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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/38
21-شعبان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-05-17 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-17

)(   االربعاء2017/38 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
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل وزارة التربية

نائب  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

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم 
الشئون الهندسية والصيانة

السيده/ خلود الربيعان     رئيس قسم الشركات
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 

الجودة
السيده/ هدى المطيري     مدير إدارة نظم 

المعلومات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1

1

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات 
والمخازن

 أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم الشئون 
الهندسية والصيانة

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

السيد/ ضاري العيدان     مهندس كمبيوتر
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 

والعقود
المهندسة/ نهاد عبدالرزاق     مهندسة اول 

كهرباء

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

المهندس/ عباس دشتي     مراقب الكهرباء
السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد للشئون

الهندسية
السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ فوزي الخميس     مراقب االستديوهات

السيد/ ابراهيم العبيدلي     رئيس فريق استيديو
السالمية

السيد/ أحمد البغلي     مدير التدقيق
السيد/عادل حمادة     مدير إدارة محاسبة 

االستثمار

السيد/ عوض الكندري     مدير إدارة الدعم 
الفني

السيده/ هبة العبدالجليل     وكيل مساعد لقطاع 
التكنولوجيا للمعلومات واالحصاء

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ عبدالكريم الياسين     عضو المكتب 
الفني بالقطاع

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس 
اختصاصي أول

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/37) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/15)

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

السيد/ محمد فيروز     رئيس قسم الشئون 
الهندسية

السيد/ عبد الرضا كوزاد     مدير إدارة 
التوريدات والمخازن

السيده/ سعاد الرومي     مراقب مشتريات
السيده/ خنساء الصانع     ممثل/ المجلس 

الوطني للثقافه والفنون واآلداب

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

12

13

14

15



2017/38

  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 الداخلية

وزارة التربية

هـ ص / ص/200(ع)
ادارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ والتقنية لمدنية

صباح االحمد البحرية ومحطات تقنية الوفرة 
والخيران الجديدة

 
 
 

2016/2015/33
اعمال الصيانه واالصالح والتاهيل لقاعده صباح 
االحمد البحريه لخفر السواحل اعمال صيانه ميناء 

القاعده بوزاره الداخليه
 
 
 

م ع/2017/2016/37
استئجار و توريد و نقل وتركيب و تشغيل و صيانة 
اجهزة حاسوب و ملحقاتها في المدارس و المواقع 

التابعة للوزارة
 
 
 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  ادارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ والتقنية لمدنية صباح االحمد 
البحرية ومحطات تقنية الوفرة والخيران الجديدة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانه واالصالح والتاهيل لقاعده صباح االحمد البحريه 
لخفر السواحل اعمال صيانه ميناء القاعده بوزاره الداخليه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار و توريد و نقل وتركيب و تشغيل و صيانة اجهزة حاسوب 
و ملحقاتها في المدارس و المواقع التابعة للوزارة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 :

فض العطاءات

األمانة العامة لمجلس الوزراء

بلدية الكويت

ممارسة 2018/2017-3
بشأن توريد تراخيص مايكروسوفت مع ميزة 

Enterpricse Agreement (EA التحديث نوع
  للجهات الحكومية للجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات
 
 
 

2015/2014/10
انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات 

على الدائري السابع الجنوبي
 
 
 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  بشأن توريد تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحديث نوع 
Enterpricse Agreement (EA   للجهات الحكومية للجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات على الدائري 
السابع الجنوبي

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

فتحت مظاريف الممارسة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11823
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الجهاز لمناقشة قرار الجهاز السابق بخصوص تمديد 
عقود المناقصة رقم و ع/2011/2010/6 تقديم استشاريين وفنيين واخصائيين في مجال نظم 

وتقنية المعلومات لمدة ستة شهور من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 للشركات التالية:
1- شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر بمبلغ (-/112.050 د.ك)
2- الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ (-/92.400 د.ك)

3- شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة بمبلغ (-/70.800 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ هبة العبدالجليل     وكيل مساعد لقطاع التكنولوجيا للمعلومات واالحصاء
السيد/ عوض الكندري     مدير إدارة الدعم الفني

السيد/ عبدالكريم الياسين     عضو المكتب الفني بالقطاع
السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق  باجتماع رقم (2017/36) المنعقد بتاريخ 2017/5/10 المتضمن 

