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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/62
14-ذو الحجة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-08-27 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-08-27

)(   االثنين 2018/62 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عادل إبراهيم خريبط
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي

عبدالمحسن مزيد الصانع
السيد/ فهد علي المراد

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د. رنا عبدالله الفارس

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

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2
3

4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  29-08-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 

نظرا لخروج رئيس مجلس إدارة الجهاز ونائبه بإجازة ووفقا ألحكام المادة (6) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 
لسنة 2016 قرر المجلس تكليف السيد / عادل خربيط بأعمال رئيس المجلس بالوكالة وذلك لجلسة اجتماع رقم   

(2018/62) المنعقد بتاريخ 2018/08/27
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الصحة
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/علي القطان     نائب المدير العام 
لشئون الثروه الحيوانية

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ غسان الحالق     مدير المشروعات

السيد/ صقر العتيبي     رئيس المكتب الفني

السيد/ عبدالله الدالل     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

السيد/ احمد فيصل     مراقب المشاريع 
الهندسية

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

1
2

3

4

5

6

7

8

9



2018/62

  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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/09/09 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرقم :- هـ ع / ش أ م / 2018/2017-73

الرقم :- هـ ز / م م / 2018-2017/7

الرقم :- 2018/2017-7

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار باصات لنقل طلبة وطالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء وتوريد لقاحات بيطرية للهيئة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وحدة نموذجية لإلنتاج الزراعي في محطة معهد 
الكويت لألبحاث واالبتكار في كبد

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/62

  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       
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األمانة العامة لألوقاف

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركين بالمناقصة رقم 2017/2016/3 انشاء 
وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة العام لالوقاف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد فيصل     مراقب المشاريع الهندسية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/09/09 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3/18
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني عشر بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/95,148 د.ك) فقط خمسة 
وتسعون الف  ومائة وثمانية واربعون دينار  الغير مايعادل نسبة (0,223%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم 10/261KU/KUCP/CO-11 انشاء حزمة A6 اعمال مواقف السيارات 

العلوية و المالجئ العامة (الجزء الغربي) في مدينة صباح السالم الجامعية المبرم مع/ شركة 
االحمدية للمقاوالت والتجارة مع التمديد لمدة (130 يوم) من اصدار االمر التغييري دون تأثير 

على تاريخ نهاية المشروع لالسباب المذكورة بالكتاب.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غسان الحالق     مدير المشروعات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على اصدار االمر التغييري
ثانيا: عدم الموافقة على تمديد الزمنى المطلوب

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       
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شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1237
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CISD/0404 عقد صيانة أجهزة االتصاالت 
الخاصة بشركة البترول بين الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا ألسس ومعايير االختيار 

والتأهيل 

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2404 المؤرخ في 2018/7/17 المتضمن
    أسباب استبعاد شركة /السلطان سنتر و شركة/كويت نت وورك

*اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب رقم (1502) المؤرخ في 2017/12/18 المتضمن االسس والمعايير التي تم االستناد 

عليها في إختيار وتأهيل الشركات
- كتاب الشركة رقم 2243 بتاريخ 2018/5/29 المتضمن االسس والمعايير 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
cec محدودة على قائمة مختارة من الشركات - دمج قوائم -

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ مليحة الفودري     رئيس قسم التنسيق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم 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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/09/09 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15574
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتغيير االسم التجاري لتصبح / شركة مجموعة بوشهري ميديكال 
بدال من/  شركة مجموعة بوشهري التجارية على كافة المعامالت الواردة من ادارة المستودعات 

الطبية

 

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       
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201818509
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :201820003
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (10) 
صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح 

على/ شركة الرابية لالنشاءات (ثاني أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي 
قدره (-/2,614,521 د.ك) فقط مليونين وستمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة واحدى وعشرون

دينار  ال غير

- المناقصة محدودة
- ال تقبل التجزئة

 - عدد الشركات (7)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صقر العتيبي     رئيس المكتب الفني

