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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/49
17-شوال-1439 هـ 

   االثنين 
2018-07-02 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-02

)(   االثنين 2018/49 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

د. محمد عبدالله العيسى
بدر عبداللطيف الدويسان
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مبارك فهاد العازمي
مشعل منديل القحص

عبد الله مبارك الشريف
د/فواز العدواني

د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو / ممثل وزارة المالية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
االمين العام المساعد  لشئون المناقصات 

باالنابة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
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6
7
8
9

1

2
3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  04-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/07/15 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ م. فيصل العسكر     

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة 
المشتريات

السيد/ على المتروك     مدير ادارة 
التوريدات

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان 
الجودة والدعم التجاري

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيدة/ روان النعمة     مدير ادارة الحاسب 
االلي

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني
والمالي

السيدة/صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود 
والمتابعة

السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية 
المشروعات
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

السيد / نواف المطيري     رئيس الفريق 
الهندسي

17
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19



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/07/15 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

وزارة العدل

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ديوان الخدمة المدنية

الرقم :- إ م م /2018-2017/10/1

الرقم :- و ع /2018/2017/4

الرقم :- أ.ف 2018/2017/23

الرقم :- 9 - 2016 / 2017

فض عطاء مناقصة/ممارسة  االشتراك في مجموعة برامج Autodesk مع تقديم الصيانة 
والدعم الفني

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات أمن وحماية وإدارة شبكة المعلومات بوزارة العدل

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إستئجار عدد 290سيارة بدون سائق و بدون وقود لخدمات وزارة 
االوقاف و الشئون االسالمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات أوراكل

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد االقفال

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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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فض العطاءات

الهيئة العامة للصناعة

شركة نفط الكويت

الرقم :- هـ ع ص / 2018/19 /2021

2032104-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل وتطوير وصيانة وضمان والتدريب على 
(نظام االستعالم الصوتي وآلة التتبع والشاشة اإللكترونية) بالهيئة العامة للصناعة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال انشاء وتجهيز مواقع عمل للصيانة والورشة المركزية 
 CONSTRUCTION OF MAINTENANCE واعمال االنابيب في شمال الكويت

 AND CENTRAL WORKSHOPS AND PIPING YARDS IN
NORTHKUWAIT

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1544$
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

شركة المجموعة الخليجية الفضية إلدارة المطاعم ذ 
م م
 
 

طلب الشركة قبول التأمين االولي الساري حتى 2018/9/23 للمناقصه رقم 2016/2015/4 
توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظات واالدارات العامة بالوزارة

 
علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل قانون(37) لسنة 1964 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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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الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12554
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/75,625د.ك) ما يعادل نسبة 
(25%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/3 صيانة أعمدة وكشافات اإلنارة 
ولوحات التشغيل بالصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية واالتحادات (المنطقة 

الثالثة) المبرم مع / شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2018/7/20 حتى 2019/1/19 و ذلك لحين االتنهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ع ر 

/2018/2017/6 اقفالها في 2018/9/16

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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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الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7054
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

 طلب الغاء طرح الممارسة المحدودة  رقم  دأ/ك/40 بوالص تأمين طائرات األسطول األميري 
بين الشركات المتخصصة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم4617 بتاريخ 2018/5/1  المتضمن طلب طرح الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :172
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية 
واالالت الدقيقة ذ م م

 
 

افادة الشركة برفض قبول طلبات اشتراك الشركات التالية:
1-شركة الخريف لبيع وصيانة واصالح معدات الستخراج النفط

2-الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
3-شركة االحمدية للمقاوالت والتجارة

4-شركة المدد للتجارة العامة والمقاوالت
5-شركة امكو للهندسة واالنشاءات

 في المناقصة المحدودة رقم CZ / REF / MT /012 خدمات تشغيل وصيانة وحدات مناولة 
الكبريت ، الصهاريج ، المرافق البحرية ومحطة معالجة مياه الصرف في مصفاة الزور وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة رقم ( 146) المؤرخ 
في 2018/5/30 المتضمن اسباب رفض الشركات

 

طلب الشركة االستعجال بالنظر وقبول طلب االضافة ضمن الشركات المؤهلة لالشتراك 
بالمناقصة رقم ITB# 1016191 خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع 

مصفاة الزور وذلك ليتسنى للشركة المشاركة بالمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع استعجال الجهة بالرد على 
كتاب الشركة المحال بتاريخ 2018/4/16

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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الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :170
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة (ضباط امن)
واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل 

لحراسة المنشآت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/308,700 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية الف
وسبعمائة دينار  الغير.

