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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/7
08-جمادي األولى-1439

   االربعاء
2018-01-24 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-01-24

)(   االربعاء2018/7 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

عبدالله سعود العبدالرزاق
د. محمد عبدالله العيسى
بدر عبداللطيف الدويسان

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

د.مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس
د.مبارك فهاد العازمي

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

م/ سعود العجمي     مراقب تطوير نظم شئون 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

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 وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

المستهلكين

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/يوسف الغانم     مدير ادارة االمن و 
السالمة

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم 
هندسة الطرق

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيدة/ شيخة بوعليان     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض 
االسعار والتعاقدات المباشرة

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

3
4

5
6

7

8

9

10
11

12

13

14



2018/7

  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

وزارة األشغال العامة

وزارة الصحة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- إ م م/2017/2016/12/1

الرقم :- ص/م خ ع/2018/2017/16

الرقم :- أ . ف 2018/2017/19

الرقم :- أ.ف 2018/2017/15

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات التامين الصحي للمواطنين المتقاعدين

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال هدم و اعادة بناء و انشاء و انجاز و صيانة مسجد / 
عبدالعزيز الفليج بمنطقة جليب الشيوخ - قطعة (13)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب سجاد ولباد للمساجد التابعة لوزارة األوقاف 
والشئون اإلسالمية

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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

بلدية الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

بيت الزكاة

الرقم :- 2018/2017/4 (ع)

4087/CA -: الرقم

الرقم :- ب ز 2017/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير اخصائيين وخدمات الدعم الفني في مجال نظم معلومات 
ببلدية الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات صيانة انظمة التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة في 
مصافي الشركة الثالث

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تراخيص أوراكل اإلضافية للنظام المالي وشئون الموظفين لبيت 
الزكاة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :922
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع للعقد رقم2016/602-
2017 توفير الخبرات الفنية والمستشارين واألخصائيين لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة

المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر(ايمس) لمدة ستة أشهر اعتبارا من2018/2/1 
بمبلغ اجمالي قدره (-/640,000د.ك)  فقط ستمائة واربعون الف  دينار  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه رقم 2017/11-2018 وذلك لألسباب المذكورة بكتابهم.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1604/14
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ قدره (-/38,000 د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف  
دينار  الغير على قيمة عقد المناقصة رقم 2014/2013/1 تنفيذ اعمال التشغيل والتوريد 

والتحديث والصيانة الشاملة لنظم التكييف والكهرباء والصحي و النذار و المصاعد واالجهزة 
المكتبية لمبنى الوزارة ومرفقيها ( االدارة القنصلية - معهد سعود ناصر الصباح الدبلوماسي) 

المبرم مع/ شركة االنجاز للمقاوالت وذلك لزيادة األعمال المطلوبة.

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 الجهه

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2451
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ب ب هـ/2016/2015/2توريد وتركيب وصيانة نظام كاميرات 
امنية لمرافق الوزارة لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على الكتاب رقم (29704) بتاريخ 2017/10/26 المتضمن تعديل رقم المناقصة.

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

*عامة على الشركات المتخصصة في هذا المجال و مقتصرة على الجهاز المركزي لتكنلوجيا 
المعلومات مع شرط خبرة ثالث سنوات

*يجب أن يقدم المناقص ثالث مراجع او جهات محلية تثبت بأنه قام بتنفيذ حلول ناجحة و مشابه 
للمتطلبات الواردة بالكراسة خالل الخمس سنوات السابقة 

 (AUTHOEIZED SERVICE CENTER) يجب أن يكون لديه ورشة صيانة معتمدة*
لخدمة الصيانة معتمد من الشركة االم لجميع االجهزة المقدمة منذ أكثر من ثالث سنوات 

 (ISO 9001) أن تكون الشركة حائزة على شهادة*
 (LEVEL AGREEMENT SERVICE) يجب ادراج اتفاقية مستوى الخدمة*

