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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/38
27-شعبان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-05-14 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-14

)(   االثنين 2018/38 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د.مبارك فهاد العازمي

د/فواز العدواني

هيفاء عبدالعزيز المضف

د. رنا عبدالله الفارس

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
االمين العام المساعد  لشئون المناقصات 

باالنابة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  16-05-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/05/27 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 

الكويتية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم 
التخطيط

السيد/ علي حسين     مدير مركز المعلومات

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

السيد/ احمد الفرج     مراقب الصيانة 
االذاعية

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود 
والمتابعة

السيدة/ سارة سامي العجيري     ممثل/ 
وزارة المالية

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

الدكتور/ خالد الرشيد     الوكيل المساعد 
للمنشآت

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

والمناقصات والمزايدات

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

17
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20



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/05/27 اجتماع رقم :

فض العطاءات

ديوان المحاسبة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أجهزة لتحديث شبكة الديوان (المرحلة االولي)الرقم :- مناقصة رقم 2018-2017/1

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/05/27 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :5838
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم/ شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت 
علىالمناقصة رقم ITB# 1016191 خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع 

مصفاة الزور

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :5840
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم/ شركة النهضة الدولية للتجارة العامة و 
المقاوالت على المناقصة رقم هـ م أ/292 انشاء وأنجاز وصيانة مبنى محكمة األسرة بمحافظة 

العاصمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة المالية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :5842
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب اإلحاطة و العلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم شركة / شركة أتش ثري ألنظمة الكمبيوتر 
على المناقصة رقم 2017/2016/17 بشأن توفير مستشارين وإختصاصيين في المجال 

الضريبي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سارة سامي العجيري     ممثل/ وزارة المالية

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/05/27 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7110
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 11-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح 
خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات 

(شاملة العمالة وقطع الغيار والمواد الكيماوية مع تقديم برنامج زمني طبقا لشروط المناقصة) 
على / شركة المرعي الدولية للتجارة والمقاوالت(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/96,840 

د.ك) ستة وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون دينار ال غير المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/05/27 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2567/5/2414
 تاريخ الكتاب :2017/12/20

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 5-2018/2017 إنشاء وإنجاز وصيانة محطة األبحاث الزراعية
بمنطقة كبد

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 158 المؤرخ في 2018/4/19 المتضمن وثائق المناقصة 
بعد التعديل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم التخطيط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/05/27 اجتماع رقم :

تصنيف المقاولين

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/5
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

شركة المحيسن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

طلب الشركة االيعاز لمن يلزم واعادة النظر بتصنيفها تحت الفئة الرابعة ألعمال الكهرباء  والفئة
الرابعة ألعمال التكييف وذلك لألسباب المذكورة بتقرير لجنة تصنيف المقاولين وبكتاب الشركة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14545
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :14532
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم و ك م 2017/2016/63 صيانة وتشغيل مكائن إدارة 
اإلنتاج لدى المشاغل الرئيسية لمدة اسبوعين

 

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم و ك م/2017/2016/65 االعمال المدينة النشاء وانجاز 
وصيانة محطات تحويل ثانوية لمدة أسبوعين

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/05/27 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2017144007
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 12-2015/2014 الخاص بصيانة االنظمة 
المتكاملة المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/496,320د.ك) فقط اربعمائة وستة 
وتسعون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اعداد وثيقة المناقصة 

الجديدة.

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 37893  بتاريخ 2018/4/26 المتضمن  مخاطبة المالية

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 3 -2018/2017 توفير خدمات النظافة لمرافق مبنى الديوان  
على الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %5

* شروط المناقصة :
- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال التنظيف و ان تكون لدية عقود سارية المفعول حتى تاريخ 

2018/12/31 لمباني مماثلة 
- شرط وجود تأمين على حياة الموظفين مدة العقد كاملة

- عدد العمال 43 عامل

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/05/27 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3860
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :4042
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :3787
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب تمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2011/2010/1(ع) تغطية عمليات شحن المعروضات 
الفنية النشطة وفعاليات المجلس المبرم مع/ شركة الهاشمي المتحدة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/36,500د.ك)  فقط ستة وثالثون الف  

وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م و ث ف أ5-
2018/2017 اإلقفال في 2018/8/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

