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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/59
23-ذو القعدة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-08-06 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-08-06

)(   االثنين 2018/59 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
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

هيفاء عبدالعزيز المضف

السيد/ فهد علي المراد

هيا أحمد الودعاني

محمد ناصر الخرافي
د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

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

1
2
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4
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7

1

1
2

3
4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  08-08-2018 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 وزارة التعليم العالي
 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 

اإلعاقة
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 

الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة 
المشتريات

السيد/ صبري محمد     كبير مهندسين 
اختصاصيين

السيدة/علي الصايغ     ممثل القطاع النفطي

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم النزيل

السيد/ م. علي العبدالجليل     إختصاصي أول

السيدة/ سعاد غلوم     مدير إدارة نظم 
المعلومات

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

السيد/ م. النوري العنزي     رئيس قسم 
الميكانيكا

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم 
العقود والوثائق

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم 
المشتريات

18



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/08/19 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة التربية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- م ع /2018/2017/2

الرقم :- أ .ف 2018/2017/16

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال اصالح وصيانة اجهزة اوراكل لقواعد البيانات 
(oracle exadata) وملحقاتها وتجديد تراخيص البرامج الملحقة بها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (4) قسائم سكن االئمة والمؤذنين 
بمنطقة سلوى

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية المناقصة 2018/2017/2 توفير أيدي عاملة (ضباط امن 
) واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/08/19 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :341
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بالزيادة على عقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2015/311 خدمات 
اعداد وتحضير وتقديم المشروبات الباردة والساخنة لموظفي للمؤسسة المبرم مع / شركة 

الوزان للتجارة والخدمات الغذائية بنسبة (5.5%) ما يعادل مبلغ إجمالي (-/38,840 د.ك )  
فقط ثمانية وثالثون الف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير وذلك لتوفير (22) عامل ضيافة لمدة 

عشرة أشهر من تاريخه  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة م ب ك ه 
2018/356

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ فواز العيسى     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية
السيدة/علي الصايغ     ممثل القطاع النفطي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة التعليم العالي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/1 تقديم اعمال السفرجية لديوان الوزارة والمعاهد 
الفنية واالمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي المبرم مع/ 
شركة وهج الجزيرة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ثالث سنوات اعتبارا من 2018/11/14 

حتى 2021/11/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/219,240 د.ك) فقط مائتين وتسعةعشر الف  
ومائتين واربعون دينار  الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018-15373
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/8 أعمال انشاء وانجاز وصيانة 
مجمع صاالت االلعاب الجماعية والفردية بنادي الشباب الرياضي المبرم مع / شركة يونيفرسال 

ليدرز للتجارة العامة والمقاوالت العامة لمدة (147) يوم تنتهي في 2019/1/16 بدون أية 
مطالبة مالية للتمديد وذلك لألسباب المذكور بكتاب الهيئة

*على أن يتم موافاة اللجنة الداخلية للهيئة بتقرير دراسة المكتب االستشاري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. علي العبدالجليل     إختصاصي أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الموافقة على التمديد 

ثانيا: تخطر الجهة بموافاة الجهاز بأسباب تأخرها لتنفيذ المشروع خالل إسبوعين بحد اقصى
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان
ممثل وزارة المالية/ مشعل منديل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/08/19 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8099
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم دأ/هـ/104 اعمال تقديم الخدمات الفندقية وخدمات 
التنظيف بالمبنى االداري والمنطقة المحيطة به - قصر بيان المبرم مع/ شركة سفير الدولية الدارة
الفنادق لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2019/2/1 بمبلغ اجمالي قدره (2,735,336/520 د.ك) 

فقط  مليونين  وسبعمائة وخمسة وثالثون الف  وثالثمائة وستة وثالثون دينار  وخمسمائة 
وعشرون فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار لالسباب الموضحة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/08/19 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/9064
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/19-2019  أعمال ترميم وصيانة مدينة للجهات التابعة 
لألمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2019/2018  على الشركات المتخصصة وذلك 
وفقا على نص المادة (17) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2016/49

