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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/28
24-رجب-1439 هـ 

   االثنين 
2018-04-09 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-09

)(   االثنين 2018/28 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
بدر عبداللطيف الدويسان
عبد الله مبارك الشريف

سالم ذياب العنزي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د. محمد عبدالله العيسى

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

د.مبارك فهاد العازمي

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1
2
3
4
5
6
7

1

2

1

1

2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  11-04-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/04/22 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ علي حسين     مدير مركز المعلومات

السيد/ شبيب العجمي     رئيس قسم 
المواصالت

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني
والمالي

السيد/ يوسف القائد     محاسب بإدارة 
الشئون المالية

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

م. حمد المنصور     مشارك ابحاث اول

1
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2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/04/22 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CZ / REF / MT /012 خدمات تشغيل وصيانة وحدات 
مناولة الكبريت، الصهاريج، المرافق البحرية ومحطة معالجة مياه الصرف في مصفاة الزور
 ,operation and maintenance services for sulphur handling, tankage
 marine facilities & waste water treatment plant at Al Zour refinery

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة 

*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 62 تاريخ 2018/3/18 المتضمن االسس والمعايير

* بيانات المناقصة: 
-التقبل عروض بديلة 

-قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :413
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

- الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة - 
طلب التمديد الخامس للعقد رقم 2014/3-2015 من المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/2
استئجار مركبات متنوعة للوزارة للمعاقين و ذوي االحتياجات الخاصة المبرم مع/شركة اوتوماك 
للسيارات اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره(-/55,170د.ك)  فقط 
خمسة وخمسون الف  ومائة وسبعون دينار  الغير وذلك  ولحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

الممارسة رقم 2018/2017/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ شبيب العجمي     رئيس قسم المواصالت

الموضوع
1
م

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

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/04/22 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3155
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

طلب طرح ممارسة محدودة رقم  د أ-هـ/77 خدمات ادارة النادي الصحي وقاعة المؤتمرات - 
قصر بيان بين الفنادق المحددة بكتاب الديوان لالهمية التي يوليها الديوان لتلك المرافق لما لها 

من طبيعة خاصة لضيوف دولة الكويت

* وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة (2017)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م

 

طلب الشركة االستعجال بتوقيع العقد الخاص بمشروع تطوير شبكة الكويت للمعلومات المرحلة 
الثانية KIN2 للجهاز المركزي للتكنلوجيا المعلومات وذلك لتفادي ارتفاع اسعار االجهزة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

يحفظ 

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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اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5403
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب إصدار االمر التغييري االول بالزيادة على النحو التالي:-
أوال:- مبلغ إجمالي (-/9.060.00د.ك) على قيمة عقد المناقصة رقم 2015/2014/7 تصميم 
وانشاء المدرج الجديد L33/15R واعادة انشاء المدرج الشرقي 33/15L المبرم مع / شركة 

الدار للهندسة لمدة 8 شهور وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة 
-ثانيا :- مبلغ إجمالي (-/ 784.000د.ك) على قيمة عقد االتفاقية الخاصة باالشراف على تنفيذ 

المشاريع الحكومية للمخطط الهيكلي 2012 الخاص باالشراف على تطوير المدرج الجديد 
L33/15R واعادة انشاء المدرج الشرقي 33/15L المبرم مع/ المكتب العربي لالستشارات 

الهندسية

-اطلع الجهاز على  كتاب االدارة رقم 4436 المؤرخ في 2018/3/20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف القائد     محاسب بإدارة الشئون المالية

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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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :840
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1544
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 امن وحراسة مبنى االمانة على /شركة 
الرائد للحراسة (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/105,660د.ك)  فقط مائة وخمسة 

الف  وستمائة وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات .

 

طلب اعادة عرض المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/2 تشغيل و صيانة مبنى االمانة لتصبح
على المقاولين المدرجة أسماؤهم بالفئة األولى أو الثانية بأعمال التكييف المركزي لدى الجهاز 

والفئة األولى تنذار ومكافحة الحريق لدى االلدارة العامة لالطفاء بدال من الفئة الرابعة وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب الجهة .