طلب التمديد الزمني الرابع  لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/8 مشروع انشاء مقر 
دائم لبعثات التنقيب عن اآلثار بجزيرة فيلكا المبرم مع/ شركة جمكو للتجارة العامة والمقاوالت 
لمدة (120) يوما اعتبارا من 2018/5/9 حتى 2018/9/5 بدون اي تكلفة مالية اضافية  وذلك 

نتيجة تأخر في صرف الدفعة رقم (7.6) لحساب المقاول

 

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

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
و عدم موافقة  العضو السيد/ حامد العلبان

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

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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شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2105
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل مدة عقدي المناقصة رقم LM/CPD/4068 انشاء و توريد و 
تشغيل عدد (19) محطة تعبئة وقود جديدة للشركة على النحو التالي :

-عقد المجموعة االولى المرسى على / شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت لمدة (330) يوما
- عقد المجموعة الثانية المرسى على / شركة خالد علي الخرافي لمدة (365) يوما

بدال من (425) يوما وذلك لورود خطأ في تحديد مدة العقدين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/بدر سعود الحويتان     رئيس فريق التنسيق الخارجي

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/05/27 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1855
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2098
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) نتيجة تأهيل مقاولين رقم T&R-KNPC/PQ/001 لبناء وتشغيل محطة الدبدبة 
لمجمع القطاع النفطي للطاقة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية 

اطلع الجهاز على الكتب التالية:
- رقم 1845 المؤرخ بتاريخ 2018/3/6 المتضمن كشف اسماء الشركات المتقدمة للتأهيل و 

معايير التأهيل و نتيحة التأهيل 
- رقم 2104 المؤرخ بتاريخ 2018/5/1 المتضمن التوضيحات بخصوص التأهيل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم CA/CPD/0240 تعزيز 
سالمة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي االنشائية لتسهيل تصدير النفط ومشتقاته حتى نهاية عام 

2030 في مصفاة ميناء األحمدي حتى تاريخ 2018/9/10 

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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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ديوان سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :59
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :58
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :322/50
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب شراء هدايا (بند خدمات اعالمية - نوع ضيافة وحفالت وهدايا) باألمر المباشر للديوان .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

طلب تنفيذ المطبوعات الخاصة بعمل إدارات الديوان باألمر المباشر .

 

طلب الغاء طرح الممارسة رقم 2018/2017/2 استئجار عدد (6) مركبات صالون لقطاع 
المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد لمدة عامين اعتبارا من 2018/2/5 حتى 

2020/2/4

كما اطلع الجهاز على :
* كتاب الديوان رقم 153 المؤرخ في 2018/3/18
* كتاب الديوان رقم 135 المؤرخ في 2018/3/8

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  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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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1020$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017501RFP خدمات دعم لورش العمل على / شركة الصناعات 
الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (36,153,688/650 د.ك)
 فقط ستة وثالثون مليون ومائة وثالثة وخمسون الف وستمائة وثمانية وثمانون دينار وستمائة 

وخمسون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات لمدة خمس سنوات.

اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/1019 المؤرخ في 2018/5/6 المتضمن 
الرد على شكوى شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد إستبعاد اقل االسعار/ شركة فنيسكو العالمية  لالسباب 
المذكورة بكتاب الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/658$
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/883$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم REP-2033505 تركيب انابيب إلعادة استخدام المياه 
INSTALLATION الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق الشركة
 OF PIPELINES TO REUSE TREATED EFFLUENT WATER FROM
KNPC IN KOC FACILITIES على قائمة الشركات المؤهلة و المعتمدة لدى شركة نفط

الكويت تحت الفئة التخصصية A4 و المدرجة بالكشف المرفق بكتاب الشركة.

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 

إفادة شركة نفط الكويت بعدم قبول إشتراك / شركة الدار الهندسية واإلنشاءات باإلشتراك 
بالمناقصة رقم RFP-2028537 تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة بها 

 UNDERGROUND POWER للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت
DISTRIBUTION NETWORK AND ASSOCIATED WORKS FOR ESP

WELLS IN WEST KUWAIT AREA وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة 

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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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شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/697$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم  RFP-2037845 تقديم خدمات السفر لموظفي شركة نفط 
 . BUSINESS TRAVEL SERVICES الكويت

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/885 المؤرخ في 2018/4/23 المتضمن االسس 
والمعايير.

