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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/20
25-جمادي الثانى-1439 

   االثنين 
2018-03-12 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-12

)(   االثنين 2018/20 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط

د.مرسال سعد الماجدي
د.مبارك فهاد العازمي

السيدة/ وضحة العميري

هيا أحمد الودعاني

عبد الله زايد الفهد

بدر عبداللطيف الدويسان
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

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

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل وزارة المالية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة

السيد/ عبدالله الدوسري     مهندس كمبيوتر

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2

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 األعالم

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

السيد/ محمد العواش     وكيل مساعد لقطاع
التخطيط والتنمية

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء 
و عقود الخدمات

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيدة/ أماني التركيت     مراقب الدعم الفني

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيد/ يوسف الدويري     وكيل وزارة 
الصحة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود 
وضبط الجودة

السيدة/ روان النعمة     مدير ادارة الحاسب 
االلي

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب 
العقود والمناقصات

م/خالد الهنيدي     مهندس مدني

السيد/ أحمد زكي     اختصاصي قانوني

السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم 
المشتريات والمخازن

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

اإلدارة العامة للجمارك

الهيئة العامة للصناعة

الرقم :- و ك م /2017/2016/73

الرقم :- أج/ش/م/2018/2017/1

الرقم :- هـ ع ص/2021-2018/7

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء
في محطات التحويل الكهربايئة الرئيسية في محافظات ( االحمدي - حولي- مبارك الكبير )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مركبات ( صالون - وانيت - باص - جيب - سوبربان - 
هاف لوري )

لحساب اإلدراة العامة للجمارك

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  بشأن استئجار سيارات خدمية للهيئة العامة للصناعة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

شركة البترول الوطنية الكويتية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلدارة العامة لإلطفاء

0240/CA/CPD -: الرقم

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017/11

الرقم :- 2018/2017/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تعزيز سالمة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي االنشائية لتسهيل 
تصدير النفط ومشتقاته حتى نهاية عام 2030 في صفاة ميناء األحمدي.

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز 
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (الممنطقة االولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الحراسة األمنية للمرافق التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء لمدة 
3 سنوات

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :992
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/12,000د.ك)  فقط اثنىعشر الف
 دينار  الغير ما يعادل نسبة (12%) علي قيمة عقد الممارسة رقم 2016/30-2017 (ع) 

مشروع الدعم االعالمي 2017 المبرم مع / شركة براند اي ام سي للدعاية واالعالن وذلك اللغاء 
قيمة اعالن من البند رقم 2 من جدول تفاصيل االسعار والخاص باالعالنات الخارجية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14191
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (59) بشأن حراسة المباني التابعة لالمانة بين الشركات 
المتخصصة لمدة ثالث سنوات وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016
- اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم (1097) المؤرخ في 2018/1/25 المتضمن جدول 

مشروع الميزانية 

- غير قابلة للتجزئة

 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



2018/20  عدد كويت اليوم 1385تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/03/25 اجتماع رقم :

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4080
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (993/346 د.ك) فقط تسعمائة 
وثالثة وتسعون دينار وثالثمائة وستة واربعون فلس الغير  ما يعادل نسبة (0,48%) من قيمة 

العقد استئجار سيارات للديوان المبرم مع / شركة اعيان الكويت للسيارة اعتبارا من 
2018/2/20حتى نهاية العقد في 2018/8/11 وذلك ألضافة عدد (1) سيارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2395
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب االمانة العامة لمجلس الوزراء التالي :
اوال: دمج اعمال العقدين ارقام (ج م 138 و ج م 123) بشأن ايجار البرامج الخاصة بجهاز 

الحاسب الرئيسي IBM وتقديم خدمات الدعم للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
ثانيا: التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لتقديم خدمات االعمال اعاله بعد الدمج
بمبلغ اجمالي قدره (1,651,671/72 $) ما يعادل (497,153/188 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة 

وتسعون الف  ومائة وثالثة وخمسون دينار  ومائة وثمانية وثمانون فلس  الغير وفقا لنص 
المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لمدة سنة اعتبارا من 

2018/4/1 وذلك بناءا على طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولالسباب الموضحة 
بالكتب المرفقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أماني التركيت     مراقب الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :88
 تاريخ الكتاب :2017/11/20

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم  ITB# 1016191 خدمات هندسية و شراء و انشاءات 
Standby service contract for AL_Zour Refinery احتياطية لمشروع مصفاة الزور

لمدة خمس سنوات على الشركات تحت الفئة التخصصية المذكورة بالكشف المرفق
  

*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 18 بتاريخ 2018/1/10 المتضمن األسس والمعايير.

