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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/55
09-ذو القعدة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-07-23 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-23

)(   االثنين 2018/55 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط

عبد الله مبارك الشريف
هيفاء عبدالعزيز المضف

مشعل منديل القحص
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
بدر عبداللطيف الدويسان

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  25-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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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 للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 

الوزراء
 العضو / ممثل وزارة النفط

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب
 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة 
المشتريات

السيده/ ريم الرمضان     رئيس قسم الصيانة

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

علي حاتم الصايغ      ممثل/ القطاع النفطي

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ هيفاء الميان     رئيس قسم قواعد 
البيانات

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ يوسف النجار     الوكيل المساعد 
للشؤون المالية

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

السيد/ وليد العود     مراقب مكافحة األوبئة
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2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/08/05 اجتماع رقم :

فض العطاءات

بلدية الكويت

الهيئة العامة لإلستثمار

الرقم :- 2018/2017/5

الرقم :- ش-2019/2017/79

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة وصنع وتوريد وتركيب اللوحات االرشادية للشوارع
بمناطق متفرقة من دولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و فحص و تسليم وصيانة االثاث و التجهيزات و 
اعمال تشطيبات التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة العامة لالستشمار

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/08/05 اجتماع رقم :

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :939
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب تمديد إقفال المناقصة رقم ص و 2018/2017/1 تقديم خدمات مراقبة وإعداد الحسابات 
الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تاريخ 2018/9/25 بعد إجراء التعديالت على 

كراسة الشروط

 

الموضوع
1
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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1678
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش/2017/3-2018 استئجار سيارات صالون وباصات مع 
سائق ووقود على/ شركة الخليج لتأجير السيارات (أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات 

بمبلغ اجمالي قدره (-/ 828.600 د.ك) لمدة ثالث سنوات

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

 

الموضوع
1
م

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

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة النفط

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1913
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2019/2018/4 مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر توريد تراخيص 
ميكروسوفت االضافية بمبلغ اجمالي قدره (-/ 94.288 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  ومائتين 

وثمانية وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

علي حاتم الصايغ      ممثل/ القطاع النفطي

الموضوع
1
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       
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :21706
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب االعالن الى الشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2018/2017/81 اعمال صيانة 
جذرية لمولدات الديزل الطارئة (MHI) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه باستالم الملحق التعديلي مع تمديد موعد اقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/7/24

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/19501
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب تسليم محضر االجتماع التمهيدي على الشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ش ج 
2017/2016/14 انشاء وانجاز وصيانة مبنى الخدمات العامة منطقة الشويخ الصناعية - 

قسيمة 155 مع تمديد موعد اقفال المناقصة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5715
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ر 5-2017-2018 تنفيذ أعمال صيانة 
الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض 

وأحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) على الشركات المسجلة لدى 
الجهاز لألعمال الكهربائية لمدة سنتين.

* اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2018/14525 المؤرخ في 2018/7/10 المتضمن تعديل 
مستندات وثائق المناقصة واتخاذ اإلجراءات للطرح 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %25

*شرط المناقصة:
أن يكون المتقدم من الشركات المتخصصة بأعمال صيانة وتشغيل أعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات 

التشغيل.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

الموضوع
1
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       
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13650
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2017/2016/11 تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية لمدة شهر

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة

ثانيا: استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى
ثالثا: 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       
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ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :59993
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم 7 - 2016 / 2017 تقديم خدمات تشغيل نظام ديوان 
الخدمة لدعم المستفيدين لمدة شهر على أن يتم االعالن عن موعد االجتماع التمهيدي قبل 

أسبوعين من تااليخ االقفال

 

الموضوع
1
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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :109203
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

طلب التعاقد باألمر المباشر رقم 2018/4 شراء مالبس للموظفين و لغير الموظفين لنزالء دور 
الرعاية االجتماعية للسنة المالية 2019/2018 بحدود مبلغ قدره (-/570,000د.ك) فقط 

خمسمائة وسبعون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016

-مالبس للموظفين بمبلغ (-/30,000 د.ك)
-مالبس لغير الموظفين بمبلغ (-/500,000 د.ك)

-اغطية و مفروشات بمبلغ (-/40,000 د.ك)