 

الموضوع
4
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
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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 األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :124/26
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :118
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد الممارسة رقم و أ /2013/315-2014 اعمال صيانة اجهزة التكييف 
الموحد لمجمع وزارة االعالم والمحطات الخارجية التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة الخليج 
الهندسية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/9 وحتى 2019/3/8 بمبلغ اجمالي قدره (-
110.880د.ك) فقط مائة وعشر الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير وذلك لحين استكمال 

اجراءات الطرح والترسية الخاصة بموضوع الصيانة الموحدة رقم و أ/2018/2017/272و  و
أ/2018/2017/273 اإلقفال في 2018/7/29

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد الفرج     مراقب الصيانة االذاعية

طلب التجديد الثاني لعقد استئجار حيز فضائي بسعة MHZ18 في النطاق الترددي العالي 
(MHZ-13.750 MHZ 14.500 ) من الـ(KU-BAND ) المبرم مع/ المؤسسة العربية 
لألتصاالت الفضائية (عرب سات) لمدة سنة اعتبارا من 2018/11/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/540,000 دوالر امريكي) وذلك لحاجة الوزارة الستمرار اعمال العقد الستخدامه بشكل يومي 
وعلى مدار السنة لنقل الفعاليات وبرامج الهواء

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل الخريبط
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

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       
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وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :109/26
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :121
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :117
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وأ/2017/275-2018استئجار عدد 73 سيارة متنوعه بدون 
سائق للوزارة لمدة سنتان

*بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية %25

 

طلب إلغاء و اعاده طرح المناقصة رقم و أ/2017/259-2018 مشروع تطوير و تحديث 
استوديو تسجيل اذاعي (3أ-3ب) لعدم مطابقة األول والثاني للمواصفات الفنية

 

طلب الغاء المناقصة رقم  وأ/2016/2015/234 توريد و تركيب و تشغيل و تدريب و ضمان 
النظام الخاص بإدارة الوثائق و ارشفتها الكترونيا بالوزارة لعدم وجود اعتماد مالي للمناقصة.

***المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات 
العامة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ودراسة العروض التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية مع
تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 صيانة اجهزة الحاسب 
االلي وملحقاته لمدة ثالث سنوات  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 الكتب التالية :

- شركة زاك سلوشنز رقم 213 ورقم 45 المؤرخين في 2018/3/18 و 2018/1/9 المتضمنين 
طلب إعادة طرح المناقصة و ايقاف اجراءات الترسية

- الهيئة رقم 4291 المؤرخ في 2018/4/17 المتضمن االجتماع التمهيدي وصور من العقود 
السابقة

- الهيئة رقم (14324) المؤرخ في 2017/12/21 المتضمن اإلفادة بأن الشركة المرسى عليها 
مطابقة للشروط والمواصفات وحاصلة على شهادة أعلى وأفضل للتخصص المطلوب
- شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة (أقل األسعار) رقم (2017/1754) المؤرخ في 

2017/12/10 المتضمن طلب دراسة اسباب االستبعاد 
- 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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
بعد إستبعاد كل من :

- مجموعة بشارة (اقل االسعار)
- كواليتي نت للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني اقل االسعار) 

- زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثالث اقل االسعار) لالسباب المحددة بكتاب الهيئة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز / عادل الخريبط
عضو مجلس ادارة الجهاز /بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :4521
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

(اعيد بحث) 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 على / شركة 

مبروك للتجهيزات الفندقية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/172,310 د.ك) فقط مائة 
واثنى وسبعون الف  وثالثمائة وعشر دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

اطلع الجهاز على كتاب شركة الهندسة االيطالية للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/1034) 
المؤرخ في 2018/5/7 المتضمن شكوى الشركة من ترسية المناقصة

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/20 توريد وتركيب اثاث المرحلة االولى 
من المكتبة المركزية بمبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على/ شركة الخنيني للتجارة 
العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (136,429/150 د.ك)  فقط مائة وستة 

وثالثون الف  واربعمائة وتسعة وعشرون دينار  ومائة وخمسون فلس  الغير  المطابق للشروط 
والمواصفات

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار وتخطر الهيئة بدراسة جميع العطاءات مع موافاة الجهاز بالتوصية