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

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

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

* اطلع الجهاز على كتاب شركة النفط رقم 18 بتاريخ 2018/2/7 المتضمن التعديالت المطلوبة 
على األسس والمعايير.

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1545302
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1564798
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/16 تقديم خدمات التأمين الصحي 
للمواطنين المتقاعدين على / شركة وربة للتأمين (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/98،687،500 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون مليون وستمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة 
دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

بعد االستماع الى 
رئيس مجلس ادارة شركة وربة للتأمين:

السيد / أنور بو خمسين
الرئيس التنفيذي لشركة وربة للتأمين:

السيد/ أنور السابج

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب التمديد األول للعقد رقم 2016/2015/1 تنفيذ البرامج الوقائية و العالجية لصحة الفم و 
األسنان لتالميذ المدارس بالمناطق الصحية المبرم مع معهد فورسايت األمريكي لمدة سنة اعتبارا
من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/6,661,086 د.ك) فقط ستة ماليين 
وستمائة وواحد وستون ألف وستة وثمانون دينار ال غير وذلك حتى ال تتوقف الخدمة والذي 

سيؤثر سلبا حال توقفها على شريحة كبيرة من طالب المدارس

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الدويري     وكيل وزارة الصحة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار على أن يكون 
التمديد االخير

عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4133
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :4134
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم وش ج ع 2017/15-2018 توريد وتشغيل وصيانة االنظمة االلية لدعم
أنشطة التعاون و ملحقاتها (المرحلة الثانية) خطة التنمية للسنة المالية 2017-2018 مع/شركة

الدار لالنظمة للتجارة العامة و المقاوالت بمبلغ اجمالي قدره(-/619,718د.ك)  فقط ستمائة 
وتسعةعشر الف  وسبعمائة وثمانيةعشر دينار  الغير لمدة سنة ولمدة سنتين للصيانة وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 
لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4544 المؤرخ في 2018/2/20 المتضمن موافقة وزارة 
المالية وإدارة الفتوى والتشريع.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ روان النعمة     مدير ادارة الحاسب االلي

طلب التعاقد المباشر رقم و ش ج 9-2018/2017 تجديد تراخيص مايكروسوفت االضافية مع 
ميزة التحديث مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره (-/222,590 د.ك)  فقط

مائتين واثنى وعشرون الف  وخمسمائة وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1878
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2200
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1839
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م و ث ف ا /2017/2016/6 استئجار سيارات للمجلس واالدارات 
التابعة له لمدة ثالث سنوات على / شركة يور كار لتأجير السيارات (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره(168,235/200 د.ك)  فقط مائة وثمانية وستون الف  ومائتين وخمسة وثالثون 
دينار  ومائتى فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد زكي     اختصاصي قانوني

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بتعديل مدة التمديد الثاني لالمر التغييري الثاني 
للمناقصة رقم م و ث ف أ 5 / 2013/2012 خدمات االمن و الحراسة المبرم مع / الشركة 

العالمية لألمن والحراسة ليصبح إعتبارا من 2017/5/9 حتى 2018/3/8 بدال من تاريخ الكتاب 
في 2018/1/15

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 5-2013/2012 خدمات االمن و الحراسة 
للمقر الرئيسي للمجلس و االدارات التابعة له المبرم مع / الشركة العالمية لالمن والسالمة لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/3/1 حتى 2018/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/74,592 د.ك) فقط 
اربعة وسبعون الف  وخمسمائة واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة م و ث ف أ/2017-2016/1

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع (2018/10) المنعقد بتاريخ 
2018/2/5 المتضمن: موافقة إعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/1/15

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/74
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/73
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/75
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2014/257 خدمة استئجار مركبات مع وبدون 
سائق المبرم مع / الشركة الكويتية الستيراد السيارات لمدة ثالث أشهراعتبارا من 2018/4/15 
حتى 2018/7/14 بمبلغ إجمالي قدره (-/343,980 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة واربعون الف  

وتسعمائة وثمانون دينار الغير لضمان استمرار الخدمة لحين اإلنتهاء من إجراءات عقد 
المناقصة الجديدة رقم م ب ك/2016/388

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2012/225 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم 
المعلومات المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2018/4/8 حتى 2018/10/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/160,950 د.ك) فقط مائة وستون الف  
وتسعمائة وخمسون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م ب 

ك/خ/2016/330

 

طلب التمديد األول للمناقصة رقم م ب ك / خ /2014/254 تركيب وتشغيل وصيانة خدمة 
 installing providing and maintaining internet االنترنت وخطوط االتصال

services and data communication lines المبرم مع / شركة فاست لالتصاالت لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/12,471 د.ك) فقط 

اثنى عشر الف واربعمائة واحدى وسبعون دينار الغير وذلك لعدم االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة الجديدة رقم م ب ك/خ/349/ 2017 اقفالها في 2018/3/20 وضمان استمرارية 

الخدمة.