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة التالية:
رقم  (1180) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة حضور اجتماع

رقم (1211) المؤرخ في 2018/5/29 المتضمن موافقة وزارة المالية
رقم (812 ) المؤرخ في 2018/4/2 المتضمن اسباب أختيار اقل االسعار

 رقم (1542) المؤرخ في 2018/6/24 المتضمن استكمال اجراءات التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / نواف المطيري     رئيس الفريق الهندسي

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية 
) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل لحراسة المنشآت 
(أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/304,200 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة الف ومائتى دينار 

الغير

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة التالية:
رقم  (1182) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن طلب الهيئة حضور اجتماع الجهاز

رقم  (813 ) المؤرخ في 2018/4/2 المتضمن اسباب اختيار اقل االسعار
رقم  (1212) المؤرخ في 2018/5/29 المتضمن موافقة وزارة المالية 

رقم (1543) المؤرخ في 2018/6/24 المتضمن استكمال اجراءات التعاقد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/07/15 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1032$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة الخرافي للحاسبات اآللية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :309
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م
 
 

(أعيد بحث) طلب التالى:
- اوال: شكوى الشركة على البند IV SERVICES DETAILS  من الشروط الفنية لفريق 
العمل (عدد 13 كويتي وعدد 23 غير كويتي) من المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود 

بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة 
- ثانيا : طلب تمديد موعد اقفال المناقصة

اطلع الجهاز على ملحق كتابي مؤسسة البترول رقم(2018/240) المؤرخ في 2018/5/31
ورقم (241) المؤرخ في 2018/6/5 المتضمن التعديل على شروط ومواصفات المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

(أعيد بحث) طلب التالى:
- اوال: شكوى الشركة على البند IV SERVICES DETAILS  من الشروط الفنية لفريق 
العمل (عدد 13 كويتي وعدد 23 غير كويتي) من المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود 

بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة 
- ثانيا : طلب تمديد موعد اقفال المناقصة

اطلع الجهاز على مرفق ملحق كتاب مؤسسة البترول رقم(2018/240) المؤرخ في 
2018/5/31

و رقم (241) المؤرخ في 2018/6/5 المتضمن التعديل على شروط ومواصفات المناقصة

 

الموضوع
1

2

م

  تخطر الشركات بان تم  اصدار ملحق رقم  (3) ونشر بتاريخ 2018/6/23 بجريدة كويت اليوم

  تخطر الشركات بان تم  اصدار ملحق رقم  (3) ونشر بتاريخ 2018/6/23 بجريدة كويت اليوم

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :19376
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 المناقصة رقم و ك م/2015/2014/76(ع) اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة 
لمحافظات (العاصمة-الفروانية-الجهراء)

 

طلب توزيع محضر االجتماع التمهيدي على المناقصين المشاركين بمناقصة رقم و ك م 
2018/2017/86 أعمال اإلصالح والصيانة للمضخات وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع 

تشغيل وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها ومواقع األعمال الكيماوية والتناضح 
العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت مع تمديد فترة اإلقفال لمدة إسبوعين

 

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد إقفال المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد موعد االقفال

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16372
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 286,054د.ك) فقط مائتين وستة 
وثمانون الف  واربعة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد رقم 

2016/32-2017 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة المنظومة االمنية المتكاملة للبنية التحتية 
للوزارة المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر وذلك  لحاجة الوزارة لتوفير بعض 

االجهزة والبرامج والتراخيص الستكمال المنظومة االمنية موزعة على النحو التالي:
1- بند البرامج بمبلغ إجمالي قدره (-/113,428د.ك)
2- بند االجهزة بمبلغ إجمالي قدره (-/172,626د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ روان النعمة     مدير ادارة الحاسب االلي

الموضوع
1
م

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13180
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ش ج 2018/2017/14 توريد و تركيب و تشغيل األنظمة 
اآللية لمنظومة البوابة اإللكترونية للوزارة بين الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات في سنة 2017

*بيانات المناقصة:
*ال تقبل التجزئة

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

*شروط المناقصة :
*مدة العقد سنة

*ان يكون للشركة عقدين سابقة اعمال على االقل في نفس االعمال
*ان يكون للشركة دعم فني للمشروع من قبل الشركة العالمية المعتمدة لالنظمة والحلول المقدمة