بيانات الممارسة:
- غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/08/19 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م و ث ف 
ا/2017/2016/6 استئجار سيارات للمجلس

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/08/19 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 11-2017/2016 توريد
و تركيب البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

ثانيا: تخطر الجهة االستعجال في اجراءات التعاقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :109836
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (1) 2018-2019  مع/ شركة محمد ناصر الشهري و اوالده للسيارات
 الستئجار مركبات متنوعة للهيئة بمبلغ اجمالي قدرة (895.958/175 د.ك)   ثمانمائة وخمسة 
وتسعون الف  وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار  ومائة وخمسة وسبعون فلس لمدة 21 شهرا 
وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وذلك لفسخ عقد شركة 

اوكورنت للسيارات بسبب عدم التزامها واخاللها بشروط العقد

**تم التعاقد المباشر لكال الطرفين المستفيدين على حدة 
*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (984) المؤرخ في 2018/8/1 المتضمن مادة رقم (18)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18701/2018
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :18702/2018
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامه رقم و ش ج 2018/1-2019 اعمال خدمة النزيل لذوي
االحتياجات الخاصه بقطاع الرعاية االجتماعية للوزارة بين الشركات المسجلة بالجهاز

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

شروط المناقصة:
- شرط خبرة 10 سنوات في استقطاب وإدارة عمالة فنية متخصصة بمجال الخدمات الطبية 

المساندة
- تقديم آخر 3 ميزانيات مالية وأن تكون معتمدة من مكتب تدقيق معتمد مع تقديم صورة من عقد 

تأسيس الشركة
- يجب أال يقل رأس مال الشركة عن 1,000,000 دينار كويتي

- تقديم كشف بعقود الخبرة السابقة في أعمال خدمة النزيل لذوي االحتياجات الخاصة (العقود 
الحكومية والعقود الخاصه) التي تم تنفيذها خالل الخمس سنوات االخيرة والتي ال تقل قيمتها 

عن 500,000 دينار كويتي وال يقل عدد العمالة فيها عن 400 عامل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم النزيل

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامه رقم  و ش ج 2018/2-2019 توريد الحفاضات 
للمستفيدين بقطاع الرعاية االجتماعية لوزارة الشئون 

بيانات المناقصة:
- ال تقبل العروض البديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م 
ع/2016/2015/52 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة 

العاصمة التعليمية ( المنطقة الثانية ).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم العقود والوثائق

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م 
ع/2011/2010/20 تصميم و ترخيص و تنفيذ وانشاء و صيانة مبني متعدد االدوار و مواقف 

السيارات لمبني منطقة مبارك التعليمية بمنطقة صباح السالم بنظام تسليم المفتاح.

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

 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع 2016/2015-28 
مشروع تصميم و ترخيص و انشاء و انجاز و صيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس 

الوزارة بمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم المفتاح

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

ثانيا: تخطر الجهة باالستعجال في اجراءات التعاقد

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :139
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

(اعادة بحث) 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) ( 

األنسب واألقرب للمواصفات ) 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

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و 
ضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث 

التلفزيوني االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) على/ شركة اوالد عبدالعزيز 
عبدالمحسن الراشد (رابع اقل االسعار)  المطابق للشروط والمواصفات. بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,744,826 د.ك) فقط  مليون  وسبعمائة واربعة واربعون الف  وثمانمائة وستة وعشرون 

دينار الغير

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم 133 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن الطلب الخطأ

- كتاب شركة الهندسية والتقنيات المتعددة رقم 2018/1428 بتاريخ 2018/6/10 المتضمن 
االستعداد لحضور اجتماع الجهاز للرد على االستفسارات الفنية والشروط الواردة بالمناقصة
- كتاب شركة جيت لنك لالتصاالت رقم 130 بتاريخ 2018/6/11 المتضمن االستعداد لحضور 

اجتماع الجهاز للرد على االستفسارات الفنية والشروط الواردة بالمناقصة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم لمدة إسبوعين لحين الرد على كتاب الجهاز الصادر رقم 

