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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/56
07-ذو القعدة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-07-31 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-31

)(   االثنين 2017/56 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    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

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري
د/مبارك فهاد العازمي
د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

 غسان بدر العثمان

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الخارجية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 

اإلنشائي

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2
3

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 جامعة الكويت
 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم خدمة النزيل

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ أحمد الصراف     رئيس قسم نظم تشغيل
الوزارات والجهات الحكومية

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

السيد/ عبدالعزيز المهنا     مراقب العقود
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني

والمالي

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام

االشعة
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ عادل العمير     رئيس قسم االمن
المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة 

الطبية

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/خالد العجمي     رئيس فريق العمليات

السيدة/ عبير العباسي     مدير ادارة
السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة

المهندسة/ ايمان فكري     مهندسة مشاريع
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم 

المناقصات الخارجية

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون
الهندسية والصيانة

المهندسة/ ندى العصيمي     مهندس 
اختصاصي اول

المهندس/ عماد الدين عوض الله     مهندس 
مدني

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام

االشعة
السيد/ عادل العمير     رئيس قسم االمن

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة 

الطبية

14

15

16

17



2017/56

  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 :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

وزارة المالية

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- إ م م/2017/2016/8/1

الرقم :- 2017-2016/7

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016/8

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء ودعم تراخيص برنامج إدارة سرية قواعد وتطبيقات اوراكل

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة صالة االتحاد الكويتي للمالكمة 
ورفع األثقال

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب إلغاء ممارسة مشروع دراسة وتصميم مبنى مشروع دراسة وتصميم مبنى ديوان الوزارة 
المرساة على/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت لألسباب المحددة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال : إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2017/46 بتاريخ 
2017/6/14 المتضمن : الموافقة 

ثانيا : الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/87
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة 2017/2016/4(ع) أعمال خدمة النزيل لذوي 
االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة لمدة أربع شهور وذلك لفصل بعض 

االدارات التابعة للوزارة وانتقالها للهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة.

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20745 المؤرخ في 2017/7/28 المتضمن مدة 
التمديد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم خدمة النزيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ االحالة 2017/5/17 مع تمديد الكفاالت 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14728
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم هـ ش ر 2016/2015/37 اعمال تقديم خدمات استشارية 
إلدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة المبرم مع / شركة مكتب المستشار الوطني لالستشارات 

االدارية والصناعية واالقتصادية لمدة سنة اعتبارا من 2017/10/28 حتى 2018/10/27 بمبلغ
اجمالي قدره (-/70,860د.ك) فقط سبعون الف وثمانمائة وستون دينار الغير بنفس الشروط 

واالسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عماد الدين عوض الله     مهندس مدني

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الوزارة االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم
49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7207
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

طلب تأهيل شركات متخصصة في مجال اعداد وتركيب الزينة لالحتفال باألعياد والمناسبات 
الوطنية  لالمانة عن طريق االمانة لمجلس الوزراء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :44528
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 6-2016/2015 مشروع توسعة شبكة االلياف 
الضوئية على / شركة كواليتي نت للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/139,870 د.ك) فقط مائة وتسعة وثالثون الف وثمانمائة وسبعون دينار الغير بدال من / شركة 
المستقبل الدولية لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) وذلك العتذار الشركة عن تقديم التعهد المطلوب 

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 الديوان رقم 66844 المؤرخ في 2017/7/5 المتضمن افادتهم 
بمخاطبة وزارة المالية بشأن الموضوع اعاله

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الصراف     رئيس قسم نظم تشغيل الوزارات والجهات الحكومية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/54) 
المنعقد بتاريخ 2016/7/25 المتضمن: الموافقة على الترسية على ثاني أقل االسعار شركة 

المستقبل الدولية لالتصاالت
ثانيا: الموافقة على الترسية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :812
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/46,023,213 $) مايعادل (-/13,085,734 
د.ك) فقط ثالثة عشر مليون وخمسة وثمانون الف وسبعمائة واربعة وثالثون دينار الغير مايعادل 
نسبة (22 %) على قيمة عقد خدمات تخزين الغاز الطبيعي المسال LNG واعادة تحويله الى 
غاز في مصفاة ميناء االحمدي المبرم مع/ شركة المجموعة العالمية المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت وكالء السادة / M2031 CORP GOLAR HULL بعد تصحيح اسم الشركة 

وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/خالد العجمي     رئيس فريق العمليات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة واحيط الجهاز علما  بتصحيح اسم الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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 :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1098$
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/987,120 د.ك) فقط تسعمائة 
وسبعة وثمانون الف ومائة وعشرون دينار الغير مايعادل نسبة (15.6%) على قيمة عقد 

 HIRE OF 2036214 ايجار سيارات كبيرة متنوعة و تزويد سائقين-RFP المناقصة رقم
BIG SUNDRY VECHILES &PROVISION OF DRIVERS المبرم مع/ شركة 

اوتوماك للسيارات وذلك  الضافة عدد (95) من المركبات المطلوبة لمدة 36 شهرا.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2993
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,421 د.ك) مايعادل نسبة 
0.69% على قيمة عقد اعمال استئجار سيارات لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المبرم مع/ 
شركة اعيان الكويت للسيارات اعتبارا من 2017/8/1 حتى نهاية العقد في 2018/8/11 وذلك 

الضافة عدد (1) سيارة على العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  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 للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6625
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بأنه قد تم توقيع عقد المناقصة رقم 2017/2016/3 الخاصة بأعمال 
الصيانة السنوية لكافة منشآت الهيئة مع / شركة المنتهى للعقارات (ثاني أقل األسعار) في تاريخ

.2017/7/6

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7678
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :7676
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/31 اعمال الصيانة المدنية والصحية 
الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) على / شركة أرض الجزيرة 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-59.95 %)

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة
المهندسة/ ندى العصيمي     مهندس اختصاصي اول

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع/ ش أ م/2017/2016/10 اعمال الصيانة المدنية و الصحية 
الشاملة في كافة الكليات و المراكز التابعة للهيئة ( المنطقة االولى) على/ شركة المنتهى 

للعقارات والمقاوالت االنشائية (أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-%59.99)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة
المهندسة/ ندى العصيمي     مهندس اختصاصي اول

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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 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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12140
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :11395
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/33 اصالح وصيانة االت 
التصوير واجهزة الفاكس بمقر الهيئة وبعض مرافقها المرساه على شركة / مجموعة العالمية 

للتكنولوجيا (أقل االسعار) لعدم مطابقة العطاءات مع الشروط الفنية المطلوبة وبناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة 

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ز/م س/2016/5-2017 صيانة الحاسبات والطابعات واالجهزة 
بمرافق الهيئة المختلفة على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/41,000 د.ك)  فقط احدى واربعون الف  دينار  الغير

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page17 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6074
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :6008
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :7047
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الخرافي ناشيونال العمال تجديد الخيمة االميرية والمناطق 
المحيطة بها استعدادا لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي ديسمبر 2017 في حدود مبلغ وقدره 

(-/2,500,000 د.ك) فقط مليونين وخمسمائة الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب استدراج عروض اسعار  لتوفير عدد (2) سلم كهربائي متحرك لطائرات االسطول األميري 
نوع 340A / 747B من الشركات العالمية والمتخصصة وذلك لخدمة وتسهيل نقل الشخصيات 

VVIP المهمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد مع / شركة الخطوط الجوية الكويتية لعقد (دأ/ك/32) تقديم الخدمات الهندسية 
لطائرات األسطور األميري بمبلغ اجمالي قدره (-/11,500,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-

/3,481,210 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  واربعمائة واحدى وثمانون الف  ومائتين وعشر دينار  
الغير لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2020/8/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 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 :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16826
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :12574
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع / 2016/2015/45 لتنفيذ أعمال إصالح وصيانة وتشغيل معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة التابعة لديوان عام الوزارة (المنطقة األولى) 

الشويخ/الجابرية /الزهراء بين الشركات المؤهلة لدى الجهاز بالفئة الثانية ألعمال التكييف.

-التقبل التجزئة 
-ال تقبل العروض البديلة

-شرط الخبرة اليقل عن خمس سنوات في مجاالت الصيانة
-نسبة االوامر التغيرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
السيد/ عبدالعزيز المهنا     مراقب العقود

طلب اعاده طرح المناقصة رقم م ع/2011/2010/51 تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة 
مبنى روضة اطفال بمنطقة الزهراء قطعة (8) التابعة لمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم مفتاح.