بالعطاء وتقديم كافة البيانات عنها
*ان يكون لديه وكيل معتمد للبرامج وجميع مكونات المشروع التابعة لموضوع التعاقد

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201813255
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :201815345
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع 2019/2018/1 استئجار عدد (70) سيارة جيب 4 سلندر مع 
وقود بدون سائقين على/ شركة اعيان الكويت للسيارات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/283,320 د.ك) فقط مائتين وثالثة وثمانون الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

أوال: رد الوزارة على اعتذار الشركة الكويتية لالعمال المدنية للتجارة العامة والمقاوالت عن 
تمديد الكفالة البنكية من المناقصة رقم م ع /2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم 

واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية ( المنطقة االولى)

ثانيا: طلب الوزارة االطالع واتخاذ الالزم .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

  قرر مجلس إدارة الجهاز قبول إعتذار الشركة الكويتية لالعمال المدنية للتجارة العامة 
والمقاوالت وتجديد الكفاالت البنكية 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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/07/15 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6728
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :6913
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :6795
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (-/422,100 د.ك)  فقط اربعمائة واثنى وعشرون 
الف  ومائة دينار  الغير بنسبة (30%) من عقد المناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال 

الصيانة الجذرية بقطاع ( الخالدية - الشدادية - الفنطاس ) - ادارة  االنشاءات والصيانة - 
المبرم مع/ شركة الشرق االوسط لالنشاءات "مدكو" وذلك لالسباب المذكورة بمرفقات الكتاب.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/38,300 د.ك)  فقط ثمانية 
وثالثون الف  وثالثمائة دينار  الغير بنسبة (10%) من عقد المناقصة رقم 2016/2015/155 

تطوير وتجديد وصيانة كافتيريا كلية العلوم االدارية بالشويخ - الدارة االنشاءات والصيانة - 
جامعة الكويت المبرم مع/ شركة جمكو للتجارة العامة و المقاوالت مع تمديد العقد لمدة 60 يوم 

اعتبارا من 2018/7/3  وذلك لألسباب المذكورة بمرفقات الكتاب

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2018/2017/95 أعمال انشائية صغيرة للطرق والساحات والخدمات 
العامة وصيانتها لجميع مواقع الجامعة لعدم التزام جميع الشركات بالشروط الواردة بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4496
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2016/2015/46 ( ع ) توريد عمالة فنية
لمطبعة الهيئة المرساة على / شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل 

االسعار)

-إطلع الجهاز على كتاب شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2018/155 
المؤرخ في 2018/3/31

-علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين  بالمناقصة رقم هـ ع / ش ا م/ 
2016/50-2017 صيانة اجهزة الحاسب اآللي وملحقاته

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2016/73) المتضمن 
 إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم (2016/37) بتاريخ 2016/5/18و الموافقة 

على توصية الهيئة  مع تعزيز االعتماد المالي

ثانيا: الموافقة على اإللغاء ويحفظ كتاب شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6629
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

طلب التالي:
اوال: تمديد فتره دراسه العطاءات المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/14 توفير أجهزة 

حماية المعلومات (Enhancing Network Security) للهيئة وذلك الستكمال الدراسة
ثانيا:تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على تمديد الدراسة
ثانيا: تمديد الكفاالت البنكية 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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11750
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :11600
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/ م م / 2018/2017/12 تشغيل وصيانة شبكة ري بالتنقيط 
العبدلي الزراعية  (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) على /شركة الربيع الدائم

للمقاوالت الزراعية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/134,070د.ك) مطابق للشروط 
والمواصفات .

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة المرخ في 2018/6/27 المتضمن التوصية بالترسية .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/2014/17 اعمال الخدمات والنظافة 
وخدمة رعاية الحيوانات بحديقة الحيوان وبعض مرافق الهيئة المبرم مع / شركة دانا وبيركلي 
التجارية لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/95,400د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  واربعمائة دينار  الغير بنفس الشروط واالسعاد وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م /2018/2017/15 اقفالها في 

2018/7/29

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة 

عدم الموافقة 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2018/2017/11 مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/07/15 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4826
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3799
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2-2015/2014 طباعه سلسله عالم المعرفة 
المبرم مع/ شركة دار السياسة للطباعه و الصحافة و النشر لمده ستة اشهر اعتبارا من 