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 951 بتاريخ 2018/7/23 المتضمن المادة رقم 18 من قانون
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الرمضان     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/08/05 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7455
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

 رقم الكتاب :7456
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب طرح تأهيل الشركات ألعمال التشغيل والصيانة لمباني المطار األميري على الشركات 
المصنفة  لدى الجهاز بالفئة األولي استنادا إلى المادة (17) من الالئحة وفقا للقانون رقم (49)

لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة 

 

طلب طرح تأهيل الشركات ألعمال التشغيل وصيانة المباني والمرافق والخدمات - قصر السيف 
العامر على الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة األولي المركزي للمناقصات العامة استنادا إلى

المادة (17)من الالئحة وفقا للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/08/05 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8304
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :8298
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التجديد الثالث لعقد صيانة أجهزة الحاسبات الرئيسية (IBM) للجهاز المركزي لتكنولوحيا
المعلومات المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/1 حتى 
2019/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/142,303 د.ك)  فقط مائة واثنى واربعون الف  وثالثمائة 

وثالثة دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

طلب التجديد الثاني لعقد صيانة نظام مجلس الوزراء اإللكتروني (E.com) المبرم مع / شركة 
الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/11/20حتى 

2019/11/19 بمبلغ إجمالي قدره (-/99,600د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وستمائة دينار  
الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/08/05 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5563
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :4079
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2018/2017/3 اعمال النظافة للمقر الرئيسي للمجلس 
واالدارات التابعة له على/ شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (1,089,509/400 د.ك)  فقط  مليون  وتسعة وثمانون الف  وخمسمائة وتسعة دينار  
واربعمائة فلس  الغير

*مرفق كتاب شركة الدروازة للخدمات اللوجستية رقم (966) المؤرخ في 2018/7/15 
المتضمن شكوى مخالفة عطاء اقل االسعار للقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 بشأن الحد 

االدنى الجور العاملين للقطاع االهلي والنفطي

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م و ث ف أ /2018/2017/6 توفير اخصائيين وفنيين في مجال 
نظم وتقنية المعلومات

*بيانات المناقصة:
-المناقصه ال تقبل عروض بديلة

- المناقصه ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييريه (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة 
ويحفظ كتاب شركة الدروازة للخدمات اللوجستية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة 

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :161
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :162
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
وأ/2013/2012/163(ع ع ع) مشروع تحديث نظام االمن والسالمة في مجمع االعالم لتوفير 

اقصى درجات الحماية واالمان.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب التعاقد المباشر رقم 2019/2018/0056 مع/ كومينت ميديا لالنتاج الفني لشراء حقوق 
عرض البرنامج التلفزيوني (نصور والعصفور) بعدد 30 حلقة على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ 

اجمالي قدره (-/120,000 د.ك) فقط مائة وعشرون الف  دينار  الغير وفقا للمادة (18) من 
قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.

 

طلب التعاقد رقم 0058-2019/2018 شراء حقوق عرض برنامج االطفال الثقافي (فريق 
البحيره الخضراء) مع/شركة ميراج ميديا لالنتاج االعالمي بعدد 104 حلقة على شاشه تلفزيون 
الكويت  بمبلغ اجمالي قدره (-/85,000 د.ك) فقط خمسة وثمانون الف  دينار  الغير وفقا للمادة

(18) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :5414
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7584
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2018/2017/4 توفير خدمة االنترنت و نقل المعلومات للهيئة .

 

طلب طرح المناقصة العامه رقم هـ ع / ش أ م / 2018/2017/8 توفير أجهزة تدريبية لكلية 
الدراسات التكنولوجية للهيئة 

*بيانات المناقصه:
- المناقصه قابلة للتجزئة

-المناقصه ال تقبل عروض بديلة
-االوامر التغييرية ( %15)

 

طلب اعادة عرض التعاقد المباشر رقم 157-2018/2017 مع/ شركة جلوبال الوطنية  العمال 
الصيانة المدنية الشاملة لكافة الكليات و المعاهد التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) لمدة ستة اشهر
بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات

ديوان المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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       

 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/11 مشروع ترقيم وتحصين 
وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت على / شركة بوبيان العالمية للمستلزمات الطبية (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/503,100 د.ك) فقط خمسمائة وثالثة آالف ومائة دينار كويتي 
ال غير مطابق للشروط والمواصفات الفنية