-بيانات المناقصة:
-التقبل العروض البديلة

-التقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم 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       
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201807990
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

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

 
 
 

طلب الوزارة اتخاذ االجراء الالزم بشأن عدم اتمام اجراءات التعاقد للمناقصة رقم م ع 
/2016/2015/54 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة 

مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية) وذلك إلعتذار الشركة الكويتية لالعمال المدنية للتجارة 
العامة والمقاوالت عن تمديد الكفالة االولية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/15 لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية ) 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

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق باجتماع  2017/71 المنعقد بتاريخ 2017/10/2 المتضمن: عدم 

الموافقة وترسى على اقل االسعار الشركة الكويتية لالعمال المدنية للتجارة العامة استنادا لنص 
المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

ثانيا: تخطر الوزارة بدراسة العطاءات التي تلي اقل االسعار و موافاة الجهاز بالتوصيه 
ثالثا: تجديد الكفاالت البنكيه 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/04/22 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18/1
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :3103
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري السادس بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/132,250 د.ك) فقط مائة 
واثنى وثالثون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير بنسبة (0.11%) على قيمة عقد المناقصة 

رقم 0800C/KU/KUCP-10-11 تنفيذ وصيانة كلية االداب و كلية التربية مدينة صباح 
السالم الجامعية - بالجامعة المبرم مع/شركة أرابتك باالشتراك مع المجموعة المشتركة للمقاوالت
وذلك لتفعيل المبالغ االحتياطية (provisionalSums) الخاصه بنظام اداره مواقف السيارات و

قارئ البصمات و نظام الرسائل المتغيره

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/119(ع) توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية - ادارة 
االبحاث الجامعية بحث رقم (3326/13/02SRUL) - جامعة الكويت وذلك لعدم توافر 

االعتمادات المالية لمحدودية الميزانية.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/04/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13387
 تاريخ الكتاب :2017/11/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3710
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 صيانة اجهزة الحاسب 
االلي وملحقاته للهيئة على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار)

بمبلغ اجمالي قدره (-/4,769,040 د.ك) فقط اربعة ماليين وسبعمائة وتسعة وستون الف 
واربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

**اطلع الجهاز على :
- كتابي شركة زاك سلوشنز رقم 213 و رقم 45 المؤرخين في 2018/3/18 و 2018/1/9 

المتضمنين طلب إعادة طرح المناقصة و ايقاف اجراءات الترسية

- كتاب الهيئة رقم (14324) المؤرخ في 2017/12/21 المتضمن اإلفادة بأن الشركة المرسى 
عليها مطابقة للشروط والمواصفات وحاصلة على شهادة أعلى وأفضل للتخصص المطلوب

- كتاب شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة (أقل األسعار) رقم (2017/1754) المؤرخ في 
2017/12/10 المتضمن طلب دراسة اسباب االستبعاد 

- كتاب شركة كواليتي نت للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) رقم (2017/1780) المؤرخ في 
2017/12/13 المتضمن طلب اعادة دراسة العطاءات و مراجعة شروط المناقصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حسين     مدير مركز المعلومات

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /37-2018/2017 توريد و تركيب و تشغيل معدات و 
اجهزة لمطبخ و كافتيريا كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
على/شركة مبروك للتجهيزات الفندقية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/172,310 د.ك)

فقط مائة واثنى وسبعون الف  وثالثمائة وعشر دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/04/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3109
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :4669
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لالمر التغييري االول بالتخفيض الصادرعلى قيمة عقد المناقصة رقم 
هـ ز / م م /2016/2015/15 تنفيذ و تطوير الزراعات التجميلية و الري في المنطقه الثامنه 

المبرم مع/ شركة ان سي سي للخدمات الزراعية ليصبح (-/606,350 د.ك) فقط ستمائة وستة 
الف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) بدال من (-/568,850 د.ك) بنسبة 

(23.50%) كما ذكر بكتاب الهيئة السابق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب التمديد االول لعقود المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/36 استئجار سيارات متنوعة 
للعمل بمرافق الهيئة على النحو التالي :

- مع/ الشركة الكويتية لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/12/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (228,321/600 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وعشرون الف  وثالثمائة واحدى 

وعشرون دينار  وستمائة فلس  الغير
- مع/ شركة اوتوماك للسيارات اعتبارا من 2018/3/19 حتى 2018/6/18 بمبلغ اجمالي قدره 
(9,023/850 د.ك)  فقط تسعة آالف  وثالثة وعشرون دينار  وثمانمائة وخمسون فلس  الغير
- مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات اعتبارا من 2018/3/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي 