- اطلع الجهاز على كتاب التربية رقم 15886 بتاريخ 2017/6/14 المتضمن ذات الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/ عبدالعزيز المهنا     مراقب العقود
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الرابعة ألعمال التكييف

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18530
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :18310
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 26-2017/2016 مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) 
اعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال بمنطقتي الفروانية ومبارك الكبير التعليميتين 
لمدة سنة إعتبارا من بداية العام الدراسي (2017-2018) ولغاية 2018/5/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/800,000 د.ك) فقط ثمانمائة الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/ عبدالعزيز المهنا     مراقب العقود
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التعاقد المباشر رقم 27-2018/2017 مع / شركة أوتوماك للسيارات الستئجار عدد (20) 
سيارة هاف لوري مع سائقين وعمال لمدة سنتين بمبلغ اجمالي قدره (-/299,880 د.ك) فقط 

مائتين وتسعة وتسعون الف  وثمانمائة وثمانون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/ عبدالعزيز المهنا     مراقب العقود
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8068
 تاريخ الكتاب :0207/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :6/17
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم2013/17 / 2014اعمال توفير وسائل نقل بكافة انواعها
(سيارات) إلدارة الخدمات العامة بالجامعة المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري وأوالده 
للسيارات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/12/1 حتى 2018/5/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(238,885/200 د.ك) فقط مائتين وثمانية وثالثون الف وثمانمائة وخمسة وثمانون دينار  
ومائتى فلس الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2018/2017/3 

إقفالها بتاريخ 2017/8/8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب التالي:
أوال :اعاده النظر بقرار الجهاز السابق و اإلذن بإصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ 

اجمالي قدره (10,850/110 د.ك)  فقط عشر آالف  وثمانمائة وخمسون دينار  ومائة وعشر 
فلس  الغير ما يعادل نسبة (0,008%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

10/09/0300c/ku/kucp تنفيذ وصيانة كلية الهندسة والبترول مدينة صباح السالم الجامعية 
المبرم مع/ شركة ميتالورجيكال كوربوريشن الصينية بالتضامن مع شركة خالد علي الخرافي 

واخوانه وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجامعه
ثانيا: التمديد الزمني الثالث للعقد لمدة (85) يوم.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 
من قانون المناقصات العامة لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/50) المنعقد بتاريخ 2017/7/10 

المتضمن: عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة 

عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page21 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7850
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :7969
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

طلب الغاء البند رقم (3) من المناقصة رقم 2016/2015/145 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة 
علمية - كلية الهندسة والبترول - بالجامعة وذلك لعدم تجديد الكفالة البنكية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب الغاء الممارسة رقم 239-2016/2015 توريد مستهلكات - كلية طب االسنان وذلك النتهاء
صالحية االسعار ومحدودية الميزانية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :207
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم وأ/2017/2016/253 شحن وتوزيع مجلة العربي ومجلة الكويت 
ومالحقهما ودوريات الوزارة االخرى الى دول العالم المختلفة على / شركة المجموعة اإلعالمية 
العالمية للدعاية والتسويق واإلعالن (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (467,931/956 د.ك) 
فقط اربعمائة وسبعة وستون الف وتسعمائة واحدى وثالثون دينار وتسعمائة وستة وخمسون 

فلس الغير

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة*

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية

السيدة/ عبير العباسي     مدير ادارة
المهندسة/ ايمان فكري     مهندسة مشاريع

طلب ترسية المناقصة رقم وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم ونسخ وتوصيف وتبويب 
وارشفة االفالم السينمائية القديمة وجميع انواع االشرطة التلفزيونية المغناطيسية (االرشيف 
التلفزيوني لتلفزيون دولة الكويت) على / شركة مركز سلطان للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (9.724.444/300 د.ك) فقط تسعة ماليين وسبعمائة واربعة 
وعشرون الف واربعمائة واربعة واربعون دينار وثالثمائة فلس  الغير            

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 209 بتاريخ 2017/7/19 المتضمن اسم الشركة الصحيح

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية

السيدة/ عبير العباسي     مدير ادارة
المهندسة/ ايمان فكري     مهندسة مشاريع

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم و أ/2012/2011/120(ع) صيانة وتشغيل معدات 
واجهزة ومولدات محطات الطوارئ لالرسال االذاعي والتلفزيوني في محطات الصبية والجليعة 
والمطالع وجنوب الصباحية و الصيانة الدورية لمبنى الترددات في الشويخ المبرم مع/ شركة 