(عدم الموافقة)
ثانيا: الموافقة على التمديد 

وعدم موافقة عضو مجلس إدارة الجهاز/ عبدالعزيز السمحان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي 

ممثل وزارة المالية/ عبدالله زايد الفهد
عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5657
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (15-2017/2016) تقديم خدمات تنظيف مقر االمانة لمدة ثالث 
سنوات على/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت وتنظيف المباني (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/224,280 د.ك)  فقط مائتين واربعة وعشرون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1632
 تاريخ الكتاب :2017/02/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 65 / 2017/2016 تشغيل وصيانة واصالح المصاعد 
التابعة لكليات ومباني الهيئة محدودة على الشركات المصنفين من الدرجة الثانية العمال 

المصاعد لدى االدارة العامه لالطفاء

-كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 4299 بتاريخ 2017/4/3 المتضمن رد الوزارة المالية 
للهيئة

-المناقصة محدوده
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية %15

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2533
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال: تعديل فئات طرح المناقصة رقم م و ث ف أ/2016/2015/1 اعمال صيانة وترميم المباني 

التابعة للمجلس لتصبح على الفئة الثانية والثالثة بدال من الفئة الرابعة. 
ثانيا: إلغاء اإلعالن المدرج بتاريخ 2017/2/26

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ سعاد الرومي     مراقب مشتريات
السيده/ خنساء الصانع     ممثل/ المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :791
 تاريخ الكتاب :2017/03/30

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1-2016/2015(ع) توريد وتركيب منقيات مياه نوع رملي خاصة 
بمياه البحر في السالمية على/ مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار)
بمبلغ إجمالي قدره (-/135.499 د.ك)  مائة وخمسة وثالثون الف  واربعمائة وتسعة وتسعون 

دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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Page12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :353
 تاريخ الكتاب :2017/03/01

 
 
 

طلب التالي
- إلغاء تاهيل الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة بتوريد االجهزة التعويضية (كراسي متحركة)
والموافقة على استثناء الهيئة واألذن ألستقطاب وتاهيل الشركات الموردة لالجهزة التعويضية 

وذلك لألسباب المذكوره بكتاب الهيئة 

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 684 المؤرخ في 2017/5/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

 أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية والصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

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       

Page13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3174
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بالتخفيض من قيمة عقدي المناقصة  رقم (ق ع 1-
2017/2016) تخصيص المركبات الحكومية للهيئة اعتبارا من 2017/6/1 حتى نهاية العقد في

2020/3/31 المبرمين مع الشركات التالية:
- شركة اوتوماك للسيارات بمبلغ اجمالي قدره (37,385/040 د.ك)  فقط سبعة وثالثون الف  
وثالثمائة وخمسة وثمانون دينار  واربعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (6.3%) وذلك لإلستغناء 

عن (4) مركبات
- شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات بمبلغ اجمالي قدره (-/20,298 د.ك)  فقط 

عشرون الف  ومائتين وثمانية وتسعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (5.36%) وذلك لإلستغناء 
عن عدد (1) مركبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية والصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7668
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :8777
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 طباعة مجلة الوعي االسالمي وملحقاتها على/ 
شركة مجموعة فورفيلمز للطباعة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/389,960 د.ك) فقط 

ثالثمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وستون دينار ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

طلب التجديد الثاني لعقد أعمال الخدمات التقنية في برج التوأم ( مقر الوزارة ) المبرم
مع / شركة وفرة العقارية لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31بمبلغ إجمالي قدره
(-/ 60.000 د.ك) ستون الف  دينار  الغير علما بأن الشركة المذكورة هي المالك لمقر الوزارة  

.

-كما إطلع الجهاز على كتاب الوزاره 7669 الوارد في 2017/5/1 .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1201133
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :1021132
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم  م س-2017/73-2020 مع مكتبي التدقيق العالمي:
KPMG شركة -

Ernst Young شركة-
للبدء بعملية التدقيق الخارجي على ميزانيات احتياطات الدولة للسنة المالية (2017/2016) 

لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ اجمالي قدره سنويا (-
/727,375 جنيه استرليني)  ما يعادل (-/283,677 د.ك)  فقط مائتين وثالثة وثمانون الف  

وستمائة وسبعة وسبعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد البغلي     مدير التدقيق
السيد/عادل حمادة     مدير إدارة محاسبة االستثمار