7275 بتاريخ 2018/7/8
ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :786
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

شركة مجموعة وجدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :169
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب استعجال توقيع عقد المناقصة رقم و أ/2018/257 توريد وتركيب وفحص 
وتسليم وضمان محطة فضائية متنقلة HD  المرساه على/ مجموعه وجده للتجاره العامه و 

المقاوالت 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 170 المؤرخ في 2017/7/26 المتضمن رد الوزارة على 
كتاب الشركة وذلك بصدد مخاطبة ديوان المحاسبة

 

طلب التعاقد رقم (0059-2019/2018) شراء حقوق عرض مسلسل التلفزيوني (ترللي) مع/ 
شركة مركز أي أم لإلنتاج الفني والمسرحي بعدد 30 حلقة  عرض أول على شاشة تلفزيون 

الكويت بمبلغ إجمالي قدره (-/99,000 د.ك)  تسعة وتسعون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة
رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز إخطار الشركة برد الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/08/19 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2178
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CB/CPD/2100 أعمال مراجعة التصميمات والتوريدات 
واإلنشاءات الخاصة بدائرة المشاريع على الشركات المؤهلة لدي CEC والمذكورين بكتاب 

الشركة عن طريق الجريدة الرسمية

- اطلع الجهاز على كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 2429 المؤرخ في 2018/7/19 
المتضمن االسس والمعايير وتعديل عنوان المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ محمد العجمي     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة المحدودة رقم 
CA/CPD/0240 تعزيز سالمة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي االنشائية لتسهيل تصدير النفط 

ومشتقاته حتى نهاية عام 2030 في صفاة ميناء األحمدي.

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

ثانيا: تخطر الجهة باالستعجال برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/08/19 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2226
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CA/CPD/0192 تبديل المحطات الكهربائية 
القديمة والمتهالكة بمصفاة ميناء االحمدي لمدة 46 شهرا على الشركات المذكوره بالكشف 

المرفق

- بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- عدد الشركات (7شركة)

*اطلع الجهاز على كتاب شركة البترول رقم 2451 بتاريخ 2018/7/24 المتضمن االسس 
والمعايير 

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة المحدودة رقم 
HO/GS/0395 العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

ثانيا: تخطر الجهة باالستعجال برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/19 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم 2018/2017/95 أعمال انشائية صغيرة للطرق 
والساحات والخدمات العامة وصيانتها لجميع مواقع الجامعة لعدم التزام جميع الشركات 

بالشروط الواردة بالمناقصة

*اطلع الجهاز على كتاب شركة األعمال األولى للتجارة العامة والمقاوالت العامة للمباني (أقل 
األسعار)رقم (126) المؤرخ بتاريخ 2018/7/16 المتضمن التزامها بتقديم كافة المتطلبات التي 

ترغب جامعة الكويت بالحصول عليها

*كما اطلع الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة بإجتماع اللجنة رقم 
(2018/55) بتاريخ 2018/7/23

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة

ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 
ثالثا: تخطر الجهة باالستعجال برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/08/19 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7007
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :6682
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/41 صيانة ودعم رخص برامج نظام معلومات 
SIS (لمدة سنتين) - لمركز نظم المعلومات - على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة و المسجلين بالجامعة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-المناقصة مقتصرة على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/34-2019 الخاصة االشتراك في قواعد المعلومات 
TRYLOR& FRANCEIS INCLUDES INFORMA HEALTHCARE
ادارة مكتبة مركز العلوم الطبية - على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة و المسجلين بالجامعة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/08/19 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6563
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7008
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/42 صيانة الدعم الفني لرخص برنامج نظام 
الموارد البشرية HRMS لمدة عام - على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة و المسجلين بالجامعة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح المناقصة  العامة رقم 43 / 2018 / 2019 تقديم خدمة حزمة المايكروسوفت 0365 
- مركز نظم المعلومات - قسم نظم التشغيل - على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة و المسجلين بالجامعة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-المناقصة مقتصرة على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/08/19 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :58816
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