سلطان لإلتصاالت لمدة ثمانية أشهر إعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ إجمالي 
قدره  (-/102,400 د.ك) فقط مائة واثنين الف واربعمائة دينار الغير  حتى تستكمل الوزارة 

إجراءات إبرام عقد الصيانة الموحد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية

السيدة/ عبير العباسي     مدير ادارة
المهندسة/ ايمان فكري     مهندسة مشاريع

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام 
المادة 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :203
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

شركة شبكة الخليج لالتصاالت ذ م م
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة رقم و أ / 2014/2013/315اعمال صيانة اجهزة التكييف 
الموحد لمجمع الوزارة والمحطات الخارجية التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية 
لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/9/9 حتى 2018/3/8 بمبلغ إجمالي قدره (-/110,880.ك)  

فقط مائة وعشر الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية

السيدة/ عبير العباسي     مدير ادارة
المهندسة/ ايمان فكري     مهندسة مشاريع

طلب الشركة االستعجال في اجراءات تعاقد المناقصة رقم وأ/2013/2012/163(ع ع ع) 
مشروع تحديث نظام االمن والسالمة في مجمع االعالم لتوفير اقصى درجات الحماية واالمان 

وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية

السيدة/ عبير العباسي     مدير ادارة
المهندسة/ ايمان فكري     مهندسة مشاريع

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام 
المادة 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

عضو مجلس ادارة الجهاز/ أ. مشاري البليهيس
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه مع استعجال الوزارة بالرد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/20
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/221
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 13-2017/2016 توريد وتجهيز قسم األشعة والعالج اإلشعاعي 
باألجهزة وملحقاتها في مستشفى جابر لمشروع جابر األحمد من الشركات المذكورة بكتاب 

الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/5,567,856 د.ك) فقط خمسة ماليين وخمسمائة وسبعة وستون 
الف وثمانمائة وستة وخمسون دينار الغير و إلغاء البنود أرقام (22.21.20.19.18.12 ) لعدم 

حاجة الوزارة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للمناقصة رقم 2017/2016/10 تجهيز قسم العناية المركزة 
لمستشفى جابر لتصبح (-/3,506,323 د.ك) فقط ثالثة ماليين  وخمسمائة وستة الف  وثالثمائة 

وثالثة وعشرون دينار  الغير بدال من (-/3,615,323 د.ك ) وذلك بعد إلغاء بند(9-14)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت األولية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :42
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 588-2017/2016 توريد وتجهيز اقسام العناية 
المركزة للقلب باالجهزة وملحقاتها في مستشفى جابر األحمد على النحو التالي:

-البند (73-1) على / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (أول أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/565 د.ك) فقط خمسمائة وخمسة وستون دينر الغير.

-البند (73-2) على / شركة ياكو الطبية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (1,296 د.ك) 
فقط ألف ومائتين وستة وتسعون دينار الغير.

-البند (73-6) على / شركة التقدم التكنولوجي (سادس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره
 (-/809,976 د.ك)فقط ثمانمائة وتسعة ألف وتسعمائة وستة وسبعون دينار الغير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت األولية

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :57
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :457
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

(إعادة بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 11-2016/2017 توريد وتجهيز قسم الصيدلة باألجهزة
وملحقاتها في مستشفى جابر لمشروع مستشفى جابر األحمد الصباح على النحو التالي:

-البند (66-2) على / شركة نور للتكنولوجيا بمبلغ اجمالي قدره (-/8,226 د.ك) فقط ثمانية آالف
ومائتين وستة وعشرون دينار الغير.

-البند (66-4) على / شركة اينوميدكس للمستلزمات الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/84,000 د.ك)
فقط أربعة وثمانون ألف دينار الغير.