طلب التعاقد المباشر رقم  ت د-2017/74-2020 مع/ مكتب التدقيق العالمي Deloitte  للقيام 
باعمال التدقيق الداخلي لمكتب االستثمار الكويتي -لندن لمدة ثالث  سنوات اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ اجمالي قدره سنويا(-/375,000 جنيه  استرليني) ما يعادل
(-/146,250 د.ك)  فقط مائة وستة واربعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد البغلي     مدير التدقيق
السيد/عادل حمادة     مدير إدارة محاسبة االستثمار

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب 2017/4/26

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب 2017/4/26

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2074
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2073
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب إعادة النظر في قرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد األول لعقود المناقصة رقم أ 
ج/ش م/2015/2014/3 الستئجار مركبات (صالون - وانيت - باص - جيب - سوبرمان) لحساب

اإلدارة العامه اعتبارا من 2017/4/28 حتى 2017/8/18  المبرم مع الشركات التالية  :-
- شركة كي جي أل لتأجير السيارات  بمبلغ إجمالي قدره (5,572/482 د.ك)

- شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره (8,376/464 د.ك)
- شركة الخليج للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (7,757/250 د.ك)
- شركة المال لإلستئجار بمبلغ إجمالي قدره (9,933/604 د.ك)

- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/3,542 د.ك)
- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/6,930 د.ك)

- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/8/17 حتى 2017/8/18 بمبلغ 
إجمالي قدره (18/250 د.ك)

وذلك لحين طرح مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق  والموافقة على تمديد عقود بنود المناقصة رقم أج / ش 
م /2015/2014/2 الستئجار مركبات (صالون - جيب - وانيت - باص - هاف لوري )  اعتبارا 

من 2017/5/18 حتى 2017/8/18  المبرم مع الشركات التالية  :-
1- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (2,305/800 د.ك )  .

2- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات  بمبلغ إجمالي قدره (2,252/250 د.ك ) . 
3-شركة الخليج للسيارات  بمبلغ إجمالي قدره (2,953/440 د.ك ) .

4- شركة فيوتشر سيرفس الستئجار السيارات اعتبارا من 2017/5/20 حتى 2017/8/18 بمبلغ
إجمالي قدره (7,032/480 د.ك ) .

5 - شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارت اعتبارا من 2017/5/19 حتى 2017/8/18 بمبلغ 
إجمالي قدره (1,910/380 د.ك ) .

وذلك لحين طرح مناقصة جديدة

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر في اجتماع 2017/30 المنعقد في 2017/4/19 المتضمن 

عدم الموافقة وتخطر االدارة االلتزام للمادة رقم ( 19)من أحكام قانون المناقصاتالعامة رقم 49 
لسنة 2016

ثانيا: الموافقة على التمديد على ان يكون االخير
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهييس
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

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 :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2073
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر في اجتماع 2017/30 المنعقد في 2017/4/19 المتضمن 

عدم الموافقة وتخطر االدارة االلتزام للمادة رقم ( 19)من أحكام قانون المناقصاتالعامة رقم 49 
لسنة 2016

ثانيا: الموافقة على التمديد على ان يكون االخير
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهييس
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13367
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :14462
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :14477
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 2015/36-2016 اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف
والتبريد والتدفئة والتهوية لصاالت االفراح التابعة لمباني الوزارة المبرم مع/ شركة المجموعة 
الخليجية لألعمال الميكانيكية لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/5/4 حتى 2017/8/3 بمبلغ 

إجمالي قدره (19.496/500 د.ك) فقط تسعةعشر الف  واربعمائة وستة وتسعون دينار  
وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم و ش ج 

ع/2018/2017/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الرضا كوزاد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
السيد/ محمد فيروز     رئيس قسم الشئون الهندسية

طلب  اصدار االمر التغييري االول لعقد المناقصة رقم و ش ج ع/2016/2015/3 اعمال تجديد 
وتاهيل واجهات مبنى المسنين و مبنى تاهيل الرجال في قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع/ 

ديفلوب للتجارة العامة والمقاوالت 
- تخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/49.288 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  ومائتين وثمانية 

وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة (%21.8) 
- زيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/49.288 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  ومائتين وثمانية وثمانون

دينار  الغير ما يعادل نسبة (%21.8)
والتمديد األول لمدة ثالث شهور ابنداء من 2017/11/7 حتى 2018/2/6 دون تكلفة مالية