(اعيد بحث) 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 :
-اطلع الجهاز على  كتاب/ شركة عبرات الخليج للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) رقم 
2018/1137 المؤرخ في 2018/5/24 و المتضمن الموافقة على تمديد الكفالة االولية و 

صالحية االسعار . 
-اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (54885) المؤرخ في 2018/7/2 والمتضمن أسباب 

استبعاد

 

طلب ترسية المناقصة رقم 6-2017/2016 الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية 
بديوان الخدمة المدنية على / شركة مركز الكويت الصناعي (أقل االسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/287,028 د.ك)  فقط مائتين وسبعة وثمانون الف  وثمانية 
وعشرون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صبري محمد     كبير مهندسين اختصاصيين

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم 4 /2015/2014 
لتوريد وتركيب وتشغيل كاميرات مراقبة ونظام امني لمبنى ديوان الخدمة المدنية بالشويخ .

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة إسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/19 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :58244
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1709$
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

شركة عبرات الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب التجديد االول للعقد رقم 2017/11-2018 خدمات مايكروسوفت للدعم الفني 
MICROSOFT PREMIER SUPPORT المبرم مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر 
اعتبارا من 2018/11/26 حتى 2019/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (92,627/550 د.ك)  فقط 
اثنى وتسعون الف  وستمائة وسبعة وعشرون دينار  وخمسمائة وخمسون فلس  الغير بنفس 
الشروط واالسعار وذلك استنادا الى ما نص عليه العقد الجماعي رقم ج م 183 المبرم مع / 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 

شكوى الشركة الستبعادهم من المناقصة رقم 1-2018/2017 اعمال المراسلين والفندقة 
والبدالة بمبنى ديوان الخدمة المدنية بالشويخ

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لعدم مطابقتها لشروط ومواصفات المناقصة مع تزويد 
الشركة بأسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/08/19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1828$
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1772$
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم RFQ-2032276 تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-
8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار الطباشيرية على النحو التالي :

 NIPPON STEEL & SUMITOMO المجموعة (االولى و الثانية) على/ شركة -
METAL CORPORATION (HIKARI WORKS) - JAPAN وكيلها المحلي/ 

شركة الثويني التجارية (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 
(15,057,885/447 د.ك)  فقط خمسةعشر مليون  وسبعة وخمسون الف  وثمانمائة وخمسة 

وثمانون دينار  واربعمائة وسبعة واربعون فلس  الغير
 SEAH STEEL المجموعة (الثالثة ، الرابعة ، والخامسة) على/ شركة -

CORPORATION - SOUTH KOREA وكيلها المحلي/ شركة دان للتجارة 
والمقاوالت العامة (اقل االسعار)  المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 

(61,972,505/485 د.ك)  فقط احدى وستون مليون  وتسعمائة واثنى وسبعون الف  
وخمسمائة وخمسة دينار  واربعمائة وخمسة وثمانون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2026526 خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق 
 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION FACILITIES الكويت
FOR EAST KUWAIT AREAS على شركة / بدر المال واخوانه ( أقل االسعار ) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/41,134,932 د.ك )  فقط احدى واربعون مليون  ومائة واربعة وثالثون الف  

وتسعمائة واثنى وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/08/19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1770$
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التمديد االول على عقد المناقصة رقم RFP-2007668 خدمات الصيانة و االصالح 
 MAINTENANCE AND REPAIR لخطوط االنابيب التابعة الدارة اصول الغاز

SERVICES OF PIPLELINES GAS MANAGEMENT ASSETS المبرم مع / 
شركة أو أند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره 

(4,628,005/764د.ك ) فقط اربعة ماليين  وستمائة وثمانية وعشرون الف  وخمسة دينار  
وسبعمائة واربعة وستون فلس  الغير اعتبارا من 2018/8/28 حتى 8/27/ 2019 وذلك لحين 

. 2026500-RFP االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة البديلة

 

-RFQ إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم
2034292  تزويد أنابيب حفر من قياس 3/8-2 ولغايه قياس 7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم 

والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري .

 

-RFP افادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة المحدودة رقم
2030641 إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد (11KV-132)  و ما يتصل بها 

من خطوط كهربائية جنوب و شرق الكويت

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/08/19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/1578$
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم RFP-2047019 مرافق االنتاج الجوارسيك رقم 5 و 4 
 & 4- JURASSIC PRODUCTION FACILITIES 4&5 JPF شمال الكويت

JPF -5  KUWAIT NORTH وذلك وفقا على نص المادة (18) من القانون رقم 49 في 
شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم طرح التأهيل عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات
العامة

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10504
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/16 صيانة الجهاز الرئيسي
بالهيئة على/ شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره (-/82,980 
د.ك)  فقط اثنى وثمانون الف  وتسعمائة وثمانون دينار الغير بدال من/ شركة الفائز للحاسبات 
الستشارات تقنية المعلومات (ثاني اقل االسعار) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

-اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 13299 بتاريخ 2018/7/17 المتضمن طلب الترسية على 
شركة الهندسة والتقنيات 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سعاد غلوم     مدير إدارة نظم المعلومات

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز / م م 
/2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية

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

 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم هـ ز/م 
م/2016/2015/21(ع) تقديم خدمات استشارية في مجال نظم وتقنية المعلومات .

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار لحين تزويدنا بكتاب الحق خالل فترة اسبوع بحد اقصى

ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق مع حضور الشخص 
المختص بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13731
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :13926
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/16 تنفيذ اعمال الحراسة 
االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها المبرم مع/ شركة طويق العالمية للخدمات لمدة ثالثة اشهر 
اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/175,470 د.ك)  فقط مائة 
وخمسة وسبعون الف  واربعمائة وسبعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من دراسة عطاءات 

المناقصة رقم هـ ز/م م/2018-2017/13

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/30 صيانة اجهزة التكييف 
والتبريد بمرافق الهيئة المبرم مع شركة / الحساوي للمعدات والتكييف لمدة ثالثة أشهر اعتبارا 
من 2018/11/1 حتى 2019/1/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/14,781 د.ك )  وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2018/2017/19 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سعاد غلوم     مدير إدارة نظم المعلومات

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1655$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة البريق للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1656$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة البريق للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1654$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة المشاريع الكويتية للتجارة و المقاوالت العامة
للمباني ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/1651$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة المشاريع الكويتية للتجارة و المقاوالت العامة
للمباني ذ م م

 
 

شكوى الشركة بشأن طرح  المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/15 صيانة وتشغيل بيوت 
محمية ومعرشات بمناطق متفرقة من دولة الكويت على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز 

واعتماد قرار الهيئة للمشاريع الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

شكوى الشركة بشأن طرح  المناقصة رقم هـ ز / م م / 9 /2018/2017 صيانة مشروع تحريج 
جواخير سعد العبدالله و جابر االحمد على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد قرار 

الهيئة للمشاريع الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

شكوي الشركة للمناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/16 تشغيل وصيانة بيوت محمية 
ومعرشات بمنطقتي العارضية والعبدلي وإنشاء وتشغيل وصيانة معرش بمنطقة العارضية (أحد 
المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة )  على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد 

قرار الهيئة للمشاريع الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

شكوى الشركة بشأن طرح للمناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/8 صيانة مشروع تحريج 
جواخير الوفرة  على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد قرار الهيئة للمشاريع 

الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

الموضوع
6

7

8

9

م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1650$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة البريق للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1649$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة المشاريع الكويتية للتجارة و المقاوالت العامة
للمباني ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/1653$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة البريق للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1646$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة البريق للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

شكوى الشركة بشأن طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/10-2017 صيانة مشروع نخيل 
الشهداء على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد قرار الهيئة للمشاريع الزراعية 

بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

شكوى الشركة بشأن طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز/م م/2016/15-2017 صيانة وتشغيل 
بيوت محمية ومعرشات بمناطق متفرقة من دولة الكويت على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار 