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2014/2013/60 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
تمديدات وبنود شبكات حاسوبية وملحقاتها ( مع التملك ) في المدارس والمواقع الجديدة التابعة 

للوزارة المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 2019/1/23 
بمبلغ اجمالي قدره (-/192,899 د.ك)  فقط مائة واثنى وتسعون الف  وثمانمائة وتسعة وتسعون

دينار  الغير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين بناءا على طلب الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

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       
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وزارة التعليم العالي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5440
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :5473
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2014/1 تقديم أعمال السفرجية لديوان 
الوزارة والمعاهد الفنية واألمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لالعتماد 

االكاديمي المبرم مع/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ثالث سنوات اعتبارا 
من 2018/11/14 حتى 2021/11/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/219,240 د.ك) فقط مائتين 

وتسعة عشر ألف ومائتين وأربعون دينار ال غير

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (5480) المؤرخ بتاريخ 2018/8/6 المتضمن اإلفادة 
بالتزام الشركة بشروط العقد دون مخالفات وبموافقة الشركة على التمديد بنفس الشروط 

واألسعار وبأن هذا التمديد األول وبأن الميزانية تسمح بالصرف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الدالل     رئيس قسم العقود والمناقصات

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2-2014 تأجير سيارات لخدمات الوزارة والمعاهد الفنية 
والجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي واالمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة المبرم مع/ شركة 
المال الستئجار السيارات لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/9/15 حتى 2021/9/15 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/207,108 د.ك)  فقط مائتين وسبعة الف  ومائة وثمانية دينار  الغير لحاجة 

الوزارة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/09/09 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10874
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/11 مشروع ترقيم وتحصين 
وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت على/ شركة بوبيان العالمية للمستلزمات الطبية (ثالث أقل 
األسعار) مطابق للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/503,100 د.ك) فقط 

خمسمائة وثالثة آالف ومائة دينار كويتي ال غير 

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 14383 المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن الرد على 
الشكوى المقدمة من شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية وشركة النخيل لإلنتاج الزراعي 

وأسباب الفرق بين القيمة التقديرية وقيمة الترسية .

اطلع الجهاز على التالي:
- شكوى شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية رقم (2018/1195) المؤرخ في 2018/6/3

- شكوى شركة النخيل لالنتاج الزراعي رقم (1194) المؤرخ في 2018/6/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي القطان     نائب المدير العام لشئون الثروه الحيوانية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه 
مع عدم موافقة العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة على النحو 

التالي:

أوال : قبول الشكوى المقدمه من شركة / النخيل لإلنتاج الزراعي
و عدم قبول  الشكوى المقدمة من شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية النتفاء المصلحة

ثانيا: عدم الموافقة على توصية الجهة  و ترسى على اقل االسعار  شركة/ النخيل لالنتاج 
الزراعي بمبلغ (-/390.000 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14095
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل مدة التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/7 
مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت المبرم مع شركة بيت االنماء للمقاوالت

الزراعية هو ثالثة أشهر فقط من 2018/6/20 حتى 2018/9/19 بمبلغ اجمالي قدره (-
/31,750 د.ك) فقط واحد وثالثون ألف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي ال غير وليس ستة اشهر

وذلك بناء على موافقة وزارة المالية.

 

الموضوع
2
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1712$
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/696$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP - 2047821 أعمال خارجية لمرافق اإلنتاج 
الجوراسي في مناطق شمال الكويت ) على الشركات المؤهلة تحت الفئة التخصصية 2A وفقا 

للمادة رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

* بيانات المناقصة 
* ال تقبل عروض بديلة 

* ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2034228 تقديم خدمات الصيانة 
وخدمات اخرى لنظام مكافحة الحريق - شمال وغرب الكويت على الشركات المؤهلة والمعتمدة 
لدى شركة نفط الكويت تحت الفئة التخصصية - 25- (صيانة شاملة النظمة لمكافحة الحريق) 
وفقا لالسس والمعايير الفنية والمالية والصحة والسالمة والبيئة المرفقة والمدرجة اسماءها 
بالكشف المرفق وذلك وفقا لنص المادة رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة  رقم 2018/1207 بتاريخ 2018/6/3 المتضمن السس 
والمعايير باللغه االنجليزيه

