغ إجمالي تقديري قدره (-
/120,000 د.ك) فقط مائة وعشرون ألف دينار الغير وذلك النها الشركة الوحيدة المسجلة 

للمادة في سجل الموردين لدى ادارة المستودعات الطبية وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 
49 للمناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/1834
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1831
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1551
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1433
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد للعقد رقم (16/1462C) توريد أدوية (حبوب) 
لعالج أمراض القلب لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية مع / شركة بدر سلطان واخوانه 

بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد للعقد رقم (17/0494C) شراء أدوية (حبوب) 
لعالج البروستات لكافة المستشفيات مع / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد للعقد رقم (2017/49) مختبرات  مستهلكات لجهاز
ADVANCE 3320 MICRO OSMOMETER لكافة المختبرات مع / شركة التقدم 

التكنولوجي بدال من/ شركة التقنيات التجارية وذلك ألنتقال الوكالة

 

طلب الغاء ترسية البند رقم (156) شراء منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفى العدان - مركز سلمان الدبوس للقلب وذلك حسب إفادة القسم الطالب

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد للعقد رقم (15/1084G) توريد لوازم التأهيل 
الطبي (المجموعة األولى) مع / شركة التقدم التكنولوجي بدال من / شركة التقنيات التجارية وذلك

النتقال الوكالة

 

الموضوع
18

19

20

21

22

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/18
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/17
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد الممارسة رقم 2015/2014/664 شراء آالت 
وأدوات جراحية لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية (مستشفي الجهراء) مع / شركة 
شمس لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات واألدوات الطبية بدال من / شركة مسكا وذلك 

النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال أعمال الممارسة رقم 2014/665-2015 شراءآالت جراحية 
وأدوات لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية (مستشفى الجهراء) مع / شركة شمس 

لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات الطبية بدال من / شركة مسكا وذلك النتقال وكالة الشركة 
المصنعة

 

الموضوع
23

24

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page36 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/191$
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1- شركة بيور يونايتد للتجارة العامة ذ م م
2- شركة اكسيتو التجارية ذ م م

3-  شركة الدائرة المربعة للتجارة العامة ذ م م
4- شركة بيتي اند دين للدعاية واإلعالن

5- شركة جرين ستيلث رينيو ابل اينيرجي ألنظمة الطاقة البديلة ذ م م
6- كويت هايتس للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

7- الشركة مينو هاوس لتصميم وإدارة مواقع اإلنترنت ذ م م
8- شركة دوت تريننغ سبيس لفتح معاهد التدريب األهلية ذ م م

9- شركة المجموعة الدولية البريطانية إلدارة المشاريع والخدمات التعليمية ش ت
10- شركة سبيد تايم للمقاوالت الميكانيكية والحفر والهدم وتمديد الغاز ذ م م

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page37 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/190$
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1- شركة / فواز الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
2- شركة أفراح الصباح للسياحة والسفر

3-  شركة بالي العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ش ش و
4- مؤسسة ريفر انس لالنتاج الفني

5- شركة مبارك سالم الخرينج للتجارة العامة والمقاوالت ش ت
6- عز العرب لالستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة

7- الشركة المتكاملة العالمية للخدمات الطبية ش م ك م
8- شركة كيه يو لالستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة ش ش و

9- مؤسسة جاسم مندني لألقمشة
10- سمر قند الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

11- شركة الهبدان ألدوات ومعدات األمن والسالمة ذ م م
12- مؤسسة كرييتف سول لإلنتاج الفني

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page38 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/189$
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1- شركة/ حي الخالدية للتجهيزات الغذائية
2- شركة/ المبارك لحراسة المنشئات فرع من شركة اشبيلية المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 

3-  شركة/ يورو العالمية للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م
4-شركة/ ادارة المرافق العمومية / مساهمة مقفلة 
5-شركة/ رزلت بلد للمقاوالت العامة للمباني ذ م م 
6-شركة/ الصفا المحدودة للتجارة العامة ش ش و 
7-شركة/ عبدالعزيز العوالي للتجارة العامة ش ش و

8-شركة / سعد الدين مرسي ابوبكر و اوالده للتجارة و المقاوالت و التموين 
9-شركة/ أ أ أ  للتجارة  العامة والمقاوالت ذ م م 
10-شركة/ النقيب انترناشيونال لمقاوالت ذ م م 

11-شركة/ كاترينج ارت لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة 
12-شركة/ تكنو ساينس لألجهزة و األدوات العلمية ش ش و

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله

البيـــــــــــــــــــان



2018/10

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page39 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

 رقم الكتاب :1716
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد أعمال تصميم صالة البولينغ بمقر النادي الكويتي للصم بمنطقة غرناطة 
المبرم مع/ دار سعود المهنا لالستشارات الهندسية  لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2018/2/24 
حتى 2018/5/26 دون تكلفة مالية وذلك الستغراق فترة اعتماد الهيئة ألعمال الطور األول من 

العقد استغرقت فترة  ثالثة شهور ويومين من 2017/4/17 حتى 2017/7/19

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 07-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