-البند (66-5) على / شركة طارق العوضي وشركاه بمبلغ اجمالي قدره (-/96,720 د.ك) فقط 
ستة وتسعون ألف وسبعمائة وعشرون دينار الغير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /11و/2017/2016 غسيل وكي البياضات (المجموعة 
الخامسة) لمستشفى جابر األحمد على / شركة األبرق التجارية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/384,806 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة وثمانون الف  وثمانمائة وستة دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14687
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري بزيادة مبلغ اجمالي قدره (4,605/396 د.ك) فقط اربعة آالف  
وستمائة وخمسة دينار وثالثمائة وستة وتسعون فلس الغير ما يعادل نسبة (25%) على عقد 

شراء حشوات تجميلية ومواد إستهالكية لقسم التيجان والجسور بجميع عيادات ومراكز األسنان 
المبرم مع / شركة االويس الدولية لالجهزة واالدوات الطبية وذلك للحاجة الماسة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :220
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :221
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/23 حراسة وامن مرافق 
الوزارة (المجموعة الثالثة ) على / مركز الرواد للخدمات االمنية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (4,002,646/860د.ك) فقط اربعة ماليين والفين وستمائة وستة واربعون دينار  وثمانمائة
وستون فلس الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ عادل العمير     رئيس قسم االمن

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/22 حراسة وامن مرافق 
الوزارة (المجموعة الثانية) على شركة الرائد للحراسة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

 (3,055,453/560د.ك) فقط ثالثة ماليين  وخمسة وخمسون الف  واربعمائة وثالثة وخمسون 
دينار  وخمسمائة وستون فلس الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ عادل العمير     رئيس قسم االمن

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/56

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :79
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/81
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3/82
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :84
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (162) مستهلكات خاصة باالطفال الخدج لمستشفى الفروانية قسم العناية 
المركزة باالطفال الخدج من / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/91,700 د.ك) فقط احدى وتسعون الف  وسبعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / فرح دشتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الدكتورة/ نوف الشمري     رئيس مجلس اقسام االشعة

طلب شراء البند رقم (44) أدوية حقن لعالج أمراض القلب لكافة المستشفيات من / شركة ياكو 
الطبية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/324.480 $) ما يعادل (-/98,642 د.ك) فقط 

ثمانية وتسعون الف  وستمائة واثنى واربعون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (45) أدوية حقن لعالج خلل الغدد الصماء لحاجة كافة المستشفيات من 
شركة / الغانم هاثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/325,823$) مايعادل 

(-/99,050 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  وخمسون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (82) المؤرخ في 2017/7/10 المتضمن ذات الطلب.

 

طلب شراء البند رقم (47) أدوية حبوب لعالج االمراض الفيروسية لمستشفى االمراض السارية 
من شركة / وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,880 د.ك) فقط 

تسعة وتسعون الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/56
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12823
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :77
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :88
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :83/3
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجماليه لشراء البند (207) شراء مستهلكات خاصة بقسم األطفال لمستشفى 
الصباح قسم العناية المركزة أطفال ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (-/94,340 د.ك)  فقط اربعة 

وتسعون الف  وثالثمائة واربعون دينار  الغير بدال من (-/69,014,300 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (157) مواد استهالكية تستخدم لفحص كفاءة أجهزة التعقيم المتوفرة لدى 
اقسام طب االسنان لجميع عيادات ومراكز االسنان من / شركة طارق العوضي وشركاه ( ثاني أقل

االسعار ) بمبغ اجمالي قدرة (-/77,000 د.ك) فقط سبعة وسبعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (51) أدوية حبوب لعالج أمراض الحساسية لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من شركة / محمد ناصر الهاجري وأوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدرة (-/173,334 د.ك) فقط مائة وثالثة وسبعون الف وثالثمائة واربعة وثالثون دينار الغير بعد
زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (46) أدوية تحاميل لعالج البواسير لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من شركة / محمد ناصر الهاجري واوالده (ثاني أقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدرة 
(-/327,040$) مايعادل (-/99,747 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وسبعمائة وسبعة واربعون 

دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

الموضوع
13

14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :78/3
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :90
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :95
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (49) أدوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من شركة / الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة
(-/380,000$) مايعادل (-/115,900 د.ك) فقط مائة وخمسةعشر الف  وتسعمائة دينار  الغير 

بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (50) أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية من شركة / علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-
/424,320$) مايعادل (-/128,993 د.ك) فقط مائة وثمانية وعشرون الف  وتسعمائة وثالثة 

وتسعون دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (53) أدوية حقن لعالج مرضى العيون لكافة أقسام العيون في المستشفيات 
من شركة / مجموعة بوشهري التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/210,000 د.ك) 

فقط مائتين وعشر الف  دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (58) أدوية حبوب لعالج امراض الدم لكافة االقسام في المستشفيات من / 
شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/$1,414,280)
مايعادل (-/431,355 د.ك) فقط اربعمائة واحدى وثالثون الف وثالثمائة وخمسة وخمسون دينار