قدره (26,658/840 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  وستمائة وثمانية وخمسون دينار  وثمانمائة
واربعون فلس  الغير

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2017-2016/17

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة  بشأن تمديد عقد الشركة الكويتية 

لتأجير السيارات و عقد  شركة الخليج لتأجير السيارات يفيد باستمرارية العقد

ثانيا: الموافقه على تمديد عقد شركة اوتوماك للسيارات

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/04/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/6555
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :6573
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/6223
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 17-2016-2017 أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة رصف طريق 
أسفلتي خدمي للجمهور من ناحية مضمار سباق الهجن بطول (15.200 ك.م) بالنادي الكويتي 
لسباق الهجن على/ مجموعة الحجرف االقليمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار ) لمدة 

(150) يوما بمبلغ إجمالي قدره (-/544,768 د.ك)  فقط خمسمائة واربعة واربعون الف  
وسبعمائة وثمانية وستون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 15-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد 
والتكييف باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثالثة) على/ شركة كاظمة لخدمات الصيانة 

(أقل االسعار ) لمدة سنتين بمبلغ إجمالي قدره (-/225,072 د.ك)  فقط مائتين وخمسة وعشرون
الف  واثنى وسبعون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات .

 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/2 أعمال خدمات النظافة 
والمراسلين والمناولة والضيافة بالهيئة والمرافق التابعة لها لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

السيد/ حامد العلبان عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/04/22 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :607/5/665
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :107/5/27
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم 137640 من المناقصة رقم 2012/2011/25 تاجير سيارات 
المدراء والمشاريع البحثية والصيانة والنقليات المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري و اوالده

للسيارات لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/9 حتى 2018/10/8 بمبلغ اجمالي قدره (-
/28.830 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وثمانمائة وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2017/2016-27

إطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 147 بتاريخ 2018/4/9 يتضمن تعديل  الفترة

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 3-2018/2017 خدمات تقنية لتطوير و تحديث 
المختبرات للمعهد 

*بيانات المناقصة:
- غير قابلة للتجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%10)

* شروط المناقصة:
90001:2015 ISO شهادة-

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م. حمد المنصور     مشارك ابحاث اول

الموضوع

الموضوع

1

2

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 

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/04/22 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :644/5/601
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم M-83-2017/2016 توريد جهاز كلدهال لقياس و تحليل البروتين 
على/شركة دلهم للتجارة العامه و المقاوالت (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/13,250 د.ك) فقط ثالثة عشر الف ومائتين وخمسون دينار  الغير المطابق للشروط و 

المواصفات

 

الموضوع
3
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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/04/22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/183$
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/185$
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2038561 إعادة بناء مدينة األحمدي / بناء منازل 
 REBUILDING OF AHMADI (2-2 المرحلة) والمرافق المرتبطة بها

 TOWNSHIP CONSTRUCTION OF HOUSES AND ASSOCIATED
FACILITIES( PHASE 2-2 على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة والمؤهلة لدي 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن الفئة األولى لالعمال االنشائية و بموجب عقد مدته 

(975) يوما 

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/613 المؤرخ بتاريخ 2018/3/18 المتضمن 
تصنيف الشركات

- كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم  2018/562 المؤرخ بتاريخ 2018/3/5 المتضمن 
االسس و المعايير و كشف اسماء الشركات 

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2026392 خدمات الزراعة وري األشجار واألعمال 
المتصلة بها بمنطقة األحمدي

LANDSCAPE AND ASSOCIATED WORKS AT AHMADI AREA بين 
الشركات والمؤسسات المصنفة ضمن الفئة األولي لدي الهيئة العامة لشؤون الزراعية والثروة 

السمكية و المدرجة اسماؤها بالكشف المرفق 

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/04/22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/655$
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/649$
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة في المناقصة رقم RFP-2022009 خدمات 
 BUILDING & AC صيانة المباني والتكييف بمناطق الشركة في شمال الكويت

MAINTENANCE SERVICES FOR NORTH KUWAIT AREAS  لمدة 
شهرين اعتبارا من 2018/4/28 حتى 2018/6/28 لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة في المناقصة رقم RFP-2029867 أعمال 
إنشائية لطرق جنوب الرتقة 

CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS  لمدة شهرين اعتبارا من 
2018/4/21 حتى 2018/6/21 لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/04/22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