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العود     مراقب مكافحة األوبئة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ولحين الرد على الشكوتي المحالتي بتاريخ 

2018/6/14خالل فترة اسبوع بحد اقصى 
ثانيا: تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12940
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12939
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2014/2013/17 إنشاء و تطوير و إدارة و 
صيانة بيوت محمية ومعرشات بمنطقة العبدلي الزراعية ( المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة 
الكويتية ) المبرم مع / شركة النخيل لالنتاج الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/10/15 
حتى 2019/4/14 بمبلغ إجمالي قدره (131,193/240 د.ك )  فقط مائة واحدى وثالثون الف  

ومائة وثالثة وتسعون دينار  ومائتين واربعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 
طرح  المناقصة هـ ز م م /2018/2017/16 .

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/31 انشاء وتطوير وادارة 
وصيانة بيوت محمية بمنطقتي العارضية والعبدلي ( المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة 

الكويتية ) المبرم مع / شركة النخيل لإلنتاج الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/9/15 
حتى 2019/3/14 بمبلغ اجمالي قدره (42,692/200 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  وستمائة 
وستة وتسعون دينار  ومائتى فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح  المناقصة رقم 

هـ ز / م م /2017/2016/16 .

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2018/2017/13 القيام باعمال الحراسة االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها 

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

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 واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد اقصى

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/05 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1112$
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1627$
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة 
على/ شركة كويت سستمز للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(13,973,622/980 د.ك)  فقط ثالثةعشر مليون  وتسعمائة وثالثة وسبعون الف  وستمائة 
واثنى وعشرون دينار  وتسعمائة وثمانون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

* اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2018/1 المؤرخ في 2018/2/4 

(ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-/19,890,000د.ك)
- كتاب شركة نفط الكويت رقم 1584 بتاريخ 2018/7/2 المتضمن الرد على االحاله

- كتاب شركة نفط الكويت رقم 1721 بتاريخ 2018/7/22 المتضمن الرد على شركة صحراء 
الرولة للتجارة العامة والمقاوالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/191,360 د.ك) فقط مائة وواحد 
وتسعون ألف وثالثمائة وستون دينار كويتي ال غير ما يعادل نسبة 3% على قيمة عقد المناقصة 

 HIRE OF BIG 2036214 ايجار سيارات كبيرة متنوعة و تزويد سائقين-RFP رقم
SUNDRY VECHILES &PROVISION OF DRIVERS المبرم مع شركة / 

اوتوماك للسيارات , وذلك للحاجة الى االعداد االضافية من المركبات ذات االستخدام الشخصي 
لتغطية إحتياجات العاملين لديهم.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: رفض الشكوى المقدمة من شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/08/05 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

2029787-RFP افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
 NEW GAS منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز -171- غرب الكويت

SWEETENING FACILITY AT BS -171 WEST KUWAIT

 

2026526-RDP افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
 MAINTENANCE SERVICES خدمات صيانة لمرافق االنتاج لمناطق شرق الكويت

OF PRODUCTION FACILITIES FOR EAST KUWAIT AREAS

 

2038693-RFQ افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
 LONG TREM توريد حامالت بطانات الحفر مع الخدمات المرتبطة بها لآلبار العميقة

 SUPPLY AGREMENT FOR LINER HANGER AND ASSOCIATED
SERVICES FOR DEEP WELLS

 

2028846-RFP افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
 AHMADI تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال التغذية والغسيل والكي والخياطة

 HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING LAUNDRY
AND TAILORING

 

الموضوع
3

4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/08/05 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1591$
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

اعتذار الشركة عن قبول طلب اشتراك / الشركة الشرقية للحراسة األمنية لالشتراك في المناقصة
 SECURITY AND SUPPORT 2030387 تقديم خدمات امن ودعم للشركة-RFP رقم

SERVICES وذلك لطلب الشركة غير مستوفي للحد األدنى لمتطلبات مستندات التأهيل

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على قبول اشتراك / الشركة الشرقية للحراسة األمنية 
بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/08/05 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7727
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (591,007/833 د.ك) فقط خمسمائة
واحدى وتسعون الف  وسبعة دينار  وثمانمائة وثالثة وثالثون فلس  الغير ما يعادل نسبة 