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة البترول الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :461
 تاريخ الكتاب :2017/11/07

 
 
 

(اعيد بحث) رد المؤسسة بعدم قبول اضافة / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر من ضمن أسماء 
الشركات المدعوة للمشاركة بالمناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني 
لنظم المعلومات وذلك ألن الشركة ليست ضمن قائمة الشركات المؤهلة و المعتمدة لدى الشركات 

النفطية لخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات . 

-اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (1762) المؤرخ في 2017/12/4  المتضمن اسباب 
استبعاد الشركة

و  رقم 2018/53 بتاريخ 2018/2/11 المتضمن رأى اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة لها.

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر ضمن قائمة 
الشركات المؤهلة و المعتمدة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2072
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2018/2017/18 توريد تراخيص برامج الحاسب اآللي 
الخاصة بشركة مايكروسوفت للهيئة على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/379,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة وسبعون الف  دينار  الغير المطابق 
للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الدوسري     مهندس كمبيوتر

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1963
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1369
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2012/2011/94 صيانة اجهزة حاسب 
الي وملحقاته المبرم مع / شركة الديار المتحده للتجاره والمقاوالت لمده ستة شهور اعتبارا من 
2018/3/1 حتى 2018/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/608,820 د.ك) فقط ستمائة وثمانية الف 

وثمانمائة وعشرون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ 
ع/ش أ م/2017-2016/50

 

 طلب التمديد الثاني على قيمة عقد أعمال الصيانة الكهربائية الشاملة لكافة الكليات المراكز 
التابعه للهيئة (المنطقة االولى) المبرم مع / شركة الخنيني للتجارة العامه والمقاوالت  لمدة 

ثمانية أشهر إعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/134.000 د.ك) فقط مائة واربعة 
وثالثون الف دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2016/11-

2017

- اطلع الجهاز على :
- كتاب الهيئة رقم (1909) المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن فترة التمديد واسم الشركة

- كتاب الهيئة رقم (2574) المؤرخ في 2018/3/11 المتضمن افادة الهيئة بأن التمديد االول لم
يتم تنفيذه لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات السيد/ حامد العلبان

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1696
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 157-2018/2017  مع/شركة جلوبل الوطنية للتجارة العامه و 
المقاوالت ألعمال الصيانة المدنية الشاملة للكليات و المعاهد و المراكز التابعه للهيئة - المنطقة 

الثانية لمده ستة اشهر بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك) فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير 
وذلك لتعذر /شركة أرض الجزيرة للتجارة العامة من استالم الموقع لمباشرة اعمال  المناقصة 

رقم هـ ع/ش أ م/2017-2016/31

-على أن يخضع التعاقد المباشر لنفس شروط العقد السابق وذلك للقيام باألعمال الطارئة 
ولضمان إستمرارية أعمال الصيانة.

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1393
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1599
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ م م /2017/2016/8 (ع) 
توريد وتركيب وصيانة لوحات الرقم اآللي لمدة ثالث أشهر.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل والدعم الفني

طلب الغاء المناقصة رقم هـ م م /2017/2016/8 (ع) توريد وتركيب وصيانة لوحات الرقم 
اآللي وذلك لعدم توافر اعتمادات مالية تغطي مبلغ التعاقد خالل مدة تنفيذ العقد.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1487
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1488
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

طلب التعاقد باألمر المباشر رقم 63 مع / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي و اوالده شراء عدد 
(2100000) نماذج اصدار البطاقة الذكية SMART CARD بمبلغ اجمالي قدره (-

/4,359,600 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وثالثمائة وتسعة وخمسون الف  وستمائة دينار  الغير 
على أن يتم التوريد على دفعات تبدأ من 2018/4/1 حتى إنتهاء السنة المالية في 2019/3/31 

طبقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب شراء باالمر المباشر رقم 64  مستلزمات طباعة (2000000) نماذج البطاقة 
الذكية(HOLOGRAPHIC OVERLAY) من/ شركة الديار المتحدة الوحيدة والمتخصصة
في توفير هذه المادة بمبلغ اجمالي (-/590,000د.ك)  فقط خمسمائة وتسعون الف  دينار  الغير 
طبقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 خالل الفترة من 