الجهاز واعتماد قرار الهيئة للمشاريع الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

شكوى الشركة بشأن طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/16 تشغيل وصيانة بيوت 
محمية ومعرشات بمنطقتي العارضية والعبدلي وإنشاء وتشغيل وصيانة معرش بمنطقة العارضية 

(أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة ) على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز 
واعتماد قرار الهيئة للمشاريع الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

شكوى الشركة بشأن طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/8 صيانة مشروع تحريج 
جواخير الوفرة على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد قرار الهيئة للمشاريع 

الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

الموضوع
10

11

12

13

م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/08/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1643$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة المشاريع الكويتية للتجارة و المقاوالت العامة
للمباني ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/1652$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة المشاريع الكويتية للتجارة و المقاوالت العامة
للمباني ذ م م

 
 

شكوى الشركة بشأن طرح للمناقصة رقم هـ ز / م م / 9 /2018/2017 صيانة مشروع تحريج 
جواخير سعد العبدالله و جابر االحمد  على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد قرار 

الهيئة للمشاريع الزراعية بالطرح على الفئة االولى والثانية.

 

شكوى الشركة بشأن طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/10-2017 صيانة مشروع نخيل 
الشهداء على الفئة الثانية وطلبها تعديل قرار الجهاز واعتماد قرار الهيئة للمشاريع الزراعية 

بالطرح على الفئة االولى والثانية

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى إلنتفاء المصلحة حيث ان الشركة من ضمن الشركات 
المؤهلة للفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :490
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص/ م خ 
ع/2017/2016/33 استبدال عدد (2) مبرد مياة رئيسي للتكييف مع االنابيب والملحقات االخرى

بمحطة التبريد المركزية بمستشفى الصباح

 

طلب تعديل تاريخ بداية تمديد عقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/57 استئجار وسائل 
نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) البندي رقمي (3,4 ) المبرم مع /الشركة 

الوطنية لقطع غيار السيارات لتصبح اعتبارا من 2018/5/7 بدال من 2018/6/14.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. النوري العنزي     رئيس قسم الميكانيكا

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 2018/49 بتاريخ 
2018/7/2المتضمن : الموافقة بأغلبية أعضاؤه من تاريخ الكتاب في 2018/6/14 وعدم 

موافقة عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :070
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

شركه السلطان المتحده الطبيه ذ م م
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم هـ.ط.. 
2017/2016/1064 تجهيز اقسام المختبرات (مرحلة الثانية)- مستشفى جابر االحمد وزارة 

الصحة- ادارة الهندسة الطبية

 

تظلم الشركة إلستبعادها من المناقصة رقم هـ.ط. 2017/2016/1064 تجهيز اقسام المختبرات 
(مرحلة الثانية) - مستشفى جابر االحمد وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

وفقا للمادة (57) لوجود خطأ حسابي .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. النوري العنزي     رئيس قسم الميكانيكا

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 

اوال: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة خالل اسبوع بحد اقصى
ثانيا: تخطر الوزارة بموافاة الجهاز بأسباب التأخر برفع التوصية للجهاز مع حضور الممثل 

المختص بالموضوع خالل فترة اسبوع بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الشركة إلجتماع 
قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :600
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :18/2/15
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :458
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب شراء لوازم تجهيز المستشفيات (المجموعة الثانية) - مناقصة الخليج رقم 34 من الشركات
المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (23,926,447/11 $) ما يعادل (-
/7,417,199 د.ك) فقط سبعة ماليين واربعمائة وسبعة عشر الف ومائة وتسع وتسعون دينار 

كويتي ال غير

* علما بأن عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها

 

طلب االذن لشراء NATALIZUMAB (TYSABRI) 300MG/15ML لعالج حاالت 
التصلب المتعدد من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي 
تقديري (-/1,927,800 د.ك)  فقط  مليون  وتسعمائة وسبعة وعشرون الف  وثمانمائة دينار  

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

 