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة 2018/1741 بتاريخ 2018/7/23 المتضمن اخر اعالن نتيجة
التأهيل مع شطب البند رقم 6 أن يكون اسم الشركة المتقدمة مدرج بقائمة الشركات المستبعدة 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1404$
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2034468 تقديم خدمات لتصريف و معالجة المياه و 
المجارير في مناطق الشركة التشغيلية 

 S'DRAINAGE,SEWAGE AND STP SERVICES IN COMPANY
OPERATIONAL AREAS علىالشركات المذكورة بكتاب الشركة المصنفه لدى الجهاز 

بالفئة األولى و الثانية والثالثة للطرق و المجاري و على الشركات المؤهله تحت الفئة 
التخصصية 46  وفقا لنص المادة رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

* بيانات المناقصة 
* ال تقبل عروض بديلة 

* ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1694179
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1692806
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفالة البنكية للمناقص الفائز/ شركة الحلول التكنولوجية للمناقصة رقم
ص/م خ ع/2017/2016/21 توفير اخصائيى نظم معلومات الستكمال اجراءات توقيع العقد حيث

تم مخاطبة الشركة عدة مرات الحضار الكفالة النهائية لتوقيع العقد دون جدوى

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18058028 المؤرخ في 2018/8/8 المتضمن تاريخ 
توقيع العقد في 2018/8/2

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 1759343 المؤرخ في 2018/7/11 المتضمن افادة الوزارة 
بارفاق الكفالة النهائية لشركة الحلول سارية من 2018/11/1 حتى 2020/5/1 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب طرح المناقصة العامة رقم م خ ع/2016/44-2017 توفير اخصائيي نظم معلومات لنظام 
الملف االلكتروني الموحد بين الشركات المتخصصة.

-بيانات المناقصة:
* ال تقبل تجزئة 

* ال تقبل عروض بديلة
* نسبة األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة حيث تم توقيع عقد المناقصة بتاريخ 2018/8/2

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :029/01/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :27/2/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 A (125)mg  AMOXI.   , 007 لشراء حبوبIF8 طلب طرح الممارسة العامة رقم
)mg) + CLAVULANIC875  تستخدم مضاد حيوي  على الشركات الفنية المتخصصة 

وذلك وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات 2016/49

 

طلب االذن لشراء الماده BG12(TECFIDERA) 24MG, UNIT:TAB تستخدم لعالج 
األمراض العصبية (MS) من/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع محلي) بمبلغ
تقديري (692/ 1.773.358 د.ك) فقط  مليون  وسبعمائة وثالثة وسبعون الف وثالثمائة وثمانية
وخمسون دينار وستمائة واثنى وتسعون فلس الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 

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

 

 TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE (OMNIC طلب االذن لشراء المادة
OCAS) ,UNIT:TAB تستخدم أدوية (حبوب) لعالج تضخم البروستاتا من/ شركة المعجل 
لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (695.923/480 د.ك) فقط ستمائة وخمسة وتسعون 

الف  وتسعمائة وثالثة وعشرون دينار واربعمائة وثمانون فلس الغير وفقا لنص المادة رقم 18 
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

 

الموضوع
3

4

5

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :220
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :18/7/78
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :118
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االذن بشراء المادة WILFACTIN 1000IU والتي تستخدم لعالج أمراض
الدم من/ شركة ثري سي الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/683,200 د.ك) فقط ستمائة 
وثالثة وثمانون ألف ومائتان دينار كويتي ال غير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (686) المؤرخ في 2018/8/5 المتضمن شرح استهالك 
المادة

 