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

شركة الثويني التجارية ش م ك ( مقفلة )
 
 

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

المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص للجميع

- اطلع الجهاز على :
- كتاب شركة الثويني التجارية رقم 2018/565 المؤرخ في 2018/3/5 المتضمن تصحيح 

الخطأ المطبعي في رقم القانون بكتاب الشركة رقم 2018/241
-  كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/645 المؤرخ في 2018/3/22 المتضمن الرد على شكوى

شركة الثويني.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع تمديد موعد 
اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :55
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم وأ/2016/2015/228 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 
وصيانة اجهزة مختلفة وانشاء البنية التحتية للمحطات المساندة للموجه المتوسطة (الصبية 

والمطالع ) المرساة على / شركة الهندسة و التقنيات المتعددة (أقل االسعار) لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت الهندسية
السيد/ جاسم االقرع     مدير االرسال الفني

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/256 
توريد وتركيب وفحص وتشغيل وضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال 

تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث التلفزيوني االرضي الرقمي T-DVB2 المرحلة الثالثة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج الثقافية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :57
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :48
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :56
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/161-2018 مع/ شركة الكوكبة لالنتاج الفني النتاج المسلسل 
الدرامي (غرس الود) بعدد (30) حلقة  بمبلغ اجمالي قدره (-/480,000 د.ك)  فقط اربعمائة 
وثمانون الف  دينار  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

 

طلب طرح الممارسة رقم وأ/2018/2017/564 تقديم تقارير اخبارية مصورة من الدول العربية 
واخرى لتلفزيون دولة الكويت بين الشركات و المؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن عنها 

بالجريده الرسمية

 

طلب التعاقد المباشر رقم 162-2018/2017 مع / شركة مجموعة السالم االعالمية إلنتاج 
المسلسل الدرامي (العاصفة) بعدد (30) حلقة بمبلغ اجمالي قدره (-/380,000 د.ك)  فقط 

ثالثمائة وثمانون الف  دينار  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :52
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :59
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :99
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 0175-2018/2017 مع / مؤسسة دالميتا لإلنتاج الفني و المسرحي 
النتاج المسلسل الدرامي (مساحات خاليه) لعدد 30 حلقة للعرض على شاشه تلفزيون الكويت 

بمبلغ اجمالي قدره (-/370,000 د.ك) فقط ثالثمائة وسبعون الف  دينار  الغير بناءا على المادة 
رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر رقم 0174-2018/2017 مع / شركة ارورا فيجن لدعايه و االعالن و 
انتاج الفني النتاج المسلسل الدرامي (عطيتك عيوني) لعدد 30 حلقة على شاشه تلفزيون الكويت
بمبلغ اجمالي قدره(-/340.000 د.ك) فقط ثالثمائة واربعون الف  دينار  الغير  بناءا على المادة

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

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/1-2019 مع/ مؤسسة كنوز الخليج لالنتاج الفني لشراء حق 
عرض المسلسل التلفزيوني (الخافي أعظم) بعدد (30) حلقة  بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 
د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة 

رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :54
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :51
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :53
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 168-2018/2017 مع/ شركة سيدان ميديا لالنتاج الفني لشراء حقوق
العرض االول للبرنامج التلفزيوني (اثيوبيا كما شاهدتها) بعدد حلقات (30) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/140,000 د.ك)  فقط مائة واربعون الف  دينار  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة ميديا ميكر الدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والدعاية 
واالعالن والنشر والتوزيع لشراء حقوق العرض االول لبرنامج االطفال (خلكم ويانا)  بعدد 

(120) حلقة بمبلغ اجمالي قدره (-/120,000 د.ك)  فقط مائة وعشرون الف  دينار  الغير  
بناءا على المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر رقم 169-2018/2017 مع/ شركة اكسترا لالنتاج الفني شراء حقوق 
العرض االول للبرنامج الثقافي (االندلس تاريخ متجدد) بعدد (29) حلقة بمبلغ اجمالي قدره (-

/95,000 د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  دينار  الغير  بناءا على المادة رقم (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :60
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

 رقم الكتاب :101
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

طلب التعاقد رقم 0178-2018/2017 مع / مؤسسة النجم الفضي لإلنتاج الفني إلنتاج المسلسل
الدرامي "خذيت من عمري وعطيت" بعدد (30) حلقة على شاشات تلفزيون دولة الكويت  بمبلغ 
اجمالي قدره (-/350,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم

(18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر رقم 0005-2019/2018 مع / شركة عبدالرحمن العقل واوالده للتجارة 
واإلنتاج الفني إلنتاج المسلسل الكوميدي (الحزرة)  لعدد 30 حلقة للعرض على شاشه تلفزيون 
الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير بناءا على المادة 

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

 

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس إدارة الجهاز / محمد الخرافي 
 ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2018/28

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1576899
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات السنوية من 
ملفات المرضى لسنة 2016 على /شركة مصنع الكويت للمغلفات (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/145,800د.ك)  فقط مائة وخمسة واربعون الف  وثمانمائة دينار  الغير وذلك 
بناءا على طلب ديوان المحاسبة بتفعيل احكام المادة رقم (44) من قانون المناقصات 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

مازال الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2017/11 بتاريخ 2017/2/8 المتضمن: 
اوال. إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2016/87 بتاريخ2016/12/7

ثانيا. ترسية المناقصة على/ مصنع الكويت للمغلفات والملفات (ثالث اقل االسعار) بمبلغ (-
/145,800 د.ك) مع تجديد الكفالة البنكية 

وعدم موافقة
عضو الجهاز/ مشاري البليهييس

مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1588865
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :1588863
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :1574320
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الخامس لعقد التامين الصحي على الطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة 
للعام فقط المبرم مع / شركة AXAPPP لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/5 بمبلغ إجمالي يعادل(-

/807,500د.ك)  فقط ثمانمائة وسبعة الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لعدم القدره على 
إستدراج عروض أسعار بوقت مبكر لعدم معرفة األعداد المطلوبة للطلبة.

 

(اعيد بحث) طلب التجديد االول لعقد التامين الصحي على الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة 
المتحدة (عالج اسنان) المبرم مع / شركة UNUM DEVTAL لمدة سنة اعتبارا من 
2018/5/5 بمبلغ إجمالي قدره (-/170,000 د.ك) فقط مائة وسبعون الف  دينار  الغير

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/65 -81 تخليص ونقل 
مستوردات وبضائع ومشحونات الوزارة المبرم مع / شركة اجيليتي للمخازن العمومية لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/65,280د.ك)  فقط 
خمسة وستون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم ص/ م خ ع/2017/5-2018 اقفالها بتاريخ 2018/4/22

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة
 يتضمن موافقة ادارة الفتوى و التشريع على التعاقد

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة
 يتضمن موافقة ادارة الفتوى و التشريع على التعاقد

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

االستدعاءات

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

 
 
 

(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

- سيحضر من جانب الوزارة:
المهندس/ خالد الياسين           رئيس مكتب الدعم الفني

الدكتور/ عبدالرحمن المطيري    رئيس قسم الجراحة بمستشفى الفروانية

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1574336
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص/م خ ع/2018/2017/3 تشغيل وصيانة وادارة محرقة 
الشعيبة (2) على الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

* شروط المناقصة : 
- ان ال يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي
- شرط وجود الخبرة للقيام بمثل هذه االعمال

- ان تكون الشركة وكيلة عن شركة مصنعة النظمة التخلص من النفايات

 

الموضوع
6
م

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :197
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :4365
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4491
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5915
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب االطالع و العلم باسباب التعاقد مع / شركة وربة للتجيزات الطبية بمبلغ (-/836,250د.ك)  
HUMAN فقط ثمانمائة وستة وثالثون الف  ومائتين وخمسون دينار الغير لشراء ادوية المادة
NORMAL IMMUNOGLOBULIN GAMUNEX 5GM/50ML وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب االحاطة و العلم بتعديل القيمة االجمالية لشراء البند رقم (8-200) منظمات لضربات القلب 
ذات انواع مختلفة مع صعقة كهربائية للمستشفى الصدري - وحدة قسطرة القلب ليصبح بمبلغ (-
/735,000 د.ك) فقط سبعمائة وخمسة وثالثون الف  دينار  الغير  بدال من (-/3,186,997 د.ك)
فقط ثالثة ماليين  ومائة وستة وثمانون الف  وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار  الغير وذلك لوجود