(16.67%) على قيمة عقد المناقصة رقم 2016/2015/50 اعمال تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية في قطاع الشويخ - الدارة االنشاءات والصيانة للجامعة المبرم مع/ شركة 

فواز للتجارة والخدمات الهندسية مع تمديد العقد لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/1 حتى 
2019/4/30 وذلك حسب الشروط التعاقدية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/05 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7817
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة  رقم 2019/2018/18 اعمال تشغيل وصيانة وإصالح 
الخدمات الهندسية بقطاع الشويخ الدارة االنشاءات والصيانة بين الشركات المتخصصة

-اطلع الجهاز على كتب الجامعة أرقام (6830) (5713) (5023) المؤرخة في2018/6/20 
 2018/5/9  2018/5/23

بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديله
- نسبة األوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
-شرط راس المال ان ال يقل عن مليون دينار كويتي وتقديم كتاب تعهد من احد البنوك بضمان 

تمويل المشروع
-سابقة االعمال الخر (10) سنوات تشمل على االقل تنفيذ (3) مشاريع حكومية بنفس طبيعة 

العمل وبقيمة ال تقل عن (-/2,000,000 د.ك) لكل منهما مع ضرورة ارفاق نسخة من عقود تلك 
المشاريع ضمن مستندات العطاء

-شهادة ضبط الجودة ISO او مايمثلها من المعترف بها
- تم حذف فقرة كتاب تعهد من أحد البنوك بضمان تمويل المشروع

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/08/05 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5402
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/24 أعمال الصيانة الجذرية بقطاع 
(كيفان - العديلية - الجابرية -حولي ) ادارة االنشاءات والصيانه بين الشركات المتخصصة

بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

-مدة المشروع (730) يوم
شروط المناقصة:

-راس مال الشركة ال يقل عن مليون دينار كويتي
-تقديم كتاب تعهد من احد البنوك المحلية بضمان تمويل المشروع

-سابقة اعمال الخر خمس سنوات بشرط ال تقل عن ثالث مشاريع حكومية بنفس طبيعة العمل 
والحجم والقيمة 

-شهادة حسن اداء من جهات حكومية ال تقل عن شهادتين
-تقديم تعهد من المناقص بالتزامه باسناد اعمال مقاولي الباطن حسب الشروط والتصنيف الوارد

بمستندات العقد

*مرفق كتاب الجامعة رقم (7958) المؤرخ بتاريخ 2018/7/16 المتضمن التعديل على الشروط 
الخاصة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/95 
أعمال انشائية صغيرة للطرق والساحات والخدمات العامة وصيانتها لجميع مواقع الجامعة.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/08/05 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5566
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :6047
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2019/2018/17 اعادة تاهيل وتطوير وصيانة حمام 
السباحة (KH-22) بالخالدية - ادارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت على الفئة الرابعه 

االعمال المدنية و اإلنشائية

*بيانات المناقصه:
- المناقصة ال تقبل التجزئه 

- المناقصه ال تقبل العروض البديلة
-األوامر التغييريه (%25)

*شروط المناقصة:
-رأس مال الشركه ال يقل( 500,000د.ك)

-سابقة اعمال الخر 5 سنوات بشرط ال تقل عن 3 مشاريع حكوميه بنفس طبيعه العمل و حجم 
القيمه

-شهادة حسن اداء من جهات حكوميه ال تقل عن شهادتين
*في حالة عدم تقديم هذه المستندات يستبعد العطاء دون اعتراض*

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/13 تجديد رخص برامج SPSS لمدة سنتين - 
جامعة الكويت  - المناقصة مقتصرة على الشركات و المؤسسات المسجلة لدى الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات
 

*بيانات المناقصه:
- المناقصه ال تقبل عروض بديلة 

-المناقصة ال تقبل التجزئه
-االوامر التغييريه (%25)

 

الموضوع
5

6

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/08/05 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7006
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :7514
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 طلب طرح المناقصة العامة رقم 28 / 2018 / 2019 صيانة أجهزة علمية لمدة عام - إدارة 
األبحاث العلمية مشروع رقم ( 4797/17/01GE ) كلية الهندسة والبترول بين الشركات 
المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة و المسجلة بجامعة الكويت لسنة المالية 