طلب اإلذن لشراء المادة AMLODIPINE (ISTIN) 10MG تستخدم كحبوب لعالج ارتفاع
ضغط الدم من شركة / صفوان للتجارة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري

(594,886/643 د.ك) فقط خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وثمانمائة وست وثمانون دينار 
كويتي وستمائة وثالث وأربعون فلس ال غير, وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49

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

 

طلب اإلذن لشراء المادة LISINOPRIL 5MG & 20MG تستخدم كحبوب لعالج ارتفاع 
ضغط الدم من شركة / الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري

(513,970/848 د.ك) فقط خمسمائة وثالثة عشر ألف وتسعمائة وسبعون دينار كويتي وثمانمائة
وثمانية وأربعون فلس ال غير, وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :013/02/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/440
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :128
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 METFORMIN HCL GLUCOPHAGE XR 750MG طلب اإلذن لشراء المادة
حبوب لعالج مرض السكر من شركة / الغانم هيلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ 
تقديري (-/461,000 د.ك) فقط أربعمائة وواحد وستون ألف دينار كويتي ال غير وذلك وفقا 

لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم 2017/30 

 

 Automated طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/202-2019 توريد أجهزة
Ultrasound unit for breast Scanning وملحقاتها عدد (6) لحاجة مجلس أقسام األشعة

والعالج اإلشعاعي -مركز الكويت لمكافحة السرطان (البرنامج الوطني  للكشف المبكر عن 
أمراض الثدي) وذلك عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية وفقا لنص المادة رقم (17) من 

القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 
2017/30

*بيانات الممارسة:
-غير قابلة للتجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة 

 

طلب االذن لشراء المادة RIVAROXABAN (XARELATO) 20MG تستخدم ادوية 
(حبوب) لعالج الجلطات لكافة المستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع 

المحلي) بمبلغ تقديري (350,327/006 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسون الف  وثالثمائة وسبعة 
وعشرون دينار  وستة فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/07/115
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :18/7/88
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :108
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب االذن لشراء الماده  PEDIASURE PEPTIDE 1 CAL, UNIT:BOT تستخدم 
مادة تغذية لمرضى الجهاز الهضمي من/ شركة المعجل لألدوية (وكيل حصري) بمبلغ تقديري (-/ 
350.208 د.ك) فقط ثالثمائة وخمسون الف ومائتين وثمانية دينار الغير وفقا لنص المادة رقم 
18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 

 2017/30

 

 APIXABAN 2.5MG 5MG (ELIQUIS), UNIT:TAB طلب االذن لشراء الماده
تستخدم ادوية حبوب لعالج تجلط الدم من/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع 

المحلي) بمبلغ تقديري (253/ 345.073 د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة واربعون الف وثالثة 
وسبعون دينار ومائتين وثالثة وخمسون فلس الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 

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

 

 LEVOSIMENDAN (SIMDAX) 2.5MG/ML, 5ML طلب االذن لشراء المادة
تستخدم ادوية حقن لمرضى القلب لكافة المستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة 

(الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (322,002/720 د.ك د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وعشرون الف  
واثنين دينار  وسبعمائة وعشرون فلس  الغير  وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في

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

 

الموضوع
12

13

14

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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/7/23
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :419
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :017/17/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب االذن لشراء الماده FULVESTRANT (FASLODEX), UNIT:VIT تستخدم 
لعالج مرضى السرطان من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 
(-/ 279.075 د.ك) فقط مائتين وتسعة وسبعون الف وخمسة وسبعون دينار الغير وفقا لنص 

المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب اإلذن لشراء المادة VECTIBIX 100MG تستخدم لعالج مرضى السرطان من شركة / 
احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/272,700 د.ك) فقط 
مائتان واثنان وسبعون ألف وسبعمائة دينار كويتي ال غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من 

القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 
2017/30

 

 ,COMPLETE, BALANCED LIQUID NUTRITION طلب االذن لشراء الماده
UNIT:TIN تستخدم لعالج نقص التغذية لدى الكبار من/ شركة المعجل لألدوية (الموزع 