خطأ بالتسعير وبناء على موافقة ديوان المحاسبة 

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد المواد المطلوبة والمذكورة بكتاب الوزارة للعقد رقم 
17/0029G مناقصة الخليج رقم 38 توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
SANOFI ليصبح مع/ شركة بدر سلطان واخوانه بدال من/ شركة ياكو الطبية بنفس القيمة 

االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
  JANSSEN CILAG AG BAXTER PHARMACEUTICAL SOLUTION
لتوريد ادوية (حقن) لعالج الروماتويد لكافة المستشفيات ليصبح مع/ شركة الغانم هلثكير للتجارة 

العامة  بدال من / شركة المعجل لالدوية بنفس القيمة االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
7

8

9

10

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 :5604
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :209
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 17/0533Cطلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية لعقد رقم
للشركة المصنعة SANOFI-AVENTIS/ GERMANY ليصبح مع/ شركة الدائرة المركزية

 بدال من/ شركة ياكو الطبية بنفس القيمة االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االذن لشراء DONEPEZIL HCL 5MG "ARICEPT" أدوية لعالج االمراض 
النفسية باالمر المباشر من /شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/1,059,625 $) ما يعادل (274,844/500 د.ك)  فقط مائتين واربعة وسبعون 
الف  وثمانمائة واربعة واربعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير  وفقا للمادة رقم (18) من قانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

وذلك لتعزيز المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
11

12

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع عبدالله الشريف

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/117
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/79
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب التالي :
أوال. اعادة عرض ترسية البنود ارقام (1 الى 11 ، 14 ، 16 ، و 17) بالبند ثانيا في الممارسة 
رقم هـ ط2016/855-2017 تجهيز مختبر بنك الدم في مستشفى بنك الكويت الوطني باالجهزة 
وملحقاتها الدارة خدمات بنك الدم المركزي على/ شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ اجمالي قدره (-
/254,212 د.ك)  فقط مائتين واربعة وخمسون الف  ومائتين واثنىعشر دينار  الغير بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة
ثانيا. االحاطة والعلم بأنه سيتم التعاقد لبنود الممارسة ارقام (12 ، 13 ، 15 ، 18 ، و 19) 
التي تم الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة بمبلغ اجمالي قدره (-/121,850 د.ك)  فقط 

مائة واحدى وعشرون الف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير

 

طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم 2016/633-2017 توريد جهاز وملحقاته ألقسام 
الصدري بمستشفى األمراض الصدرية من / شركة السلطان المتحدة الطبية (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/228,000 د.ك) فقط مائتين وثمانية وعشرون الف دينار الغير بناء على 
مالحظات ديوان المحاسبة .

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2017/58 
بتاريخ 2017/8/7 على طلب ترسية الممارسة على/ شركة التقدم التكنولوجي (سابع اقل 

االسعار) المتضمن: الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

ثانيا: أحيط مجلس ادارة الجهاز علما

قرر مجلس ادارة الجهاز 
أوال:إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2017/37) بتاريخ 2017/5/15 المتضمن  

الموافقة على الترسية

ثانيا : تخطر الوزارة بدراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/126
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4650
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :4381
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/110
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن البند رقم (149) شراء محاليل لجهاز BAX  من/ شركة التقدم 
التكنولوجي (مصدر وحيد) هو لفحص االغذية من سالمونيال وايكويالي لمختبر الكيمياء لالغذية 
وليس مختبر الكيميئي لالغذية - الصحة العامة لكافة المختبرات - وحدات الميكروبيوليجي كما 

ورد في كتاب الوزارة السابق

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (177) مواد استهالكية 
تخص قسم االشعة لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات لمجلس اقسام االشعة و 

 AACHEN /العالج االشعاعي من / شركة العيسى لالجهزة الطبية هو
 RESONANCE,SIS MEDICAL- SCHWAGER MEDICA, BENTLY

INNOMED و ليس S.BENTLEY INNOMED GMBH/M كما ذكر بكتاب الوزارة

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (154) مواد استهالكية 
تخص قسم االشعة لكافة اقسام االشعة التداخلية في المستشفيات لمجلس اقسام االشعة و العالج 

 STRYKER NEUROVASCULAR /االشعاعي من / شركة بدر سلطان و اخوانه هو
وليس BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION كما ذكر بكتاب الوزارة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل ترسية الممارسة رقم 2016/570-2017 شراء اجهزة وملحقاتها 
لمشروع مستشفى جابر االحمد لتصبح على/ شركة التقدم التكنولوجي بدال من/ شركة وربة 