(V 240/50 HZ) تطابق االجهزة مع مقاييس وزارة الكهرباء*
*ان يكون المناقص حاصل على تصنيف معتمد من شركة عالمية (PARTNER) ال يقل عن 

(HARDWARE/SOFTWARE) سنتان في مجال الحل المقدم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف الغانم     مدير ادارة االمن و السالمة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن موافقة وزارة 
الداخلية على مواصفات الكاميرات طبقا للقرار الوزاري رقم 5003 لسنة 2015 وطبقا للمادة 

رقم 1 من القانون رقم 61 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1096610
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

طلب التجديد الحادي عشر لعقد تأجير مركز تدريب مؤثث ومجهز بالتقنيات المكتبية ووسائل 
التدريب المبرم مع/ فندق سفير إنترناشيونال لمدة سنة إعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/120.000 د.ك)  فقط مائة وعشرون الف  دينار  الغير  .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :323
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 69 اعمال ميكنة الدورة المستندية المرحلة االولى 
WORKFLOW AUTOMATION SYSTEM لجهاز متابعة االداء الحكومي بمدة تنفيذ
للمشروع سنة اعتبارا من تاريخ توقيع العقد ومدة ضمان ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ التوريد 

بين الشركات المتخصصة ووفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016 على ان تتم اجراءات الطرح باالمانة

- ال تقبل التجزئة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1002) بتاريخ 2018/1/24 المتضمن تعديل رقم 
الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2243
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع ت أ/2017/3 توفير مطوري نظم معلومات 
 COBOL/CICS) ذوي خبرة في مجال (OUTSOURCING)

MAINFRAME,BPM & .NET) على/شركة الخرافي للحاسبات اآللية ذ م م (عرض 
وحيد) بمبلغ إجمالي قدره

 (-/805,752 د.ك) ثمانمائة وخمسة الف  وسبعمائة واثنى وخمسون دينار  الغير مطابق 
للشروط والمواصفات 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3930 بتاريخ 2018/1/21 المتضمن مبلغ الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة بوعليان     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :25565
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2013/2012/26 إدارة عمليات التشغيل و الصيانة 
ألجهزة الحاسب اآللي و ملحقاتها و توفير أحبار للطابعات للوزارة المبرم مع / شركة الديار 
المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/2/3 حتى 2018/8/2 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/162,500 د.ك )  فقط مائة واثنى وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك 
لحاجة الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم أ.ف 2013/2012/29 اعمال حراسة وامن وسالمة 
المباني والمنشات التابعة للوزارة للبنود (2,1) المبرم مع / مركز الغاية للخدمات االمنية فرع من
شركة جاسم الشهري للتجارة العامة  لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/3/1 حتى 2018/8/31
بمبلغ إجمالي قدره (78,009/600 د.ك ) فقط ثمانية وسبعون الف  وتسعة دينار وستمائة فلس  

الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1865
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :32612
 تاريخ الكتاب :2017/11/19

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ قدره (569,444/538 د.ك ) فقط خمسمائة 
وتسعة وستون الف  واربعمائة واربعة واربعون دينار  وخمسمائة وثمانية وثالثون فلس  

الغيرمايعادل نسبة 3.67% على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م / 2012/36-2013 اعمال 
التشغيل و الصيانة لمراكز المراقبة والتحكم والمشاغل الرئيسية والمخازن والمشاريع والمنشات

المائية و قطاع التخطيط و التدريب المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت وذلك 
لتمديدالعقد لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/3/1و  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة

الجديدة.