 الغير

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :92
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :96
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :89
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :91
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (55) أدوية حقن مضاد حيوي لكافة المستشفيات من / شركة ياكو الطبية 
(ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/888,000 $) مايعادل (-/271,728 د.ك) فقط مائتين 

واحدى وسبعون الف وسبعمائة وثمانية وعشرون دينار الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (59) أدوية حقن لعالج خلل الهورمونات لكافة المستشفيات من / شركة 
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,562,400$) مايعادل (-/474,970 

د.ك) فقط اربعمائة واربعة وسبعون الف وتسعمائة وسبعون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (52) أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية من شركة / الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/610,000$) مايعادل (-/186,050 د.ك) فقط مائة وستة وثمانون الف  وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (54) أدوية حقن لعالج امراض المناعة لمركز الراشد للحساسية ومستشفى
الصباح من شركة / الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/730,400$) مايعادل (-/222,042 د.ك) فقط مائتين واثنى وعشرون الف واثنى واربعون 
دينار الغير بعد زيادة الكميات

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :94
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :93
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :85
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :424
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب شراء البند رقم (57) أدوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة االقسام في المستشفيات 
من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,128,946$) ما يعادل (-/343.199 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة واربعون الف ومائة وتسعة 
وتسعون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (56) أدوية طعوم فموية لعالج أمراض المناعة لمركز عبدالعزيز الراشد 
للحساسية من / شركة برقان العالمية الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/295,975 

د.ك) فقط مائتين وخمسة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (48) مادة تغذية انبوبيه تكميلية لكبار السن لكافة االقسام في المستشفيات 
من شركة / المعجل لالدوية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/327,552 $) مايعادل (-
/99,903 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وتسعمائة وثالثة دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

طلب التعاقد باألمر المباشر رقم م أ م/2018/2017/144  استكمال أعمال تحديث وتطوير وربط 
وصيانة بداالت مستشفيات منطقة الصباح الطبية التخصصية مع / شركة انسيابي اي تي (وكيل 
حصري)  بمبلغ اجمالي قدره (-/8,940,645 د.ك)  فقط ثمانية ماليين  وتسعمائة واربعون الف 

وستمائة وخمسة واربعون دينار  الغير لمدة (21) شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع العقد

 

الموضوع
25

26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :83
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :237
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :50
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :88
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب شراء البند رقم (166) مالقط بالستيكية القسام التعقيم في كافة المستشفيات من/ شركة ألفا 
الحياة للتجارة العامة (عاشر اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,000 د.ك)  فقط سبعة 

وتسعون الف  دينار  الغير

 

 IMAGE طلب اعادة عرض ترسية الممارسة رقم 893-2015/2014 توريد أجهزة
 PROCESSING WORKSTATIONS FOR CORONARY

CATHETERIZATION وملحقاتها ألقسام الصدري بمركز الشيخ صباح األحمد للقلب 
على/ شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي  قدره (-/133.000 

د.ك)  فقط مائة وثالثة وثالثون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (155) محاليل ومستهلكات بأجهزة CX و 20LX لفحوصات 
الكيمياء لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2,688,397 د.ك)  فقط  مليونين  وستمائة وثمانية وثمانون الف  وثالثمائة وسبعة وتسعون 
دينار  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (225) المؤرخ في 2017/7/6 المتضمن اإلفادة بأسباب 
الشراء.

 

طلب شراء البند رقم (171) مستهلكات جراحية تستخدم بالعمليات لمستشفى ابن سينا - جراحة 
اطفال من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/181,749 

د.ك) فقط مائة واحدى وثمانون الف  وسبعمائة وتسعة واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
29

30

31

32

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بتاريخ 
2016/12/19

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/264
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

طلب إعادة عرض طلب شراء البند رقم (62) توريد جهاز وملحقاته لمجلس أقسام الجراحة 
العامة والتخصصية - مستشفى الجهراء مع / شركة أشرف وشركاه المحدودة (وكيل محلي) 

(رابع أقل األسعار) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

 

الموضوع
33
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 
2015/95 المنعقد بتاريخ 2015/12/16 المتضمن: الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1130$
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

    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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (44) وعدد (1) شركة أجنبية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 02-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