2018/4/1 حتى 3019/3/31

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين موافاة الجهاز بموافقة ادارة 
الفتوى والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1659
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2133
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2424
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم  دأ/م/24 استئجار سيارات متنوعة لخدمات الديوان بدون
سائق المبرم مع / شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن لمدة سنة اعتبارا من 

2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي وقدره (-/360,636 د.ك) فقط ثالثمائة وستون 
ألف وستمائة وستة وثالثون دينار ال غير ولحين االنتهاء من اعداد المستندات لطرح ممارسة 

جديدة تتضمن جميع احتياجات الديوان.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم دأ/م/98 تنظيف الشوراع والساحات الداخلية والخارجية 
ومواقف السيارات المحيطة بمبنى قصر بيان المبرم مع / شركة مجموعة دانا وبيركلي التجارية 
لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2019/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/151,200 د.ك) فقط

مائة واحدى وخمسون الف ومائتى دينار الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لكفاءة االعمال 
المقدمة من الشركة ولحين االنتهاء من اعداد المستندات لطرح ممارسة جديدة تتضمن جميع 

احتياجات الديوان.

 

طلب التجديد الخامس للعقد رقم د أ/م/30  صيانة عدد (8) سيارات رولزرويس مصفحة مع / 
شركة الزياني للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي 

وقدره (-/96,000 د.ك) فقط ستة وتسعون ألف دينار الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2425
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1595
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

طلب التجديد الخامس لعقد رقم دأ / م / 31 صيانة عدد (8) سيارات بنتلي مصفحة مع / شركة 
الزياني للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي وقدره (-

/96,000 د.ك) فقط ستة وتسعون ألف دينار الغير

 

طلب التعاقد المباشر رقم (دا/ك/38) قطع غيار للطائرة االميرية (747B-8) برغبة الديوان ممثال
 ASTRONICS CUSTOM CONTROL /بشركة الخطوط الجوية الكويتية مع السادة
CONCEPTS بمبلغ اجمالي قدره (184,703/210د.ك) فقط مائة واربعة وثمانون الف  

وسبعمائة وثالثة دينار  ومائتين وعشر فلس  الغير وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات
العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201804281
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :201803775
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201803034
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم م ع 10-2017/2016 تنفيذ اعمال الصيانة و الترميم 
و االعمال االنشائية لمدارس و مباني منطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة االولى) لمدة ثالثة 

اشهر.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع /2016/2015/54 تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية 

(المنطقة الثانية).

اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم (201805470) المؤرخ في 2018/2/28 
المتضمن موافاة الوزارة بالكفالة االولية السارية للشركة

 

طلب التالي:
أوال: تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم م ع/2015/47-2016 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم 

و االعمال االنشائية لمدارس و مباني منطقة االحمدي التعليمية (المنطقة الثانية).
ثانيا: موافاة الوزارة بالكفالة األولية للمناقص الفائز / شركة العماري للتجارة العامة والمقاوالت

حتى يتسنى لهم مخاطبة ديوان المحاسبة ألخذ الموافقة المسبقة إلتمام إجراءات التعاقد.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201805465
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :201803691
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :201803784
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/444,388 د.ك) فقط اربعمائة 
واربعة واربعون الف  وثالثمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة (5 %)  على قيمة 

عقد المناقصة رقم م .ع/2017/2016/26 الستئجار حافالت مع سائقين لنقل طلبة وطالبات 
مدارس منطقة الفروانية والعاصمه وحولي التعليمية ومدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية 

وتوفير مرافقات ومرافقين لطلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة اثناء النقل لمبرم مع / 
شركةاوتوماك للسيارات وذلك لزيادة عدد (20) حافلة.

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2014/2013/79 اصالح وتشغيل وصيانة ومعدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني الوزارة التابعة لمنطقة حولي التعليمية 

(المنطقة االولى) المبرم مع / شركة علي محمد ثنيان الغانم وأوالده للتجارة العامة اعتبارا من 
2018/2/7 حتى 2018/8/21 بمبلغ اجمالي قدره (-/72,500 د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  
وخمسمائة دينار الغير وذلك لفصل عقود صيانة التكييف المركزي عن عقود صيانة وحدات 

التكييف المفصل .