ثانيا: احالة كتاب شركة الهندسة االيطالية للتجارة العامة والمقاوالت لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع تجديد الكفاالت
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4705
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :4662
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2014/2013/73 توريد تراخيص برامج 
الحاسب االلى الخاصة بشركة مايكروسوفت المبرم مع/  شركة ابيال الستشارات الكمبيوتر لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2018/10/30 بمبلغ اجمالي قدره (95.548/985د.ك) 
فقط خمسة وتسعون الف  وخمسمائة وثمانية واربعون دينار  وتسعمائة وخمسة وثمانون فلس  

الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم هـ ع/ ش أ م / 
2018/2017/18

 

طلب الغاء المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/16 مشروع البيئة األفتراضية 
(Virtualization Infrastructure Environment) للهيئة الرتفاع اسعار العطاءات

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :8781
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

(اعيد بحث) 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 الستيراد 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 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

*كما اطلع الجهاز علي كتب الهيئة أرقام:
1- 7703 المؤرخ في 2018/4/16 المتضمن احقية الطرف االول بالتمديد

2- 9541 المؤرخ في 2018/5/8 المتضمن االفادة باستمرار العقد
3- 6725 المؤرخ في 2018/4/3 المتضمن كشف اجور السيارات و تعديل اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/2 صيانة واصالح وتشغيل نظام
االنذار ومكافحة الحريق بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية ومبنى المختبرات والبحوث البيطرية 
بامغره المبرم مع/ شركة بدر المال واخوانه لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/2/14 حتى 

2018/8/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/14,100 د.ك)  فقط اربعة عشر الف  ومائة دينار  الغير 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2016-2015/28

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة أعتبارا من تاريخ الكتاب بتايخ 2018/3/14

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة أعتبارا من تاريخ الكتاب بتايخ2018/4/29

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8431
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :19975
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز/م م/2016/17-2017 استئجار سيارات متنوعة للعمل 
بمرافق الهيئة 

*بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة 

-تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%50)

-المناقصة قابلة للتجزئة على 11 بند

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز /م م/ 2018/2017/1 توصيل و تشغيل خطوط
نقل المعلومات و االنترنت لمشروع ميكنة اعمال الهيئة على الشركات والمؤسسات المسجلة لدى
الجهاز المركزي للمناقصات العامة و المقيدة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 

 2017

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 8676 المؤرخ في 2018/4/29 المتضمن وثائق ومستندات 
المناقصة بعد التعديل.

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة

- التقبل عروض بديلة
- مدة التوريد 60 يوم وفترة الصيانة 3 سنوات

- نسبة األوامر التغييرية (%35)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية لتصبح %25

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية لتصبح %25
على ان تتوافق االنظمة الجديدة مع االنظمة المعمول بها حاليا بالهيئة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9157
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 طلب الغاء المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/12 انشاء وانجاز و صيانة اسوار شبكية 
(محمية جال اللياح) (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3539  المؤرخ في 2018/2/27 المتضمن طلب الطرح

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4957
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :4620
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4619
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب الغاء األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/270,000د.ك) فقط مائتين وسبعون
الف دينار الغير ما يعادل نسبة (18.6%) على قيمة عقد توريد وتزويد قاعات ومرافق الديوان 
باحتياجاتها من الزهور الطبيعية المبرم مع/شركة شادو فلورز للزهور والنباتات وذلك العادة 

طرح االعمال من جديد 

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 4793بتاريخ 2018/5/7 المتضمن الغاء االمر التغييري.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب تعديل مدة التجديد الرابع للعقد رقم د أ/ هـ/71 أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والتركيبات
لألعمال الهندسية لمباني المطار األميري المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشاريع البنية 
التحتية (شركة الخرافي ناشيونال سابقا) لتصبح لمدة اربعة شهور بدال من سنة اعتبارا من 

2018/4/1 حتى 2018/7/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/71,333 د.ك) فقط احدى وسبعون الف  
وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار الغير بدال من (-/214,000 .ك) وذلك لعدم موافقة ديوان 

المحاسبة ولحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة.