*اطلع الجهاز على كتب الوزارة رقم 35190 و36918 بتاريخ على التوالي 2017/12/12و 
2017/12/27 المتضمنين الطلب دون استكمال النواقص

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ سعود العجمي     مراقب تطوير نظم شئون المستهلكين

( اعيد بحث )طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2016/2015/36 تقديم  عمالة فنية 
متخصصة في مجال نظم و تقنية المعلومات لقطاعات شئون المستهلكين الشئون المالية- مراكز 

المراقبة و التحكم في نظم المعلومات و الرقابة

* االوامر التغييرية %10
* التقبل عروض بديلة 

* التقبل التجزئة 
* مده العقد 36 شهرا 

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 35548 بتاريخ 2017/12/14 يتضمن االرتباط المالي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

بنك االئتمان الكويتي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :31983
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :463
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 15-2018/2017 استئجار الدور 36 ببرج 
الحمراء للبنك المبرم مع/الشركة الحمراء العقارية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/5/21 
حتى 2021/5/20 بمبلغ اجمالي قدره (667,418/400د.ك)  فقط ستمائة وسبعة وستون الف  
واربعمائة وثمانيةعشر دينار  واربعمائة فلس  الغير وذلك لحاجة البنك الستئجار الدور لباقي 

ادارات البنك لحين االنتهاء من مشروع مبنى البنك الرئيسي 

- اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم (30000) المؤرخ بتاريخ 2017/11/23 المتضمن طلب 
التعاقد وليس التجديد

*اطلع الجهاز على فاكس البنك المتضمن مخاطبتهم للفتوى والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر

(أعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/12 تقديم خدمات النظافة والمناولة 
وخدمات اخرى إستنادا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 والمادة 11 

من مرسوم رقم 30 لالئحة التنفيذية للقانون وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

-اطلع الجهاز على كتب البنك التالية:
- رقم 31987 المؤرخ في 2017/12/19 المتضمن طرح الممارسة

-  رقم 28500 المؤرخ في 2017/11/9 والمتضمن وجود إعتماد مالي 
- رقم 23145 المؤرخ في 2017/9/10

- رقم 24145 المؤرخ في 2017/9/7 والمتضمن عدم وجود إعتماد مالي 
-   رقم 20027 المؤرخ في 2017/7/26 المتضمن طرح الممارسة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن بموافقة ادارة 
الفتوى و التشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :483
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :482
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب تمديد فترة الدراسة لعطاءات المناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 الستئجار قطع بحرية 
للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق ربط ) التابع 

للمؤسسة  لمدة شهر

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

 

طلب تمديد فترة الدراسة لعطاءات المناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 الستئجار قطع بحرية 
للعمل للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) التابعة 

للمؤسسة  لمدة شهر

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722029986
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :272722001492
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بترسية المناقصة رقم 2052714(ع) 
تشغيل وصيانة واصالح وتطوير نظام المراقبة والتحكم في (مبنى معالي الوزير - مبنى ميدان 
حولي - القاعدة البحرية) على / شركة هانويل الكويتية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/348,120 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية واربعون الف ومائة وعشرون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات.

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722028539) المؤرخ في 2017/11/29 
المتضمن البيان المالي 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1132814 تحديث وترميم 
وصيانة قيادات مشاغل الكتائب بلواء المدرع / 35 بالمنطقة الشمالية  حتى تاريخ 2018/4/26 

لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع العقد.

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة النتهاء المهلة الممنوحة للشركة لتجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و موافاة الجهاز بأسباب التأخير باجراءات توقيع العقد

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       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722000856
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصه رقم 1062914 صيانة وتشغيل األجهزه والمعدات الميكانيكية 
بقاعدة أحمد الجابر الجوية المبرم مع / شركة جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

ستة أشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/3/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/40.500د.ك) فقط  
اربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديدة 

رقم 1342917

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :537
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :433
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/12 تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء  وذلك لقرب

انتهائها.