 

طلب تعديل مدة التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع / 2012/2011/17 اصالح وصيانة 
معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة للوزارة في منطقة حولي ( 

السالمية - الرميثية - سلوى - جنوب السرة ) المبرم مع/ شركة أنصار الخليج الدولية للتجارة 
العامة والمقاوالت لتصبح إعتبارا من 2017/11/1 بدال من 2017/11/26 وذلك لفصل عقود 

صيانة التكييف المركزي عن عقود صيانة وحدات التكييف المفصل .

 

الموضوع
4

5

6

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 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق المتضمن: : موافقة إعتبارا من تاريخ الكتاب 
2017/11/26

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

الشركة الكويتية لالعمال المدنية للتجارة العامة 
والمقاوالت  ذ. م. م .

 
 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة االولية للمناقصة رقم م ع /2016/2015/54 تنفيذ اعمال 
الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة 

الثانية) وذلك لعدم اخطارهم بتوقيع العقد خالل فترة سريان العطاء.

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/171$
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/159$
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 طلب الموافقة على قبول العطاء المقدم من/ شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 
(اقل االسعار) للمناقصة رقم 2017501RFP خدمات دعم لورش العمل بمبلغ اجمالي قدره 
(36,137,715/045 د.ك)  فقط ستة وثالثون مليون ومائة وسبعة وثالثون الف وسبعمائة 

وخمسة عشر دينار وخمسة واربعون فلس الغير وذلك بعد إحتساب خطأ حسابي بنسبة (5.3 %)
العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة حيث ان سعر عطاء ثاني اقل االسعار/ شركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن يزيد بمبلغ (1,821,709/280 د.ك) عن عطاء اقل االسعار

اطلع الجهاز على كتاب شركة النفط رقم 2018/390 المؤرخ في 2018/2/13 المتضمن 
مستندات الخطأ الحسابي الكاملة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بإصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي
قدره (1,382,221/495 د.ك) فقط مليون وثالثمائة واثنى وثمانون الف ومائتين واحدى 

وعشرون دينار واربعمائة وخمسة وتسعون فلس الغير ما يعادل نسبة (9.5%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم RFP-1864 اعمال انشاء مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية المستخدمة 
بعمليات انتاج النفط بمراكز التجميع لمناطق جنوب شرق وغرب وشمال الكويت المبرم مع / 

 -re) شركة المجموعة المشتركة إلضافة أسعار أفرادية محددة لبنود معاد قياسها
measurable) والتي تفاصيلها وأسعارها االفرادية لم تكن ضمن صيغة العطاء ولألسباب 

المذكورة بكتاب الشركة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/59$
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2037663 انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة 
بجهد Kv11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 4&5 في جنوب وشرق الكويت 

  CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED SEP AREA
 SUBSTATIONS 4 AND 5 IN SOUTH AND EAST KUWAIT AREA
على الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا ألسس ومعايير اإلختيار والتأهيل المذكورة بكتاب 

الشركة.

*بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة.

-ال تقبل العروض البديلة
*شروط المناقصة:

 2037663/RFP 2037664 و/RFP وثائق المناقصة تتضمن شرط أن المناقصتي رقمي
سيتم ترسية كل مناقصة واحدة فقط على مناقص فائز حتى ولو كان صاحب أقل األسعار لكل 
منهما بحيث يكون لشركة النفط الحق بالتوصية بالترسية شريطة أن يكون مطابقا للشروط 

والمواصفات المطلوبة وال يحق له إختيار المناقصة التي سيتم ترسيتها عليه.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1625$
 تاريخ الكتاب :2017/11/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2029815 خدمة إزالة الرمال المتراكمة
 SAND CONTROL AND ASSOCIATED SERVICES لمناطق شمال الكويت
FOR NORTH KUWAIT AREAS  على الشركات المصنفة بالفئة الثانية لألعمال 

المدنية واإلنشائية
بعد استبعاد الشركات لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

*ترى شركة النفط بأن نص المادة رقم (16) ال ينطبق على هذه المناقصة لذا ال يتوجب طرحها 
طرحا مسبقا حيث أن قائمة الشركات المدعوة لها لم يتم إعدادها عن طريق شركة النفط إنما هي 

شركات مصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تحت الفئة الثانية لالعمال المدنية 
واإلنشائية وأن أسس ومعايير إختيارها من ضمن إختصاصات الجهاز.

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/211 بتاريخ 2018/2/5 المتضمن اسباب استبعاد 
الشركات السبعة.