 

طلب تعديل مدة التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/13 تشغيل وصيانة قاعات التشريفات 
بمطار الكويت الدولي المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشاريع البنية التحتية (شركة الخرافي
ناشيونال سابقا) ليصبح لمدة ستة شهور بدال من سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30

بمبلغ اجمالي قدره (-/62,700 د.ك) فقط اثنى وستون الف وسبعمائة دينار الغير بدال من (-
/125,400 د.ك) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة ولحين االنتهاء من اجراءات طرح 

الممارسة الجديدة.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/05/27 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4858
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :4615
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم د أ/هـ/130(ع) اعمال تطوير التصميم واالنشاء 
واالنجاز والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد لمدة (60) يوما 

لحين ورود موافقة وزارة المالية لإلعتماد المالي.

 

طلب الغاء طرح الممارسة رقم دأ/ك/15 بوالص تامين طائرات االسطول االميري وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الديوان .

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 3085 بتاريخ 2018/3/20 المتضمن اعادة طرح بممارسة 
محدودة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الرابع (تفعيل مبلغ احتياطي) بمبلغ اجمالي قدره(-/206,000د.ك)  
فقط مائتين وستة الف  دينار  الغير بنسبة 0.145% على قيمة عقد المناقصة رقم 

09/0300c/ku/kucp-10 تنفيذ وصيانة كلية الهندسة والبترول مدينة صباح السالم الجامعية 
المبرم مع/شركة ميتالوكوربيشن بالتعاون مع خالد الخرافي

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/12/07

 
 
 

 رقم الكتاب :4469
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم 16/0250C/KU/KUCP-17 انشاء الحزمة
رقم (C5) اعمال الطرق والجسور (الحرم الطبي) في مدينة صباح السالم الجامعية - جامعة 

الكويت.

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

طلب التالي:
أوال: تمديد الكفالة البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/17-2018 توريد وتركيب 
وتشغيل جهاز علمي (كلية الطب) إدارة األبحاث مشروع رقم (4268/15/01GM) لمدة شهر.
ثانيا: طلب تمديد فترة دراسة المناقصة لمدة ثالثين يوم لحاجة الجامعة الستكمال الدراسة الفنية

اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم 4837 المؤرخ بتاريخ 2018/5/3 المتضمن نفس الطلب

 

(اعيد بحث) نتيجة تأهيل الشركات للقيام بأعمال انشاء البنية التحتية لمشروع مدينة صباح 
السالم الجامعية-الشدادية

 

الموضوع
2

3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :4/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/11
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

شركة الميثاق العالي للتجارةالعامة والمقاوالت  ذ م 
م
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل مقاولين محليين وشركات متضامنة محلية وعالمية للقيام بأعمال 
إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة صباح السالم 

الجامعية بالجامعة.

-اطلع الجهاز على كتب الجامعة التالية:
1-  رقم 001 المؤرخ في 2018/1/8 المتضمن العنوان القديم.

2- رقم 2018/003 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن األسس والمعايير.

 

طلب الشركة االفادة والرد على االستفسارات بخصوص المناقصة رقم 2018/2017/6 اعمال 
الصيانة الجذرية لقطاع (الشويخ) - الدارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت وذلك التخاذ 

االجراءات الالزمة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201811273
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :201811260
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/51 صيانة الشبكات الحاسوبية و 
ملحقاتها في مدارس منطقتي العاصمة و حولي التعليميتين والمواقع التابعة للوزرة الدارة نظم 
المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,573,105 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وثالثة وسبعون الف  ومائة وخمسة دينار  الغير 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية:
1-  رقم (201803024) المؤرخ في 2018/1/30
2- رقم (201803897) المؤرخ في 2018/2/7

3- رقم (201804827) المؤرخ في 2018/2/18
4- رقم (201806532) المؤرخ في 2018/3/11
5- رقم (201808982) المؤرخ في 2018/4/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ خالد الرشيد     الوكيل المساعد للمنشآت

طلب التالي:
أوال: ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 

اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى)على / شركة ديجل االنشائية
للتجارة العامة و المقاوالت(رابع أقل االسعار) بنسبة خصم (-13,50%) المطابق للشروط 

والمواصفات 
ثانيا: تمديد الكفالة األولية للشركات المشاركة بالمناقصة.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة (201808141)المؤرخ في 2018/3/28 المتضمن طلب 
الترسية مع تجديد الكفالة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/69) المنعقد في 2017/9/25 