المحلي) بمبلغ تقديري (267.609/600 د.ك) فقط مائتين وسبعة وستون الف وستمائة وتسعة 
دينار  وستمائة فلس الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

الموضوع
15

16

17

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 
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/441
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :18/7/12
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب االذن لشراء المادة PARACETAMOL 500MG تستخدم ادوية حبوب مسكن 
وخافض حرارة لكافة االقسام في مراكز الرعاية االولية والمراكز التخصصية والمستشفيات من/ 

الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/231,600 
د.ك)  فقط مائتين واحدى وثالثون الف  وستمائة دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

 

 Breast Imaging Analytical طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/208-2019 توريد
 Tool Software with Automated Breast Density Assessment Software
وملحقاته عدد (11) لحاجة مجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مركز الكويت لمكافحة 
السرطان (البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي) وذلك عن طريق اإلعالن عنها 

بالجريدة الرسمية وفقا لنص المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 
والتحته التنفيذية

*بينات الممارسة:
-غير قابلة للتجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة

 

طلب االذن لشراء المادة KADCYLA TDM-1 160MG تستخدم لعالج مرضى السالطان 
من شركة / علي عبدالوهاب المطوع التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري(200,238/600 

د.ك) فقط مائتان ألف ومائتان وثمانية وثالثون دينار كويتي وستمائة فلس ال غير وذلك وفقا 
لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم 2017/30

 

الموضوع
18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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 
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :05/07/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :18/7/1
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :015/07/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب االذن لشراء الماده EVEROLIMUS (AFINTOR) 5MG, UNIT:TAB تستخدم
لعالج مرضى السرطان من/ شركة المعجل لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/ 

198.288 د.ك) فقط مائة وثمانية وتسعون الف ومائتين وثمانية وثمانون دينار الغير وفقا لنص
المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب اإلذن لشراء المادة OSIMER TINIB (TAGRISSO) 80MG تستخدم لعالج 
مرضى السرطان من شركة / الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري

(176,359/842 د.ك) فقط مائة وست وسبعون ألف وثالثمائة وتسع وخمسون دينار كويتي ال 
ثمانمائة واثنان وأربعون فلس ال غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في 

شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب اإلذن لشراء المادة PROCYSBI 75MG تستخدم كأدوية حبوب لعالج األمراض 
الوراثية من شركة / احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 

(169,902/750 د.ك) فقط مائة وتسع وستون ألف وتسعمائة واثنان دينار كويتي وسبعمائة 
وخمسون فلس الغير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

الموضوع
21

22

23

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 
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14176
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :7/18
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/455
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :14084
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بتخفيض قيمة العقد للبند رقم (154) شراء مواد استهالكية متنوعة لقسم 
جراحة القلب لحاجة مستشفى العدان - مركز سلمان الدبوس للقلب المبرم مع شركة / هلثكير 

داينامكس للتجارة العامة ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/162,428 د.ك) فقط مائة واثنان وستون
ألف وأربعمائة وثمان وعشرون ألف ال غير بدال من (-/214,110 د.ك) وذلك بعد تخفيض 

الكميات لبعض المواد المرسى عليها وإلغاء اخرى بناء على إفادة القسم الطالب.

 

طلب االذن لشراء الماده PYLERA, UNIT: CAP تستخدم ادويه حبوب لعالج جرثومة 
المعده من/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (150/ 

114.384 د.ك) فقط مائة واربعةعشر الف وثالثمائة واربعة وثمانون دينار ومائة وخمسون فلس
الغيروفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء مواد تستخدم محاليل ومستهلكات الجهزة ELECSYS من/ شركة الدائرة 
المركزية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (94.198/320 د.ك) فقط اربعة وتسعون الف ومائة 

وثمانية وتسعون دينار وثالثمائة وعشرون فلس الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 
49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (16/1780C) مستهلكات للبند رقم (96-2)  
شاش طبي مطور مشبع باأليودين قياس CMX*10CM10 لكافة األقسام في المراكز الصحية 