طلب االذن بشراء مواد تستخدم كمحاليل مخفف ال DXH لفحوصات الدم من/ شركة تكترون 
لألجهزة االلكترونية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/784.215 د.ك) فقط سبعمائة واربعة 
وثمانون الف ومائتين وخمسة عشر دينار الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 

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

 

الموضوع
5

6

7

م

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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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :725
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :608
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :129
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب االذن بشراء مادة   MG CENTOLIZUMAB (CIMZIA200) تستخدم لعالج 
الروماتيزم من / شركة مؤسسة الحافظ التجارية  (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/760,000 
د.ك)  فقط سبعمائة وستون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في 

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

 

طلب الغاء االذن بشراء المادة PREGABALIN(LYRICA) 150MGCAP لعالج 
األمراض العصبية  من /شركة صفوان للتجارة والمقاوالت وذلك بسبب تسجيل بعض الشركات 

للمادة ولخلق تنافس بالعروض واالسعار بين الشركات .

 

طلب اإلذن لشراء المادة DASATINIB SPRCE 50 MG لحاجة مركز حسين مكي جمعة  
للجرحات التخصصية من مؤسسة / الحافظ التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري قدره 

(471,104/400 د.ك) فقط اربعمائة وواحد وسبعون ألف ومائة وأربعة دينار كويتي وأربعمائة 
فلس ال غير ,وذلك وفقا للمادة رقم 18 من القانون 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
8

9

10

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال:إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم قم (2018/22) المنعقد بتاريخ 3/19/ 2018 
المتضمن :الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على ادارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

ثانيا: الموافقة على األلغاء

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :114
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :29
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :562
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

طلب االذن بشراء مادة DARATUMUMAB (DARZALEX) 400MG تستخدم لعالج 
مرضي السرطان من / شركة المعجل لالدوية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/467,600 د.ك)
 فقط اربعمائة وسبعة وستون الف  وستمائة دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء مادة HQVIA 20/30 MG تستخدم حقن لعالج امراض المناعة 
(الحساسية) من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-

/418,000 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانيةعشر الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

 

  RECOMBINANT FACTOR IX (BENEFIX) 500 IU طلب االذن بشراء مادة
تستخدم لعالج امراض الدم من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) 
بمبلغ تقديري (-/318,420 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانيةعشر الف  واربعمائة وعشرون دينار  

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

 

طلب االحاطة والعلم تعديل شراء حبوب لعالج مرضى الضغط لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات لتصبح مع/ شركة الغانم هيلثكبر بدال من/ شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال حق 

توزيع المنتجات.

 

الموضوع
11

12

13

14

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 ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/8
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/626
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :10859
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :581
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

طلب ترسية الممارسة 2018/2017/605 توريد جهاز وملحقاته لحاجة مجلس أقسام الطب 
النووي على / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/249,000 

د.ك)

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند (24) حبوب لعالج أمراض القلب لكافة أقسام المراكز 
الصحية والمستشفيات وذلك النتقال حق توزيع وتسويق لتصبح/ شركة الغانم هلثكير بدال من 

شركة المعجل لألدوية

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد البند رقم (81) خيوط جراحية مضادة للبكتريا لقسم 
ETHICON JOHNSON & JOHNSON الجراحة بمستشفى الجهراء للشركة المصنعة
, EURPE, MEXICO, BRAZIL مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال حق توزيع وتسويق منتجات الشركة المصنعة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اإلذن بشراء مواد تستخدم لعالج مرضى السكري لحاجة كافة االقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات ليصبح / شركة الغانم هيلثكير بدال من / شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال حق التوزيع

 

الموضوع
15

16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11433
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :10858
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :567
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 رقم الكتاب :11434
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد التوريد رقم (15/0437G) من مناقصة الخليج رقم 
(7) توريد لوازم جراحة القلب واألوعية الدموية (المجموعة األولى) لتصبح شركة / الدائرة 

المركزية بدال من شركة / ياكو الطبية وذلك النتقال حق التوزيع

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (17/0101G) مستهلكات للبند رقم (51,52)  
لتوريد لوازم جراحة القلب واالوعية الدموية مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال حق توزيع وتسويق منتجات الشركة المصنعة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل األذن بشراء كبسوالت لعالج حاالت التليف الرئوي لكافة المستشفيات
لتصبح  /شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة  بدال من/ شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال حق توزيع 

منتجات الشركة .