2018/7/25 حتى  2019/1/24 بمبلغ اجمالي قدره (-/71,085 د.ك) فقط احدى وسبعون الف 
وخمسة وثمانون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م و ث ف 

أ/2017/10-2018 اقفالها في 2018/9/23

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

طلب التمديد الثالث لألمر التغييري الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف ا 2013/2012/5 
خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس و االدارات التابعة له المبرم مع / الشركة 

العالمية لألمن و السالمة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/3/9 حتى 2018/9/8 بمبلغ اجمالي
قدره (-/44,676 د.ك)  فقط اربعة واربعون الف  وستمائة وستة وسبعون دينار  الغير

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم م و ث ف أ 
2018/2017/3 اعمال النظافة للمقر الرئيسي للمجلس الوطني و االدارات التابعة له .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم رقم هـ ع ر 17-
2016-2017 أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة رصف طريق أسفلتي خدمي للجمهور من ناحية 

مضمار سباق الهجن بطول 15.200م بالنادي الكويتي لسباق الهجن.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. فيصل العسكر     

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 18-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن -

النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 20-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - 

القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 19-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل 

- الساحل - اتحاد كرة القدم - الصليبخات) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5109
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2510
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل تاريخ بداية التجديد االول للعقد رقم (1087) صيانة حزم برامج 
الخاصة بالحاسب الرئيسي الستكمال المرحلة الثانية من خطة التنمية المبرم مع / شركة 

تكنولوجيا المستقبل لمدة ثالث سنوات  ليصبح اعتبارا من 2018/10/1 وحتى 2021/9/30 بدال
من  2018/4/1 بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

( اعيد بحث ) طلب التجديد الخامس لعقد صيانة حزم البرامج الخاصة بالتصديق اإللكتروني 
Verisign ونظام البطاقة الذكية My ID المبرم مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده 
لمدة سنة إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 98,724 د.ك) فقط 

ثمانية وتسعون الف وسبعمائة واربعة وعشرون دينار الغير لحاجة الهيئة 

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3403 المؤرخ في 2018/4/17 المتضمن لموافقة الفتوى
والتشريع على التعاقد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االستعجال بالرد على قرار الجهاز  باجتماع رقم 
2018/26 المنعقد بتاريخ 2018/4/2 المتضمن تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من 

الجهه يفيد بأسباب التجديد مع هذه الشركة مع ارفاق وكالة

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/07/15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2511
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :5208
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 ZENTERPRISE114  ( اعيد بحث ) طلب التجديد الثاني العقد رقم 1028 لصيانة االجهزة
المبرم مع/شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمده سنتين اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2020/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/78,750 د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  وسبعمائة 
وخمسون دينار  الغير

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 3404 المؤرخ في 2018/4/17 المتضمن بأن الشركة هي الوكيل
المعتمد لصيانة هذا النوع من االجهزة مرفق الوكالة

 

طلب الشراء باالمر المباشر رقم (65) مواد الطباعة الخاصة بمستلزمات اصدار البطاقة الذكية 
consumables مع/ شركة الديار المتحدة (وكيل معتمد) بمبلغ اجمالي قدره (96,193/230 
د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  ومائة وثالثة وتسعون دينار  ومائتين وثالثون فلس  الغير وفقا 

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

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ عبدالله مبارك الشريف

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/07/15 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :38219
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :54281
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1-2018/2017 اعمال المراسلين والفندقة والبدالة بمبنى الديوان 
بالشويخ على/ الشركة المتحدة الدارة المرافق (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(383,389/740 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وثمانون الف  وثالثمائة وتسعة وثمانون دينار  
وسبعمائة واربعون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات الفنية

- اطلع الجهاز على كتاب شركة عبرات الخليج للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) رقم 
2018/1137 المؤرخ في 2018/5/24 المتضمن طلب افادتها بما تم بشأن ترسية المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

طلب اتخاذ الالزم نحو تعميم تاريخ إنتهاء التراخيص الواردة في المالحق الفنية التابعة 
للمناقصة رقم 9 - 2016 / 2017 تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات أوراكل وعلى

جميع الشركات المشاركة قبل االقفال

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع 
الشركات المشاركة بالمناقصة

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد االقفال

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/07/15 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :51249
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التمديد الثامن 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 لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي  قدره
(-/42,330 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  وثالثمائة وثالثون دينار كويتي الغير  بنفس الشروط 
واالسعار وذلك لحاجة الديوان الماسة الستمرار الخدمات لحين االنتهاء من توقيع عقد المناقصة 

رقم 2017/2016-4

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 6-
2017/2016 الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية بالديوان.