 

طلب التمديد االول للمناقصة رقم 2015/2014/9 استئجار مركبات متنوعة بدون سائق وبدون 
وقود لبلدية الكويت عدد(91) جيب + عدد (78) وانيت المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير 

السيارات لمدة ثالثة أشهر (مشهره) اعتبارا من 2018/4/13 حتى 2018/7/12 بمبلغ اجمالي 
قدره (64,262/250 د.ك) فقط اربعة وستون الف  ومائتين واثنى وستون دينار  ومائتين 

وخمسون فلس  الغير و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات  ترسية المناقصة رقم 2018/2017/3 
تاريخ االقفال في 2017/12/19

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب االحاطة والعلم بان التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/5 توفير خدمات 
استشارية في مجال نظم المعلومات المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ثالث 

اشهر اعتبارا من 2017/12/8 حتى 2018/3/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/37,650 د.ك) فقط سبعة
وثالثون الف وستمائة وخمسون دينار بدال من ستة اشهر اعتبارا من 2017/12/8 الغير وذلك 

بناءا على موافقة وزارة المالية .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على موافقة وزارة الماليه

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/7

  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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Page19 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :539
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/86$
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات ذ م م
 
 

افادة الوزارة بقبول تأهيل الشركة / الوطنية للمجاري لإلشتراك ضمن شركات تنظيف المدن - 
بلدية الكويت والموافقة على ادراج اسم الشركة ضمن قائمة الطرح للمناقصات من رقم ( 

2017/2016/13 حتى مناقصة رقم 2017/2016/18 ) ومن مناقصة رقم (2017-2016/21 
حتى مناقصة 2017-2016/21)

 

طلب الشركة االستعجال بتعديل مواصفات البند ثالثا جدول االليات والسيارات و المعدات 
والعمالة من كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة العامة 
للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( السالمي - العبدلي - امغرة -حجز السيارات- كبد - مزارع 

االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم- الصلبية الصناعية )

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وتخطر الشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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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Page20 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :789
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :580
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب تكليف شركة/ النظامية المشتركة للتجارة العامة لتوريد مواد غذائية اولية  لمؤتمر إعادة 
اعمار بعض المدن في جمهورية العراق الشقيقة فبراير 2018بمبلغ اجمالي قدره (-

/900,000د.ك) فقط تسعمائة الف  دينار  الغير بذات االسعار لعقد (رقم دأ/م/58) علما بانه سيتم
الصرف من ميزانية المؤتمر.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (دأ/م/274) اعمال توفير مستلزمات ومطبوعات متنوعة 
استعدادات لمؤتمر إعادة اعمال بعض المدن في جمهورية العراق الشقيقة (فبراير 2018) بين 
الشركات المذكورة بكتاب الديوان  وذلك وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

(49) لسنة 2017

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه مع اخذ موافقة الفتوى و التشريع قبل توقيع 
العقد

عدم موافقة كل من :
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

ممثل وزارة الماليه / سالم ذياب
ممثل االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط و التنمية / هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016  مع 

اخذ موافقة الفتوى و التشريع قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/7
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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       

Page21 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :619
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :923
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم دأ/م/275 إستئجار سيارات لمؤتمر إعادة إعمار بعض المدن 
في جمهورية العراق الشقيقة - فبراير 2018 بين الشركات المذكورة بكتاب الديوان وذلك وفقا 

للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب تكليف / مجموعة صباح العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لتوريد مواد غذائية طازجة 
لمؤتمر إعادة اعمار بعض المدن في جمهورية العراق الشقيقة فبراير 2018 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/250,000 د.ك)  فقط مائتين وخمسون الف  دينار  الغير بذات االسعار لعقد (رقم دأ/م/51) 

علما بانه سيتم الصرف من ميزانية المؤتمر.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016  مع 

اخذ موافقة الفتوى و التشريع قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه مع اخذ موافقة الفتوى و التشريع قبل توقيع 
العقد

عدم موافقة كل من :
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

ممثل وزارة الماليه / سالم ذياب
ممثل االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط و التنمية / هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :787
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :699
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب تكليف شركة/ شادو فلورز للزهور والنباتات لتوريد وتزويد قاعات بالزهور الطبيعية لمؤتمر
إعادة اعمار بعض المدن في جمهورية العراق الشقيقة فبراير 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-

/100,000د.ك) فقط مائة الف  دينار  الغير بذات االسعار لعقد (رقم دأ/م/66) علما بانه سيتم 
الصرف من ميزانية المؤتمر.