للتجهيزات الطبية وبنفس القيمة االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
15

16

17

18

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4120
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :3000
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :4361
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (78) ادوية  مؤثرات عقلية لمرضى الصرع لكافة 
المستشفيات ليصبح من / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من / شركة ياكو الطبية بنفس القيمة 

االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (46) ادوية حبوب لعالج امراض االعصاب للمراكز 
الصحية والمستشفيات ليصبح من/ شركة بدر سلطان واخوانه بدال من /شركة ياكو الطبية بنفس 

القيمة االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة و العلم بما يلي : 
 OXIMETER اوال . تعديل شراء البند رقم (7-175) مادة استهالكية خاصة بجهاز

 MINVASYS للشركة المصنعة MEASURE HEMODYNAMIC FUNCTION
ليصبح من/ شركة ميد فيجن للخدمات الطبية بدال من شركة/ ارجون للتجارة العامة بنفس القيمة 

االجمالية وذلك النتقال الوكالة 

 DEMAX ثانيا . تعديل القيمة االجمالية لشراء البند رقم (5-175) من/ شركة بدر سلطان عن
لتصبح بمبلغ (-/16.125د.ك) فقط ستةعشر الف  ومائة وخمسة وعشرون دينار  الغير بدال من 

(-/12.500د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك نظرا الضافة مادة مكملة 
للمادة االساسية حيث سقط سهوا ترسيتها

 

الموضوع
19

20

21

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3072
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/4793
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

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

 
شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات

الطبية ذ م م
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال  توريد البند رقم (13) ادوية كبسوالت لعالج مرضى الدرن 
SANOFI-AVENTIS لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات عن الشركة المصنعة
ليصبح مع/ شركة بدر سلطان واخوانه بدال من/ شركة ياكو الطبية بنفس القيمة االجمالية وذلك 

النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة و العلم بانه اسم الشركة المصنعة لشراء البند رقم ( 144) قساطر وريدية 
وشريانية بأنواع وقياسات مختلفة لمستشفي الصدري من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية هي 
TERUMO وليس TERUMO CORPORATION / JAPAN,BELGIUM,USA

 QUEST MEDICAL -

 

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

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

-  و كتاب الوزارة رقم (2018/101) بتاريخ 2018/2/19 المتضمن  مبررات الغاء الممارسه

 

الموضوع
22

23

24

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/28
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/695$
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1- شركة تصميم برهان للمقاوالت العامة و المباني 

2- شركة محمد عصمان االلكترونية 
3- شركة فالكون انترناشيونال سيكيورتي لحراسة المنشآت

4- شركة الثقافة و الفنون لالنتاج الفني
5- شركة مكي دايركت التجارية

6- الشركة االستشارية العالمية لالستشارات الفنية و التربوية
7- شركة موشن جرافيكس للدعاية و االعالن
8- شركة اوراب لفحص البضائع و المواد

9- شركة ترانزفورمرز الستشارات تقنية المعلومات
10- شركة ايجبت المتميزة للتجارة العامة و المقاوالت

11- شركة الكويت للمباني الخضراء لتطبيق المباني و المرافق الخضراء و الصديقة للبيئة
12- شركة هيل و زعفران للتجهيزات الغذائية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :001/18
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :002/18
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

طلب تمديد األول (المرحلة األولى) من عقد االتفاقية رقم ج ك 17-16/15 دراسة وتصميم 
وإشراف على تنفيذ مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب في مدينة صباح السالم 
الجامعية المبرم مع HOK INTERNATIONAL LTD بالتضامن مع المكتب االستشاري 

المحلي شركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس لمدة (125) يوم اعتبارا من 2017/3/4 لغاية 
2017/7/7 دون أي تكلفة مالية لألسباب المحددة بكتاب الجامعة.

 

طلب تمديد الثاني (المرحلة الثانية ) من عقد االتفاقية رقم ج ك 17-16/15 دراسة وتصميم 
وإشراف على تنفيذ مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة صباح السالم 

الجامعية المبرم مع HOK INTERNATIONAL LTD بالتضامن مع المكتب االستشاري 
المحلي شركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس لمدة (21) يوم اعتبارا من 2018/5/31 لغاية 

2018/6/21 دون أي تكلفة مالية لألسباب المحددة بكتاب الجامعة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 11-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