 

طلب شراء مالبس لغير الموظفين لنزالء دور الرعاية اإلجتماعية للعام 2017-2018 باالمر 
المباشر مبلغ إجمالي قدره (-/647.500 د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

كما اطلع الجهاز باجتماع رقم (2017/36) بتاريخ 2017/5/10 على كتاب الوزارة رقم 12666
المؤرخ في 2017/4/26

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

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 تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14477
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الرضا كوزاد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
السيد/ محمد فيروز     رئيس قسم الشئون الهندسية

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على شراء مالبس لغير الموظفين والموظفين بناءا على إفادة 
ممثل الوزارة

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11601
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :10843
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجماليه لترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 لتصميم وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس الوزارة بمنطقة العاصمة 

التعليمية بنظام تسليم المفتاح على/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) 
لتصبح (-/2,442,494 د.ك)  فقط  مليونين واربعمائة واثنى واربعون الف واربعمائة واربعة 
وتسعون دينار الغير بدال من (-/ 2,444,444 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة
السيده/ هدى المطيري     مدير إدارة نظم المعلومات

السيده/ خلود الربيعان     رئيس قسم الشركات

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع /2016/2015/23 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
اجهزة اتصاالت وملحقاتها مع توفير خدمة االتصال والتمديدات لربط مدارس المرحلتين الرياض 

واالبتدائي ومواقع اخرى بديوان عام الوزارة المبرم مع/شركة فاست لإلتصاالت لمدة شهر 
اعتبارا من تاريخ 2017/4/9 حتى 2017/5/9 دون تكلفة مالية 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 11951 المؤرخ في 2017/5/3 المتضمن فترة التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة
السيده/ هدى المطيري     مدير إدارة نظم المعلومات

السيده/ خلود الربيعان     رئيس قسم الشركات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 2017/4/23

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطبيق شروط العقد
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11952
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

طلب الوزارة عدم مشاركة الشركات المذكورة بكتاب الوزارة من المشاركة بالمناقصة رقم م 
ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال الحراسة بمدارس و مباني منطقة االحمدي التعليمية وذلك 

لوجود عقد حالي مع الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة
السيده/ هدى المطيري     مدير إدارة نظم المعلومات

السيده/ خلود الربيعان     رئيس قسم الشركات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

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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Page22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1277
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :726
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 
 
 

طلب الموافقة على دراسة عطاء/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) 
 (1 D) للمناقصة رقم هـ ص/158 إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات المياه المعالجة

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 333 المؤرخ في 2017/1/31 والمتضمن اعادة 
ترسية المناقصة بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نهاد عبدالرزاق     مهندسة اول كهرباء
السيد/ ضاري العيدان     مهندس كمبيوتر

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب ترسية بنود المناقصة رقم إ م م /2016/3/1-2017 توفير فنيين واختصاصيين في مجال 
نظم وتقنية المعلومات على النحو التالي :-

البند االول على / شركة إنفايرون لمقاوالت مكافحة التلوث البيئي (سادس أقل االسعار ) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/63,000 د.ك )  فقط ثالثة وستون الف  دينار  الغير.

البند الثاني والثالث والرابع على / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-
/135,200 د.ك ) فقط مائة وخمسة وثالثون الف  ومائتى دينار  الغير.

البند الثاني ( خامس أقل االسعار ) 
البند الثالث ( ثالث أقل االسعار ) 
البند والرابع  ( ثالث أقل االسعار )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نهاد عبدالرزاق     مهندسة اول كهرباء
السيد/ ضاري العيدان     مهندس كمبيوتر

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1

2

م

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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/677$
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

شركة جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

 رقم الكتاب :2017/653$
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

شركة فيوتشر تك للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

طلب الشركة سحب التأهيل المقدم مع / شركة محمد العلي السويلم للتجارة العامة والمقاوالت 
(سعودية) لتنفيذ عدة مشاريع كبرى العمال الطرق للوزارة وذلك لتخلي الوكيل عن المسؤولية 

القانونية وعدم مصداقيته في عدة عقود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
المهندسة/ نهاد عبدالرزاق     مهندسة اول كهرباء

السيد/ ضاري العيدان     مهندس كمبيوتر

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق للمناقصة ا م م 2017/2016/2/1 تجهيز موقع 
استضافة النظم االلية للوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
المهندسة/ نهاد عبدالرزاق     مهندسة اول كهرباء