 

طلب طرح الممارسة العامة لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق - الكويت (2018) 
لتوفير بوفيهات ووجبات غذائية بين الشركات المتخصصة وذلك وفقا للمادة (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

- غير قابلة للتجزئة

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه مع اخذ موافقة الفتوى و التشريع قبل توقيع 
العقد

عدم موافقة كل من :
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

ممثل وزارة الماليه / سالم ذياب
ممثل االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط و التنمية / هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع اخذ 

موافقة الفتوى و التشريع قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :252
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :48
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الهيئة  للمناقصة رقم  رقم هـ ط/258 
انشاء وصيانة طرق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لقطاعات من الطريق 

الدائري الخامس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز في محيط منطقة جنوب السرة لمدة (90 يوما) 
إعتبارا من 2018/1/28 لحين اإلنتهاء من إجراءات التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الوزارة  المناقصة رقم ق ص / م /97 
اعمال صيانة وترميم المباني الحكومية واعمال انشائية في محافظة العاصمة لمدة (تسعون يوما)

إعتبارا من 2018/1/26 لحين اإلنتهاء من إجراءات التعاقد

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

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الوزارة للمناقصة رقم ق ص /ط/348 
اعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة حولي لمدة 90 يوم اعتبارا من

2018/1/20 لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و تخطر الوزارة بالتنسيق مع وزارة الماليه

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و تخطر الوزاره بالتنسيق مع وزارة الماليه

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :97
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :181
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :88/39
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الوزارة  للمناقصة رقم ق ص / ط /359 
صيانة عامة و انشاء للطرق الخارجية والحدودية في المنطقة الجنوبية بدولة الكويت لمدة 

تسعون يوما لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع العقد.

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

 

 الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الهيئة  للمناقصة رقم هـ ط /265 (ع) 

انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - االحمدي لمدة (90) 
يوم اعتبارا من 2018/1/20 ولحين االنتهاء من اجراءات العقد

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

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم إ م م/6/1 /2016-2017 استئجار سيارات متنوعة 
لعقود المشاريع وذلك لقرب انتهائها ثالثة شهور اعتبارا من تاريخ انتهائها

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و تخطر الوزاره بالتنسيق مع وزارة الماليه

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2017/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2657
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية المناقصة رقم هـ ص /ص/ 202 تطوير وتشغيل وصيانة 
محطة تنقية الصرف الصحي بالرقة وذلك لقرب انتهائها 

 

طلب تمديد فترة الدراسة لعطاءات المناقصة رقم هـ ص /ص/ 202 تطوير وتشغيل وصيانة 
محطة تنقية الصرف الصحي بالرقة لمدة ( 14 ) يوما حتى يتسنى استكمال الدراسة الفنية 

واستيفاء كافة المالحظات .

- علما بأن المناقصة تحت نطاق قانون 37 لسنة 1964 .

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
إفادة الهيئة بعدم إضافة/الشركة ABDULALI AL-AJMI CO لقائمة الشركات المدعوه 
للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب 

الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 

الموضوع

الموضوع

7

8

9

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/103$
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

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.

* شركة / هيلثي واي الكويت لالتجار في االدوية والمعدات واالجهزة والمستلزمات الطبية
* شركة وربة للخدمات النفطية

* شركة السور الخامس للتجارة العامة ولالستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة
* ايه الين لوجستيك الستقدام العمالة الفنية المتخصصة فرع من شركة النور واالمل للرعاية 

الطبية
* نجود مدوه لمقاوالت الديكور

* شركة اربي الدولية للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 29-01-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