(2018-2019)

*بيانات المناقصة:
-المناقصة ال تقبل عروض بديلة

-المناقصة ال تقبل التجزئه
-االوامر التغييرية (%30)

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/388 توفير وجبات غذائية ساخنة (افطار-غداء-
عشاء) لسكن الطلبة والطالبات إلدارة التغذية بالجامعة لمدة سنتين وفقا للماده رقم 17 من 

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

-اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم 7344 المؤرخ في 2018/7/2 المتضمن القيمة التقديرية 
السابقة

بيانات الممارسة :
*التقبل التجزئة

*التقبل عروض بديلة

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى %25

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

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       

 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :201805471
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع 
/2016/2015/47 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة 

األحمدي التعليمية (المنطقة الثانية).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف النجار     الوكيل المساعد للشؤون المالية

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع / 
2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة 

الفروانية التعليمية (المنطقة األولى)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/15 لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم 
واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية ) مطابق للشروط 
والمواصفات على/ شركة ديجل االنشائية (الثالث مكرر) بنسبة خصم قدرها (-22,00%) وذلك 

لالسباب الموضحة بالكشف المرفق 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201808966) المؤرخ في 2018/4/4 المتضمن 
الشركة مطابقة للشروط والمواصفات

*اطلع الجهاز على كتاب شركة جلوبال الوطنية رقم 2018/978 المؤرخ في 2018/4/29 
المتضمن تمديد الكفالة

 

الموضوع
1

2

3

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 التالي 
اوال: عدم الموافقة على الترسية

ثانيا: تخطر الجهة بتطبيق المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016بإستكمال النواقص للمناقص األقل سعرا

ثالثا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :201819123
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :201805470
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية
بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح على/ شركة 
الرابية لالنشاءات (ثاني اقل االسعار)  مطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,614,521 د.ك)  فقط  مليونين  وستمائة واربعةعشر الف  وخمسمائة واحدى وعشرون 

دينار  الغير

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/4 تنفيذ اعمال
الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية ( المنطقة الثالثة

(

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م 
ع/2017/2016/51 صيانة الشبكات الحاسوبية و ملحقاتها في مدارس منطقتي العاصمة و 

حولي التعليميتين والمواقع التابعة للوزرة لحاجة /ادارة نظم المعلومات

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع 
/2016/2015/54 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة 

مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية)

 

الموضوع
4

5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال : تاجيل البت بالقرار إلجتماع قادم خالل اسبوعين 

ثانيا: تجديد جميع الكفاالت البنكية لجميع المناقصين المشاركين بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201817725
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصه رقم م ع/2016/2015/55 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة 
برادات مياة الشرب المجمعة ذات الخزان الرأسي و نظام مياه الشرب المركزي ذلك الن المعتمد 

المالي للمناقصة ال يغطي قيمة اعمال التوريد

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع 
/2018/2017/1 تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن وزارة التربية لحاجة/ إدارة 

الخدمات العامة

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1759247
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص /م  خ ع /2018/2017/21 توفير اخصائي نظم معلومات على 
الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/286,920 د.ك) فقط 

مائتان وستة وثمانون ألف وتسعمائة وعشرون دينار كويتي ال غير , ومطابقا للشروط 
والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هيفاء الميان     رئيس قسم قواعد البيانات

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفالة البنكية للمناقص الفائز / شركة الحلول التكنولوجية للمناقصة 
رقم ص / م خ ع /2017/2016/21 توفير اخصائيى نظم معلومات الستكمال اجراءات توقيع 
العقد حيث تم مخاطبة الشركة عدة مرات الحضار الكفالة النهائية لتوقيع العقد دون جدوى.