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بالفئة الثانية لألعمال المدنية واالنشائية دون إستبعاد الشركات المحددة بكتاب شركة نفط 

الكويت

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/57$
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2032104 اعمال انشاء وتجهيز مواقع عمل للصيانة
 CONSTRUCTION OF والورشة المركزية واعمال االنابيب في شمال الكويت

 MAINTENANCE AND CENTRAL WORKSHOPS AND PIPING
YARDS IN NORTHKUWAIT على الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة األولى 

لألعمال المدنية واإلنشائية.

*ترى شركة النفط بأن نص المادة رقم (16) ال ينطبق على هذه المناقصة لذا ال يتوجب طرحها 
طرحا مسبقا حيث أن قائمة الشركات المدعوة لها لم يتم إعدادها عن طريق شركة النفط إنما هي 

شركات مصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تحت الفئة األولى لالعمال المدنية 
واإلنشائية وأن أسس ومعايير إختيارها من ضمن إختصاصات الجهاز.

- اطلع الجهاز على كتاب شركة النفط رقم 201 المؤرخ في 2018/2/1 المتضمن طلب إيقاف 
دعوة الشركات الموصى باستبعادها لحين االنتهاء من اجراءات تطبيق المادة (85) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 عليها

* بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بالفئة االولى لالعمال المدنية واإلنشائية  دون إستبعاد الشركات المحددة بكتاب شركة نفط 

الكويت

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/220$
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/241$
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

شركة الثويني التجارية ش م ك ( مقفلة )
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين الثالث االقل سعرا المشاركين في المناقصة 
رقم RFP-2026152 مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة غرب الكويت التالية 

اسماءهم :
- شركة نوري وكنت للمقاوالت الفنية والصيانة (اقل االسعار)

- شركة الخريف لبيع وصيانة واصالح معدات استخراج النفط (ثاني اقل االسعار)
- شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار)

 لمدة شهرين اعتبارا من 2018/3/7 حتى 2018/5/8 مع موافاة شركة نفط الكويت خطيا 
بأسماء الشركات الموافقة والغير موافقة على التمديد وذلك لحين االنتهاء من تقييم العطاءات 

واجراءات الترسية عن طريق الجهاز واجراءات تجهيز واحضار الكفالة النهائية من قبل الشركة
الموصي عليها واستكمال اجراءات توقيع العقد.

- علما بأنه سيتم اخطار الشركات المذكورة عن طلب التمديد في حال تم االعالن عنه في الموقع 
الرسمي على ان تقوم الشركات بالمتابعة مع قسم التأمين األولي بالجهاز او الموقع الرسمي 

لذلك.

 

طلب اجراء الالزم بإصدار ملحق للمناقصة رقم RFP-2034573 تركيب خطوط حاويات نزع 
الملوحة جديدة في 9GS-21&GC-19,GC-10,GC يتماشى مع قوانين الجهاز للمناقصات 
العامة لالسباب الموضحة بكتاب الشركة مع تمديد موعد اقفال المناقصة ليتم اتاحة المساواة 

والمنافسة وتكافؤ الفرص للجميع

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الثويني التجارية رقم 2018/565 المؤرخ في 2018/3/5 
المتضمن تصحيح الخطأ المطبعي في رقم القانون بكتاب الشركة رقم 2018/241

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9148
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :17361
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل وتبادل 
معلومات الخدمة المدنية فيما بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خالل الشبكة 
الالسلكية على / شركة مدى لإلتصاالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/520,200 
د.ك) فقط خمسمائة وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير و ذلك بناءا على مالحظات ديوان 

المحاسبة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/خالد الهنيدي     مهندس مدني

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات 
الخدمة المدنية فيما بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية 

لمدة شهرين وذلك لقرب انتهائها.

 

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/26) المنعقد بتاريخ 
2017/4/5 التالي :

-اوال الغاء قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/18) بتاريخ 2017/3/8 المتضمن : عدم 
الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي 

-ثانيا : الموافقة على الترسية على/ شركة مدى لإلتصاالت بمبلغ (-/520,200د.ك)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9149
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :13137
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :13136
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 12-2015/2014 الخاص بصيانة االنظمة المتكاملة 
المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/496,320د.ك) فقط اربعمائة وستة 

وتسعون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اعداد وثيقة المناقصة 
الجديدة.