للشركة المصنعة (SYSTAGENIX,UK) مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو 
الطبية وذلك النتقال حق توزيع وتسويق منتجات الشركة المصنعة

 

الموضوع
24

25

26

27

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14085
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (17/0927C) مستهلكات للبند رقم (54) شاش
برافين يستخدم للحروق قياس CM*150CM75 لكافة األقسام في المراكز الصحية 

والمستشفايت للشركة المصنعة (SYSTAGENIX,UK) مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ 
شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق توزيع وتسويق منتجات الشركة المصنعة

 

الموضوع
28
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1963$
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1964$
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

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 49 لسنة2016

1- شركة ناشيونال سباليز الجهزة و قطع غيار هندسية انابيب و توصيالت ذ م م
2- شركة نيشان المشاريع للتجارة العامة ش ش و

3- مصنع الرضوان العمال النجارة 
4- شركة يوندا كويت للمقاوالت العامة للمباني ذ م م

5- شركة الحزمي العالمية للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
6- شركة ادفانس تك انجنيرنج لمعدات و االت صناعية و قطع غيارها ذ م م 

7-  شركة جلف اوتوميشن سستمز لالجهزة و االنظمة االمنية و تركيبها و صيانتها ذ م م 
8- شركة المراسيل الوطنية للتجارة العامة و المقوالت ذ م م

9- شركة عطورات الفودري ذ م م 
10-شركة رواد االعمال للتجارة العامة ذ م م

ELECTRICITE DE FRANCE -11
WOOD GROUP UK LIMITED -12

 

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 49 لسنة2016

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA Ltd (1
2) شركة بالخدمة لنقل البضائع ذ م م

3) شركة مشاريع جلوبال لتقديم الخدمات اللوجستية ذ م م
4) شركة الفن برودكشن للتجارة العامة لالعالم و التسلية ذ م م

 C DI.M.C S COOPERATIVE MURATORI & CEMENRISTI/M (5
REVENNA SOCIETA COOPERATIVEA

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/62

  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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/09 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1961$
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

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 االالئحة  التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016

1- شركة منازل االنشائية للمقاوالت العامة للمباني ذ م م 
2- شركة سواعد لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق ش ش و

 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED -3
4- شركة سانهوك للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م

5- مؤسسة سلفر تيك سلوشنس 
6- شركة ديفرنت وورك للتجارة العامة ش ش و 

7- شركة مدينة الكويت الفنية لالنتاج الفني ش ش و
L.L.W ALJABER ENGINEERING COMPANY -8

9- شركة العصي الدولية للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م
10- شركة سيرفيس كونسيت للمقاوالت العامة للمباني ذ م م 

.SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. Ltd-11
12- شركة الفا تك للتجارة العامة ذ م م

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/62

  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       

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/09 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1962$
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

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 49 لسنة2016

1- شركة ستار ميديا الدارة و تنظيم المعارض و المؤتمرات ذ م م 
2- شركة مدهال العالمية للتجارة العامة ش ت
3- شركة السحاب العالمية العقارية ش م ك م

4- شركة ابناء عبدالله الحمود للتجارة العامة و المقاوالت ش ت 
TURNER CONSTRUCTION INTERNATIONAL LLC -5

6- مصنع فوجي النتاج المصاعد الكهربائية
7- شركة فاميلي كير العالمية للتجارة العامة ش ش و

8- شركة تعبوي للتجارة العامة ذ م م
9- شركة ابستر اكت للتجارة العامة ذ م م

10- شركة سمايل لمقوالت تنظيف المباني و الطرق ذ م م
11- شركة ساينا الهندسية للمقاوالت العامة للمباني ذ م م 

12- شركة كويت هاكرز الستشارات تقنية المعلومات و ادارة و تنظيم المعارض و المؤتمرات ذ م
م

 

الموضوع
4
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  
االربعاء الموافق 29-08-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