المتضمن : الموافقة
ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201811249
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي :
أوال : إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن باستكمال اجراءات التعاقد مع شركة / بيت البناء
الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة 
عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح بعد موافقة البنك الدولي على اصدار كفالة االنجاز
ثانيا : طلب تمديد الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة في حالة قبول الطلب األول

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب شركة بيت البناء الكويتي رقم (2018/72) المؤرخ في 2018/5/14) المتضمن استكمال

اجراءات توقيع العقد وتم اصدار الكفالة
- كتاب الوزارة رقم 201810949 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن إفادة الوزارة باستعداد 

شركة بيت البناء الكويتي لتقديم كفالة االنجاز

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفاالت البنكية لجميع 
المناقصين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201810035
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :20180952
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقه على طرح المناقصة العامة رقم م 
ع/2016/57-2017 توفير استشاريين واخصائيين حاسب آلي لتقديم الدعم الفني في مجال نظم 
وتقنية المعلومات بين الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة 36 

شهرا 

* بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة على بندين
- نسبة األوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة:
-ان يكون من الموردين المعتمدين المدرجين في قوائم التصنيف لدى الجهاز عن األعمال 

موضوع المناقصات

 

طلب التالي:
أوال:  تعديل طرح المناقصة رقم م ع/2016/2015/30 تنفيذ و انشاء وانجاز وصيانة مدرسة 
بنين بمنطقة صباح الناصر ق(7) و مدرسة متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر ق (1) التابعة 

لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح بإضافة المناقصين المصنفين بالفئة الثانية 
لألعمال اإلنشائية بدال من أن تكون محدودة على الفئة الثالثة فقط

ثانيا: طلب تأجيل االجتماع التمهيدي للمناقصة لمدة ثالثة اسابيع لحاجة الوزارة.

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/12) المنعقد في 2018/2/12 المتضمن:

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل الخريبط

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/20
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

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

 
 

 رقم الكتاب :2018/978$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

شركـة جلوبال الوطنيـة للتجـارة العـامة والمقـاوالت
ذ م م

 
 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة االولية وصالحية االسعار العمال المناقصة رقم م ع 
/2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة 

االحمدي التعليمية ( المنطقة االولى) وذلك لعدم اخطارهم بتوقيع العقد خالل فترة سريان العطاء

 

طلب االحاطة والعلم بأن تم تمديد الكفالة البنكية حتى 2018/7/29 للمناقصة رقم م 
ع/2017/2016/15 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة 
الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية ) للوزارة ولم يتم استقبالها في الجهاز لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

 

الموضوع
6

7

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/05/27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8516
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8511
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8514
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8505
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/16 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي (حولي - النقرة- ميدان حولي - الشعب- الجابرية)  لمدة 

شهرين من تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب تمديد الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية ( الرقعي-االندلس -العارضية- الفردوس-المنطقة 
الصناعية)  لمدة شهرين من تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/21 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير( صباح السالم- صباح السالم الساحلي - العدان -
القصور -المسيلة -المسيلة الساحلي- المسايل - الفنيطيس- الفنيطيس الساحلي ) لمدة شهرين 

من تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/30 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء (الصليبية-النهضة-القيروان-امغرة الصناعية-سكراب 

االهالي-سعدالعبدالله)  لمدة شهرين حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز 

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/05/27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8965
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :5989
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8885
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8515
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/30 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء(الصليبية-النهضة-القيروان-امغرة الصناعية-سكراب االهالي-

سعدالعبدالله)

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/17 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة حولي ( السالمية - البدع - الرميثية - سلوى )

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/18 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة حولي(بيان-مشرف-مبارك العبدالله الجابر-الزهراء-الشهداء-حطين-

الصديق-السالم)

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/18 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي(بيان-مشرف-مبارك العبدالله الجابر-الزهراء-الشهداء-
حطين-الصديق-السالم) لمدة شهرين من تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى 

الجهاز.