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/07/15 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1439$
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب األحاطة والعلم بأن شركة نفط الكويت ستتم استكمال إجراءات توقيع العقد مع شركة / 
معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت  للمناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة 
 AHMADI HOSPITAL GENERAL CLEANING العامة لمستشفى االحمدي

SERVICES وذلك لتسليم الكفالة النهائية و لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

-RFP افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم
2022009 خدمات صيانة المباني والتكييف بمناطق الشركة في شمال الكويت.

 

 2016663-RFP افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة المناقصة رقم
خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة للشركة 

COMMUNICATIONS MAINTENABNCE SERVICES

 

-RFQ افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم
2033547 توريد معدات تكميلية آلبار الحقن جنوب شرق الكويت .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/07/15 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/860$
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم RFP-2025506 انشاء محطة توليد طاقة 
 SOUTH RATQA SOLARS شمسية جنوب الرتقة النتاج نفط طبقة فارس الثقيل

 STEAM GENERATION (RSSG)  FOR LOWER FARES HEAVY OIL
PRODUCTION على الشركات المذكورة بكتاب الشركة استنادا للمادة رقم 18 من قانون 

المناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتابي شركة نفط الكويت رقم (2018/1/49) المؤرخ في 2018/5/27 
المتضمن معايير تاهيل الشركات

وكتاب رقم 2018/1475 بتاريخ 2018/6/19  وكتاب رقم 2018/1520 بتاريخ 2018/6/26 
المتضمنين المطلوب

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :145
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و أ /2018/2017/268 تجهيز خدمات التنظيف و التقل الداخلي و 
التخلص من النفايات بمبنى مجمع االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها على/ شركة دلما 
العالمية التجارية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/2,380,800 د.ك)  فقط  مليونين  وثالثمائة وثمانون الف  وثمانمائة دينار  الغير 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ا 258/-
2018/2017 مشروع تطوير و تحديث عدد ثالثة استوديوهات بث مباشر اذاعي (10.9.5) 

بالوزارة

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ت 266-
2018/2017 توريد و تركيب و تشغيل و ضمان اجهزة استقبال و ارسال رقمية لمراقبة 

الوصالت االذاعية بالوزارة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :143
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة وأ/2015/2014/394 استئجار حيز فضائي بمقدار (36ميجا 
هرتز) لبث قنوات تلفزيون دولة الكويت لتغطية شمال افريقيا و الشرق االوسط المبرم مع/ شركة 

جولف سات لالتصاالت لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/10/25 بمبلغ اجمالي قدره (-
/3,427,200 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  واربعمائة وسبعة وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير  

وذلك لبث قنوات دولة الكويت لتغطية شمال أفريقيا و الشرق األوسط

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :129
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :144
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :147
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/21-2019  النتاج البرنامج التلفزيوني (النوادر - الجزء 
الثاني) مدته (30 حلقة) مع/ مؤسسة المخيال لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 
د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة 

رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد مع/ شركة مجموعة النظائر االعالمية شراء حقوق عرض المسلسل المحلي (روز 
باريس) بمبلغ اجمالي قدره (-/270,000 د.ك)  فقط مائتين وسبعون الف  دينار  الغير وفقا 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/48-2019  النتاج البرنامج التلفزيوني (وجهة نظر) مدته (30 
حلقة) مع/ شركة ميديا ميكر لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/120,000 د.ك)  فقط مائة 

وعشرون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ د. محمد عبدالله العيسى

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :146
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب التعاقد برقم 0049-2019/2018 مع/شركة فريم ريت لالنتاج الفني النتاج البرنامج 
التلفزيوني (عيشها صح)  بعدد 30 حلقه على شاشه تلفزيون دوله الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-

/120,000 د.ك) فقط مائة وعشرون الف  دينار  الغير ذلك وفقا للماده 18 من قانون 
المناقصات

 

طلب التعاقد مع/ شركة بيت االعالم للدعاية و االعالن شراء حقوق عرض البرنامج التلفزيوني 
(قطوف قرانية - ج2) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  دينار  

الغير وذلك وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشان 
المناقصات

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1674733
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/36 توريد وتركيب وتشغيل 
النظام االلي الدارة الصحة العامة-العمالة الوافدة على/شركة التقدم التكنولوجي (ثاني أقل 

االسعار) المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره(-/1,264,664د.ك)  فقط  مليون  
ومائتين واربعة وستون الف  وستمائة واربعة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

(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.

-علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1724717
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1726718
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد البند رقم (2) من المناقصة رقم ص/م خ ع /57/ 2013/ 
2014 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية)  المبرم مع / شركة 
محمد ناصر الشهرى واوالده لمدة سته اشهر اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ إجمالي قدره 

(54.740/000د.ك) فقط اربعة وخمسون مليون  وسبعمائة واربعون الف  دينار  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1688561 بتاريخ 2018/5/16 المتضمن التمديد لمدة 
سنه

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد  البندي رقمي (4.3) من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2014/2013/57 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) المبرم مع
/ الشركة الوطنية لقطع غيار السيارات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/7 بمبلغ اجمالي 
وقدره (78.616/800 د.ك)  فقط ثمانية وسبعون الف  وستمائة وستة عشر دينار  وثمانمائة 

فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1668323 بتاريخ 2018/5/6 المتضمن التمديد لمدة سنه

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة من تاريخ الكتاب في 2018/6/14
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1724715
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد  البند رقم (4) من (المجموعة الثالثة) المناقصة رقم ص/م 
خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية (سيارات خدمة) المبرم مع / شركة دايموند 
هاوس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/7/19  بمبلغ 

اجمالي قدره (-/46.665د.ك)  فقط ستة واربعون الف  وستمائة وخمسة وستون دينار  الغير 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم ص / م خ ع /2018-2017/1  .

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1688562 بتاريخ 2018/5/16  المتضمن التمديد 
لمدة سنه

 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين للمناقصة رقم ص /م  خ ع 
/2018/2017/21 توفير اخصائي نظم معلومات

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
االستعجال برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :415
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :8166
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :8165
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 B PLASMA PATHOGEN INACTIVATN INT.B طلب االذن بشراء  مادة
B3103 و V2 B.BPLASMA POOLING BLOOD BAG 1000ML وهي 

تستخدم  لعملية تثبيط الفيروسات والبكتريا في عينات بالزما الدم من / شركة التقدم التكنولوجي  
(الموزع المحلي) بمبلغ  تقديري (-/1,700,000د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة الف  دينار  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب الموافقة على  تعديل القيمة االجمالية لشراء البند رقم (125)  كبسوالت لعالج مرضى 
السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة صفوان للتجارة و 

المقاوالت لتصبح (-/1,469,707د.ك) فقط  مليون  واربعمائة وتسعة وستون الف  وسبعمائة 
وسبعة دينار  الغير بدال من (1,632,989د.ك) و ذلك لتقديم الشركة تخفيضا بالسعر

 

طلب الموافقة على  تعديل القيمة االجمالية لشراء البند رقم (122)  حبوب لعالج ارتفاع 
الكوليسترول لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات  من / شركة احفاد حمد صالح 

الحميضي لتصبح  (-/1,224,233د.ك)  فقط  مليون  ومائتين واربعة وعشرون الف  ومائتين 
وثالثة وثالثون دينار  الغير  بدال من (1,318,365د.ك) و ذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر.

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :525
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :18/12/17
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب االذن بشراء مادة TOCILIZUMAB ACTEMRA 162MG وهي تستخدم  لعالج 
الروماتيزم من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية  (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري  (-

/924,000د.ك)  فقط تسعمائة واربعة وعشرون الف  دينار  الغير
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء أدوية  PEDIASURE PEPTIDE 1.5 CAL تستخدم مادة تغذية 
لمرضي الجهاز الهضمي من /  شركة المعجل لالدوية (الموزع المحلي ) بمبلغ تقديري  

(674,464/800د.ك) فقط ستمائة واربعة وسبعون الف  واربعمائة واربعة وستون دينار  
وثمانمائة فلس  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء مواد تستخدم  بخاخ (فكسين) المراض الحساسية لمركز عبدالعزيز الراشد 
للحساسية من / شركة برقان العالمية الطبية  (الموزع المحلي) بمبلغ   تقديري  

(605,815/250د.ك)  فقط ستمائة وخمسة الف  وثمانمائة وخمسةعشر دينار  ومائتين 
وخمسون فلس  الغير  وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة 

المستودعات الطبية
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

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

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :556
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :7697
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :314/3/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل بشراء TIOTR OPIUMBROMID 18 MCG  GU وهي 
تستخدم لعالج الربو من/ شركة الغانم هيلثكير  بدال من/ شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال حق 

التوزيع

 

 cm) طلب الموافقة على تعديل  القيمة االجمالية لشراء البند رقم (173) اطقم شاش قياس
10X10) القسام التعقيم بكافة المستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة لتصبح (-
/298,398 د.ك)   فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  وثالثمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير 

بدال من (-/332,000 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة .

 

طلب االذن بشراء BEPANTHEN PLUS CREAM وهي تستخدم  لعالج الجروح 
واإللتهابات وجفاف الجلد من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة  (الموزع  المحلي) بمبلغ  
تقديري (-/290.464د.ك)    فقط مائتين وتسعون الف  واربعمائة واربعة وستون دينار  الغير 

وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
13

14

15

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :416
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :29
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :07/03/18
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب االذن بشراء مادة W/LACTATE TEST EPOC/BGEM و 
EPOC/CAPILLYRY TUBS وهي تستخدم  محاليل ومستهلكات لجهاز EPOC لقياس 
غازات الدم من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ  تقديري 

(-/237,500د.ك)  فقط مائتين وسبعة وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن لشراء قفازات جراحية معقمة بدون بودرة تستخدم داخل العمليات قياسات مختلفة من 
/ شركة التقدم التكنولوجي  (الموزع المحلي) بمبلغ  تقديري (-/235,950د.ك)   فقط مائتين 
وخمسة وثالثون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة 

الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن  لشراء DESVENLAFAXUNE PRISTIQ 50MG وهي تستخدم لعالج 
االمراض النفسية  من / شركة المفيد لألدوية والمواد الغذائية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 
(99,246/120د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  ومائتين وستة واربعون دينار  ومائة وعشرون 
فلس  الغير  ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :013/04/08
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/426
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 VORTIOXETINE HYDROBROMID BRINTELLIX طلب االذن  لشراء
MG10 وهي تستخدم  لعالج االمراض النفسية من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة 

والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (98,949/312د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  
وتسعمائة وتسعة واربعون دينار  وثالثمائة واثنىعشر فلس  الغير ووفقا للمادة رقم (18) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

. 2017/30

 

طلب االذن لشراء OLAPARIB (LYNPARZA) 50MG تستخدم لعالج مرضى السرطان 
من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (98,704/256 د.ك)  
فقط ثمانية وتسعون الف  وسبعمائة واربعة دينار  ومائتين وستة وخمسون فلس  الغير ووفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب الموافقة على تعديل  القيمة االجمالية لشراء البند  رقم (146) محاليل ومستهلكات ألجهزة 
تحليل غازات الدم لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) لتصبح  
(72,285/024 د.ك )  فقط اثنى وسبعون الف  ومائتين وخمسة وثمانون دينار  واربعة 

وعشرون فلس  الغير بدال من (-/317,567د.ك) وذلك لرفع معظم األجهزة من المختبرات .

 

الموضوع
19

20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/349
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/347
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :8892
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :100
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اعمال شراء البند رقم (1) محاليل ومواد مخبرية  لمختبر مركز الدرن
المركزي من/ شركة الدائرة المركزية  بدال من/ شركة تكترون  وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال البند رقم (7) فحوصات فيروسية لمختبر الفيروسات لمركز
يعقوب بهبهاني  من/ شركة الدائرة المركزية  بدال من/شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية  وذلك 

النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (177) لشراء مواد استهالكية تخص قسم األشعة 
لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات مع / شركة أشرف وشركاه المحدودة بدال من/ 

شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية وذلك النتقال الوكالة

 

شكوى الشركة من االستبعاد من المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/36 توريد وتركيب 
وتشغيل النظام االلي الدارة الصحة العامة - العمالة الوافدة

 

الموضوع

الموضوع

22

23

24

25

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

  قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الشكوى للوزارة لإلطالع واإلفادة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/49

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/07/15 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1556$
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

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
1-شركة القصر المثالي للتجارة العامة والمقاوالت 

2-شركة دبي جي بي ار لتأجير السيارات
3-شركة بنتا لألثاث و المفروشات 

4-مريديان لصناعات الحديد

 

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 04-07-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