 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2-2016/2015 توفير خدمات النظافة الالزمة للديوان 
المبرم مع/ شركة جلوبال العصرية الدارة المرافق اعتبارا من 2018/4/1حتى 2019/3/31بمبلغ
اجمالي قدره (-/63,855 د.ك)  فقط ثالثة وستون الف  وثمانمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير
بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح الماقصة الجديدة رقم 2018/2017/3

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 (ع) توفير خدمات الفندقة و المراسلين 
و البدالة المبرم مع/ الشركة المتحدة الدارة المرافق اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 
بمبلغ اجمالي قدره (48,599/400 د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  وخمسمائة وتسعة وتسعون 
دينار  واربعمائة فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة

الجديدة رقم 2017-2016/1

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17094
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :13138
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :96316
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات 
الخدمة المدنية فيما بين الديوان والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية المبرم مع / 

شركة مدى لالتصاالت اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي  قدره (-
/42,330 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  وثالثمائة وثالثون دينار  الغير  بنفس الشروط 

واالسعار وذلك لحاجة الديوان الماسة الستمرار الخدمات لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصة رقم 2017/2016-4

 

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2017/2016/7 صيانة التقارير الذاتية المبرم مع / شركة
بيت الخبرات لالستشارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/2/11 حتى 2019/2/10 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/36,000 د.ك)  فقط ستة وثالثون الف  دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 7 - 2016 / 2017 تقديم خدمات تشغيل نظام ديوان الخدمة 
لدعم المستفيدين

* بيانات المناقصة:
-شرط الخبرة التقل عن خمس سنوات

- ال تقبل التجزئة 
- ال تقبل عروض بديلة

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم وا/2018/2017/255 تحديث قسم مراقبة التشغيل التلفزيوني 
واالذاعي وورشة الصيانة وصالة االجهزة بمجمع الوزارة بالدور الرابع عشر على / شركة 

الشبكات الدولية للتكنولوجيا (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/590,944 د.ك) فقط خمسمائة
وتسعون الف وتسعمائة واربعة واربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جاسم االقرع     مدير االرسال الفني
السيدة/ ألطاف البالول     رئيس قسم االرشيف الرقمي

طلب ترسية المناقصة رقم و أ/2018/257 توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة 
فضائية متنقلة HD على / مجموعة وجدة للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (398,504/060 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة واربعة دينار 
وستون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

طلب ترسية المناقصة رقم و أ/2017/2016/254 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتجديد قسم 
األرشيف الرقمي بالوزارة على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/344,000 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة واربعون الف دينار الغير المطابق للشروط 
والمواصفات مع تعهد الشركة باإللتزام بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب الوزارة.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية مع موافاة موافقة  وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :29/26
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :34
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و أ/2018/2017/266 توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة 
استقبال وإرسال رقمية لمراقبة الوصالت اإلذاعية بوزارة االعالم على / شركة أوالد عبدالعزيز 
عبدالمحسن الراشد (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/196,630 د.ك)  فقط مائة وستة 

وتسعون الف  وستمائة وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم وأ/2013/2012/154 (ع) 
القيام باعمال صيانة واصالح وتركيبات اضافية النظمة مكافحة وانذار الحريق طبقا لمتطلبات 

االدارة العامة لالطفاء لمجمع االعالم بشارع السور لمده ثالث اشهر لحين االنتهاء من اجراءات 
التعاقد

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم و أ 127-2012/2011 (ع) توريد و تركيب احبال 
الشد لبرج االرسال التلفزيوني بمحطة ارسال فيلكا لمدة ثالثة اشهر 

-إطلع الجهاز على التالي:
- كتاب شركة سمارت نولدج رقم 2018/180 المؤرخ في 2018/2/1 المتضمن طلب اإلسراع 

بالتعاقد
- كتاب الوزارة رقم 21 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن افادتهم حول اتمام اجراءات التعاقد

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ثالث أقل األسعار على / شركة أوالد عبدالعزيز 
عبدالمحسن الراشد

بعد استبعاد شركة الشبكات الدولية (أقل األسعار) وشركة جيت لنك لإلتصاالت (ثاني أقل األسعار)
 وذلك لعدم مطابقة المواصفات الفنية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :285
 تاريخ الكتاب :2017/12/10

 
 
 

 رقم الكتاب :20/26
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثالث للممارسة رقم وأ/2014/362-2015 تشغيل مولدات الكهرباء 
االحتياطية بمجمع االعالم و المحطات الخارجية و محطة ارسال كبد المبرم مع / مؤسسة مبارك 
السلطان للتجارة العامة لمدة سنة اعتبارا من 2018/2/15 وبمبلغ اجمالي قدره (-/94,000 

د.ك) فقط اربعة وتسعون الف دينار الغيروذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 
الموحدة لكافة أعمال الصيانة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8) بتاريخ 2018/1/15 المتضمن العقود السابقه

 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم و أ/2013/292-2014 تقديم خدمة حجز االستوديوهات 
بسواتلها للنقل الحي وخدمات اخرى من موقع الحدث من العواصم العالمية للوزارة مع / 

مؤسسة الحدث لالنتاج الفني والدعاية واالعالن لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/2 بمبلغ اجمالي
قدره (-/1,387,296 $) لحاجة الوزارة باإلستمرار بتقديم الخدمة.