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

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

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ط 
/308TN6 2017/2016/308 تجهيز قسم العمليات واالفاقة - مستشفى جابر االحمد 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع استعجال الجهة بموافاة الجهاز 
بتاريخ توقيع العقد خالل اسبوع بحد اقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :199
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ص /م خ ع /2018/2017/27 مشروع انشاء وانجاز 
وصيانة مركز كبد الصحي بمنطقة الجهراء الصحية على الشركات المصنفه لدى الجهاز بالفئه 

االولى

*بيانات المناقصه:
-طرح عام 

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

- نسبة االوامر التغيريه (%10)

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح على النحو التالي:
1- على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة لألعمال اإلنشائية 

2-على مقاولي الباطن بالفئة الثالثة والرابعه

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ص /م خ ع /2018/2017/33 مشروع انشاء وانجاز 
وصيانة توسعة مركز بيند القار الصحي لطب االسنان بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة 

االولى

*بيانات المناقصه:
- التقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
- األوامر التغييرية ( %10 )
-طلب الجهة محدودة فئه اولى

-مقاول التكيف ان يكون مصنف فئة ثانيه
-مقاول أعمال الهاتف واالتصاالت معتمدا لدى وزارة الموصالت
-مقاول الكهرباء الداخليه و الخارجيه ان يكون مصنف فئة ثانية

-مقاول الباطن ألعمال االلكتروميكانيك ان يكون مقاول واحد متخصص في جميع أعمال 
األلكتروميكانيك للمشروع- مصنف فئة ثانية

-مقاول أعمال مكافحة و انذار الحريق معتمد لدى االدارة العامه الطفاء-فئه أولى

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص/م خ 
ع/5017/5-2018 تخليص ونقل مستوردات وبضائع ومشحونات الوزارة

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح على النحو التالي:
1- على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة لألعمال اإلنشائية 

2-على مقاولي الباطن بالفئة الثالثة والرابعه

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1759246
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/998$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

شركة وربة للتجهيزات الطبية  ذ م م
 
 

طلب الوزارة اآلتي:
1- استدعاء شركة التقدم التكنولوجي (العطاء الوحيد) للمناقصة رقم ص/م خ 

ع/2017/2016/39 توريد وتركيب وصيانة ودعم فني الجهزة ونظام MIS بمركز بنك الدم 
وادارة نظم المعلومات للتفاوض على تخفيض سعر العطاء.

2- في حال عدم تجاوب الشركة لطلب الوزارة يتم الغاء وإعادة طرح المناقصة.

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص/م خ ع/ 36 / 
2016 /2017 توريد وتركيب وتشغيل النظام االلي الدارة الصحة العامة - العمالة الوافدة

 

(اعيد بحث) طلب الشركة إعادة النظر بقرار الجهاز السابق بالموافقة على شراء مواد خاصة 
لعالج مرضى السرطان كونها مصدر وحيد لنفس المادة المسجلة لدى مراقبة األدوية المعتمدة من

وزارة الصحة.

- مرفق كتاب الوزارة رقم (595) المؤرخ في 20018/7/2 المتضمن الرد على أن الشركة 
موزع وليس وكيل لذا لم يتم دعوتها لالجتماع

 

الموضوع

الموضوع

7

8

9

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على استدعاء /شركة التقدم التكنولوجي للتفاوض
ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة بموافاة الجهاز بالرد على شكوى شركة الهندسة والتقنيات المتعددة المحالة 

بتاريخ 2018/7/15 خالل اسبوع بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الشركة برد الوزارة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :184
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :3216
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1-2018
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (160) مستهلكات لجهاز CARTO SYSTEM لحاجة مستشفى 
الصدري - وحدة قسطرة القلب من شركة / الدائرة المركزية (عرض وحيد)بمبلغ اجمالي قدره
(-/768,662 د.ك) فقط سبعمائة وثمانية وستون ألف وستمائة واثنان وستون دينار كويتي ال 

غير بعد تقليل المواد.

 

طلب اإلذن لشراء من مناقصة الخليج رقم (2)  لوازم جراحة األنف واالذن والحنجرة من 
الشركات الموضحة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي وقدره (2,206,613/460 $) 

مايعادل  (-/684,050 د.ك)  فقط ستمائة واربعة وثمانون الف  وخمسون دينار  الغير

* علما بان عملية التوريد ستكون على دفعات وسيتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها

 

طلب شراء البند رقم (96) حقن لألشعة (صبغات) لكافة المستشفيات من / شركة بدر سلطان 
واخوانه (عرض وحيد) بمبلغ تقديري (-/410,000 د.ك) فقط أربعمائة وعشرة آالف دينار كويتي