السيد/ ضاري العيدان     مهندس كمبيوتر

الموضوع
3

4

م

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/26 المنعقد في 
2017/4/5 المتضمن :استبعاد المناقص بموجب المادة 22 من قانون المناقصات

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :174
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :170
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول للمناقصة رقم و ا/2016/2015/220 توريد وتركيب وتشغيل 
وتدريب وضمان اجهزة ومعدات لتطوير وتحديث استديو السالمية بوزارة االعالم المبرم مع/ 

شركة جيت لنك لالتصاالت دون اي تكلفة مالية وذلك لتحويل االستديو من نظام (HD) الى نظام 
(K4) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد للشئون الهندسية

المهندس/ عباس دشتي     مراقب الكهرباء
السيد/ ابراهيم العبيدلي     رئيس فريق استيديو السالمية

السيد/ فوزي الخميس     مراقب االستديوهات

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ا / 2012/2011/125 تنفيذ اعمال صيانة و تشغيل 
للخدمات الخاصة باالعمال الكهربائية و انظمة التحويل االتوماتيكي و اجهزة استمرارية التيار 
الكهربائي و منظمات الجهد االتوماتيكية المبرم مع/شركة الخليج الهندسية لمدة سنة اعتبارا من 
2017/8/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/111.240 د.ك) فقط مائة واحدىعشر الف  ومائتين واربعون 

دينار  الغير وذلك لألسباب المذكوره بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد للشئون الهندسية

المهندس/ عباس دشتي     مراقب الكهرباء
المهندس/ عباس دشتي     مراقب الكهرباء

السيد/ فوزي الخميس     مراقب االستديوهات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة دون تكلفة مالية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 
2017/3/12

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/698$
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

شركة سمارت نولدج للتجارة العامة  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

طلب الشركة األستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم و أ / 2012/2011/127 ( ع ) توريد وتركيب
وضمان احبال الشد ونظام االضاءة التحذيرية لبرج االرسال التلفزيوني بمحطة ارسال فيلكا 

للوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد للشئون الهندسية

المهندس/ عباس دشتي     مراقب الكهرباء
السيد/ ابراهيم العبيدلي     رئيس فريق استيديو السالمية

السيد/ فوزي الخميس     مراقب االستديوهات

طلب طرح الممارسة رقم 2016/530-2017 قطع القيام باعمال صيانة دورية وطارئة لعدد 
(12) ماكينة جمع غراء مولر مارتيني ومعدات اخرى لمطبعة الحكومة بين المؤسسات والشركات

المتخصصة
- الممارسة عامة

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد للشئون الهندسية

المهندس/ عباس دشتي     مراقب الكهرباء
السيد/ ابراهيم العبيدلي     رئيس فريق استيديو السالمية

السيد/ فوزي الخميس     مراقب االستديوهات

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه وتخطر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4918
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4397
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/715$
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :4881
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2012/2011/93 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة وبرامج - مركز التقييم
والقياس - جامعة الكويت المرساه على/شركة بوردن العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (عرض 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/54,990 د.ك)  فقط اربعة وخمسون الف  وتسعمائة وتسعون دينار 

الغير وذلك لقدم مواصفات االجهزة المطلوبة و عدم الحاجه لها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 306-2018/2017 توريد مستهلكات - كلية العلوم على 
الشركات المذكورة بكتاب الجامعة بمبلغ اجمالي قدره (-/9,476 د.ك)  فقط تسعة آالف  

واربعمائة وستة وسبعون دينار  الغير وإلغاء البند رقم (43) إلرتفاع السعر المقدم

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/270-2018 توريد مواد كيماوية لحساب االمانات الدارة 
االبحاث بالجامعة على/ شركة الدائرة المركزية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/39,089 

د.ك)  فقط تسعة وثالثون الف  وتسعة وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

طلب ترسية الممارسة رقم 99-2018/2017 صيانة نظام االفق الدارة المكتبات + مكتبة مركز 
العلوم الطبية بالجامعة على/ مؤسة النظم العربية المتطورة للكمبيوتر (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/50,000 د.ك)  فقط خمسون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز رفع الموضوع لمجلس الوزراء بناءا على المادة رقم (52) من أحكام 
قانون المناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4881
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 
 

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
الموضوع

4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/38

  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 :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/774$
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

    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 (25)

 

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  االثنين 
الموافق 22-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