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع  وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :28/26
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم وا/2016/254-
2017 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتجديد قسم االرشيف الرقمي للوزارة

 

طلب تمديد فتره دراسة عطاءات المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص 
وتشغيل و ضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي 

(مشروع البث التلفزيوني االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) لمده اسبوعين ذلك 
الحتواء المشروع لكثير من االمور الفنية الدقيقة

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

إفادة الوزارة بعدم خضوع طرح ممارسة خارجية رقم و أ/2018/2017/566 تنفيذ جناح دولة 
الكويت في أكسبو 2020 دبي العالمي تحت عنوان "تواصل العقول ...وصنع المستقبل"   

الحكام القانون (49) من قانون المناقصات لسنة 2016 والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 
رقم 30 لسنة 2017 وذلك إستنادا لرأي إدارة الفتوى والتشريع.

* اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم (3) المؤرخ في 2018/1/4 المتضمن االعتماد المالي

-كتاب إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2018/2/5
- كتاب الوزارة رقم 281 المؤرخ في 2017/12/5 المتضمن طرح الممارسة

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/163-2018 مع / مؤسسة الفهد لالنتاج الفني للقيام بعرض 
المسلسل التلفزيوني (مع حصة قلم) عدد (30 حلقة) على شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ 
اجمالي قدره (-/400،000 د.ك)  فقط اربعمائة الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم (18) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
11

12

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

  قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبيه ثلثي االعضاء الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على 
إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب تعديل المبلغ اإلجمالي للتعاقد مع / مركز فروغي لالنتاج الفني إلنتاج المسلسل التلفزيوني 
(واحد مهم) ليصبح (-/379,980 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وسبعون الف  وتسعمائة وثمانون 

دينار  الغير وليس (-/380.000 د.ك) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العواش     وكيل مساعد لقطاع التخطيط والتنمية
السيد/ خالد الرشيدي     وكيل مساعد للصحافة والنشر

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/167-2018 مع / شركة عدسة العالمية للدعاية و االعالن و 
االنتاج الفني لشراء حق عرض المسلسل التلفزيوني (روتين) عدد (30 حلقة) على شاشات 

تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/350،000 د.ك)   فقط ثالثمائة وخمسون الف  دينار
 الغير وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات الواردة بكتاب  ديوان المحاسبة  بتاريخ 
2018/1/31

  قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبيه ثلثي االعضاء الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على 
إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :31/26
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/164-2018 مع / مركز فن الروان لالنتاج الفني المسرحي 
لشراء حقوق عرض المسلسل التلفزيوني (عطر الروح) عدد (30 حلقة) على شاشات تلفزيون 
دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/350،000 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسون الف  دينار  الغير 

وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/146-2018 لشراء حقوق عرض المسلسل التلفزيوني (حبيبي 
حياتي) بعدد (30) حلقة من/ مركز الدوري لالنتاج الفني والمسرحي بمبلغ اجمالي قدره (-

/280,000 د.ك)  فقط مائتين وثمانون الف  دينار  الغير طبقا لنص المادة رقم (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم (11) المؤرخ في 2018/2/1

- كتاب الوزارة رقم (18) المؤرخ في 2018/2/13

 

الموضوع
15

16

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبيه ثلثي االعضاء الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على 
إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2016/77) تاريخ 2016/11/2 

ثانيا : الموافقة على التعاقد

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/580$
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1- شركة أوسل الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت

2- مؤسسة إيه زد ستون للمقاوالت الكهربائية
3- شركة راشد عبدالرحمن للمواد الغذائية

4- شركة المتنقل للتجارة العامة والمقاوالت
5- مؤسسة ساسكوم اليت لألدوات الكهربائية ومقاوالتها

6- دانات للسياحة والسفر
7- محيط الفن للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع واإلنتاج الفني

8- شركة الراي الكويتية للتجارة العامة
9- شركة مركز الهاتف السباني

 

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  
االربعاء الموافق 14-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