الغير

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة التقدم الطبي االماني لألجهزة واالدوات الطبية (مصدر وحيد)  
لشراء البند (127)اجهزة زراعة القوقعة وملحاقتها لمركز الشيخ سالم العلى للسمع والنطق 

بمبلغ إجمالي قدره (-/386,400د.ك)  فقط ثالثمائة وستة وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 451بتاريخ 2018/7/11 المتضمن طلب التعاقد

 

الموضوع
10

11

12

13

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :147
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :146
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

طلب شراء البند رقم (156) صمامات للقلب لحاجة مستشفي األميري على الشركات المذكورة 
بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدرة (-/309,969 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة الف  وتسعمائة 

وتسعة وستون دينار  الغير

 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (157) مستهلكات لجهاز CARTO SYSTEM لحاجة مستشفى 
األميري على النحو التالي :-

* البند رقم (1/157) من / شركة الدائرة المركزية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/73,127د.ك)  فقط ثالث وسبعون ألف ومائة وسبعة وعشرون دينار كويتي الغير .

* البند رقم (2/157) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره

(-/199,983 د.ك)  فقط مائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وثالثة وثمانون دينار كويتي الغير 
.

بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (156) مواد استهالكية لقسم القلب لمستشفي األميري على النحو التالي :
* البند رقم (1/156) من / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/14,000د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وسبعمائة واربعون دينار
* البند رقم (2/156) من / هيلث كير داينامكس للتجارة العامة ( خامس أقل االسعار) (-

/97,440 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير
* البند رقم (3/156) من / نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (خامس أقل األسعار) (-

/156,800 د.ك)  فقط مائة وستة وخمسون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

الموضوع
14

15

16

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/55
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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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :185
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :181
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :176
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب شراء البند رقم (161) منظم مع الصاعق الكهربائي لرجفان عضلة القلب يزرع تحت الجلد
لمستشفي االميري من / شركة الدائرة المركزية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/239,550 
د.ك)  فقط مائتين وتسعة وثالثون الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغيربعد تخفيض الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (155) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة كهربائية 
لحاجة مستشفي األميري من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/235,332 

د.ك)  فقط مائتين وخمسة وثالثون الف  وثالثمائة واثنى وثالثون دينار  الغير.

 

طلب شراء البند رقم (154) مواد استهالكية متنوعة لقسم جراحة القلب لحاجة م.العدان مركز 
سلمان الدبوس للقلب من شركة / هلثكير داينامكس للتجارة العامة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره  (-/214,110 د.ك) فقط مائتان وأربعة عشر ألف ومائة وعشرة دينار كويتي ال غير.

 

طلب شراء البند رقم (150) مواد طبية أطقم تستخدم في جراحة القلب المفتوح للرضع لحاجة 
مستشفى الصدري - قسم جراحة االطفال من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت 
(سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/169,295 د.ك) فقط مائة وتسعة وستون ألف 

ومائتان وخمس وتسعون دينار كويتي ال غير.

 

الموضوع
17

18

19

20

م

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

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

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

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض 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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :169
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/4
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :139
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :163
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (143) أطقم لقسطرة األوعية التاجية لحاجة مستشفى األميري من / 
شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/130,000 د.ك) فقط مائة 

وثالثون ألف دينار كويتي ال غير بعد تخفيض الكميات.

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة هلث كير داينامكس للتجارة العامة (عرض وحيد)  لشراء البند  
رقم (137) أجهزة زراعة القوقعة لمركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق  بمبلغ إجمالي قدره  

(-/120,000 د.ك) فقط مائة وعشرون ألف دينار كويتي ال غير.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 450 بتاريخ 2018/7/11

 

طلب شراء البند رقم (149) قساطير تشخيصية لقسم القلب لمستشفي األميري على الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/115,873 د.ك)  فقط مائة وخمسةعشر الف  

وثمانمائة وثالثة وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (137) أوراق تغليف لحاجة أقسام التعقيم في كافة المستشفيات من / شركة
اإلمارة للتجارة العامة والمقاوالت(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك) فقط ثمان 

وتسعون ألف دينار كويتي ال غير

 

الموضوع
21

22

23

24

م

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

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

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

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض 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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :165
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :137
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :172
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب شراء البند رقم (139) مواد استهالكية لقسم القلب لمستشفي األميري من الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/97,060 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  وستون 

دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (147) قساطر ومستهلكات خاصة بقسم االشعة لقسم االشعة لمستشفي 
العدان على النحو التالي :

- البند رقم (1/147) من / شركة ياكو الطبية(ثاني أقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-/1,614 
د.ك)  فقط  الف  وستمائة واحدى واربعون دينار  الغير

-البند رقم (2/147) من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/34,400 د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  واربعمائة دينار  الغير

- البند رقم (3/147) من / ميد فيجن للخدمات الطبية (خامس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/59,000 د.ك)  فقط تسعة وخمسون الف  دينار  الغير

 

 D3 MAESTRO طلب شراء البند رقم (146) مواد خاصة بجهاز الكي والفلسجة
MAPPING CATHETER لمستشفي األميري على النحو التالي :

* البند رقم (1/146) من / شركة التقدم التكنولوجي (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/28,560 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير بعد التخفيض 

* البند رقم (2/146) من / شركة التقدم التكنولوجي (سابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/32,200 د.ك)  فقط اثنى وثالثون الف  ومائتى دينار  الغير بعد التخفيض 

* البند رقم (3/146) من /  شركة التقدم التكنولوجي (تاسع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/33,860 د.ك)  فقط ثالثة وثالثون الف  وثمانمائة وستون دينار  الغير

 

الموضوع
25

26

27

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :159
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :158
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :157
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (133) بالونات ودعامات لقسم األشعة التداخلية لحاجة مستشفى 
مبارك الكبير من / شركة طارق العوضي وشركاه (عاشر اقل االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-

/90,000 د.ك) فقط تسعون ألف دينار كويتي ال غير.

 

طلب شراء البند رقم (131) مستهلكات طبية لقسم قسطرة األطفال لمستشفي العدان لمركز 
سلمان الدبوس لقلب من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/81,113 د.ك) 

فقط احدى وثمانون الف  ومائة وثالثةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (130) مواد استهالكية تخص أجهزة SLE ألقسام العناية المركزة لألطفال 
الخدج لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الصرح الدولية (عرض
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/74,943د.ك) فقط أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وثالث وأربعون 

دينار كويتي ال غير بعد تخفيض الكميات.

 

الموضوع
28

29

30

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/08/05 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1678$
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

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 جلفار عمان للمقاوالت العامة للمباني

2- شركة جهان العالمية للتجارة العامة
3- عبدالله ومتعب للمقاوالت العامة للمباني

4- شركة التعاون المستقلة للتجارة العامة والمقاوالت
5-  شركةالمركز المتكامل للترجمة وطباعة وتصوير المستندات

6- شركة مدماك الهندسية للمقاوالت العامة للمباني
7- شركة برنس المعتمدة للتجارة العامة والمقاوالت

8- شركة برو تاتش الجهزة الكمبيوتر
9- شركة كونسلترا يانغل الستشارات االدارية

10- الشركة الوطنية العقارية
11- شركة شنغهاي الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الشمسية المحدودة / فرع من شركة صينية

12- شركة التأسيس للمعدات الرياضية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/08/05 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1648$
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

(اعادة بحث) 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- فندق وهج بوليفارد
2- شركة لوسين المشتركة للتجارة العامة
3- شركة لوسين العالمية للتجارة العامة 

4- شركة مار لحراسة المنشآت
5- شركة كلين بيلدنغ لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

6- شركة سي سي باور سيستم للتجارة العامة والمقاوالت
7- شركة كالس الفضية للتجارة العامة

8- شركة عرب سيكيورتي الخليج لألجهزة واألنظمة وتركيبها وصيانتها
9- شركة الدرع لحراسة المنشآت

10- الجريوي لصناعة األثاث والديكور
11-اليرجو تك االتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية

12-شركة اي سي هاوس ألجهزة التكييف والتبريد ومقاوالتها

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/55

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/08/05 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :7010
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بالزيادة على قيمة اإلتفاقية رقم 2015/2014/52 مشروع 
تصميم معهد التدريب المهني (بنين) بمنطقة جابر األحمد المبرم مع السادة / دار معمار 

لإلستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي وقدرة (16.541/105 د.ك) وذلك لألسباب المحددة بكتابهم 
آنف الذكر .

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 25-07-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