 

طلب االحاطة والعلم بشراء عقد توريد (16/0918G) مناقصة الخليج 18 توريد لوازم جراحة 
العظام ليصبح من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق توزيع 

منتجات الشركة المصنعة

 

الموضوع
19

20

21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10292
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :11436
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :9837
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (163) المتضمن شراء مستهلكات خاصة بجهاز لجراحة 
المناظير لحاجة كافة اقسام الجراحة في المستشفيات ليصبح / شركة الدائرة المركزية بدال من / 

شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق التوزيع.

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند (17) محاليل طبية لجراحة القلب ليصبح / شركة الغانم 
هلثكير بدال من/ شركة بدر سلطان وذلك النتقال حق توزيع منتجات الشركة المصنعة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل األذن بشراء أدوية حقن لعالج مرضي الصدفية والروماتويد لكافة 
المستشفيات لتصبح  / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة  بدال من / شركة المعجل لألدوية  
ليصبح بمبلغ (-/ 1,511,521 د.ك) بدال من (-/1,677,172 د.ك) وذلك النتقال حق توزيع 

وتسويق منتجات الشركة المصنعة

 

الموضوع
23

24

25

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/569
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/495
 تاريخ الكتاب :2017/11/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة الغاء الممارسات الخاصة بشركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات 
والمستلزمات الطبية ارقام :

-2014/2013/1073 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية  
-2014/2013/1196 توريد  اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
-2014/2013/1291 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
-2012/2013/519 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية

-2014/2013/1035 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

*اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم 2017/494 المؤرخ في 2017/11/14

- كتب شركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات الطبية التالية المؤرخين في 
2017/3/8 أرقام 2017/457 , 2017/452 , 2017/450 , 2017/458 , 2017/443

 

(اعيد بحث) طلب الغاء الممارسة رقم 2016/2015/175 توريد اجهزة وملحقاتها المرساة 
على/ شركة مسكا وذلك لعدم الحاجة 

- اطلع الجهاز على كتاب شركة مسكا رقم (2017/447) بتاريخ 2017/3/8 المتضمن طلب 
االستعجال بتوقيع العقد

- وكتاب الوزارة رقم (2018/101) بتاريخ 2018/2/19 المتضمن مبررات الغاء الممارسة

 

الموضوع
26

27

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إلغاء الممارسات وتخطر شركة مسكا لإلتجار في جميع 
المعدات والمستلزمات الطبية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء وتخطر شركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات 
والمستلزمات الطبية

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/08/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13708
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (178) شراء صمامات للقلب لحاجة 
مستشفى األميري مركز صباح األحمد للقلب لتصبح /  VASCUTIK / UK بدال من/ 

TERMUMO&VASCUTIC وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

 

الموضوع
28
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/59

  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 1406تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/08/19 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1854$
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

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 سكتش انتربرايس للمقاوالت العامة للمباني ذ م م 
2-شركة كابياتال جروب للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 

3-شركة الروضة لصناعة وطبع اكياس الورق والنايلون ذ م م 
4-شركة الفيصل الشرقية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 

 LATINA IR KO JOINT STOCK COMPANY-5
6-شركة سكوير سبيس للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 

7- شركة ذكرى إنتر ناشيونال وشركائة للمقاوالت العامة للمباني ذ م م 
8-شركة بيلو زيرو أللعاب تسلية األطفال ذ م م 
9-مؤسسة التطور التكنولوجي للتجارة العامة 

10-شركة لفيدا للتجارة العامة ذ م م 
11-شركة خبرات الفنار للمقاوالت العامة للمباني و العقارات ذ م م 

12-شركة بنش لإلستشارات اإلدارية واإلقتصادية ذ م م

 

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 08-08-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