 

الموضوع
5

6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/05/27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8512
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8513
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8517
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8509
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/23 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية (خيطان - ابرق خيطان - الفروانية - العمرية - الرابية

- الرحاب - اشبيلية) لمدة شهرين حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/22 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره 

الساحلي - ابو الحصانية - صبحان - المقابر ) لمدة شهرين حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى
الجهاز 

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/15 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة ( الشويخ الصناعية-الشويخ الثالثة - والمستشفيات 
والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - الصلبيخات- جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات 

)لمدة شهرين من تاريخ انتهائها حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/26 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي ( االحمدي - الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب
الصباحية -فهد االحمد- مناطق البر) لمدة شهرين حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز 

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/05/27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8508
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8518
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8506
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8510
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي( الفحيحيل-المنقف-ابو حليفة-الفنطاس-المهبولة-جابر 

العلي-العقيلة )  لمدة شهرين حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز 

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/17 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي ( السالمية - البدع - الرميثية - سلوى )لمدة شهرين من 

تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/29 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( الجهراء - الواحة - تيماء القصر - العيون- النسيم - 

الجرثامة -المقابر) لمدة شهرين حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز 

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية(جليب الشيوخ-المطار-الضجيج-صباح الناصر-عبدالله 

المبارك-رجم خشمان-صهيد العوازم) لمدة شهرين من تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد 
الدراسة لدى الجهاز.

 

الموضوع
13

14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/05/27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8503
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8960
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8962
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8966
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (داخل المدينة-المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-
الدسمه-بنيد القار-القادسية-المنصورية-الجزر-المقابر) لمدة شهرين من تاريخ انتهائها  حيث ان 

الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية ( الرقعي-االندلس -العارضية- الفردوس-المنطقة الصناعية) 

.

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية(جليب الشيوخ-المطار-الضجيج-صباح الناصر-عبدالله 

المبارك-رجم خشمان-صهيد العوازم) .

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( السالمي - العبدلي - امغرة -حجز السيارات- كبد - مزارع 

االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم- الصلبية الصناعية )

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/05/27 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8502
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8886
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8957
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8507
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (عبدالله السالم-الفيحاء-الشامية-الشويخ السكنية-

كيفان-الروضة-النزهه-الخالدية-العديلية-قرطبة-اليرموك-السرة) لمدة شهرين من تاريخ انتهائها 
حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (داخل المدينة-المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمه-

بنيد القار-القادسية-المنصورية-الجزر-المقابر)

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (عبدالله السالم-الفيحاء-الشامية-الشويخ السكنية-كيفان-

الروضة-النزهه-الخالدية-العديلية-قرطبة-اليرموك-السرة)

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/28 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي (الوفرة-النويصيب-علي صباح السالم-الشاليهات-

ميناء عبدالله-الزور-الخيران-صباح االحمد-حجز السيارات-جواخير الوفرة-صباح االحمد 
البحرية-الخيران السكنية) لمدة شهرين من تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى 

الجهاز.

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8963
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8961
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8958
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8964
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي( الفحيحيل-المنقف-ابو حليفة-الفنطاس-المهبولة-جابر العلي-

العقيلة )

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/26 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي ( االحمدي - الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب 

الصباحية -فهد االحمد- مناطق البر)

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/15 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة ( الشويخ الصناعية-الشويخ الثالثة - والمستشفيات 

والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - الصلبيخات- جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات )

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/29 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( الجهراء - الواحة - تيماء القصر - العيون- النسيم - 

الجرثامة -المقابر)

 

الموضوع
25

26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :8883
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8884
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة 
العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( السالمي - العبدلي - امغرة -حجز السيارات- كبد - 
مزارع االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم- الصلبية الصناعية ) لمدة شهرين من 

تاريخ انتهائها  حيث ان الموضوع قيد الدراسة لدى الجهاز.

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/23 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية (خيطان - ابرق خيطان - الفروانية - العمرية - الرابية - 

الرحاب - اشبيلية )

 

رد البلدية على شكاوي الشركات المتقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/22 اعمال النظافة العامة
للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره الساحلي 

- ابو الحصانية - صبحان - المقابر )

 

الموضوع
28

29

30

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
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :103
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

(اعيد بحث) نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة بتصنيع وتوريد المبيدات الحشرية والقوارض - 
صحة عامة - للعام 2017/2016

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية: 
- رقم 215 المؤرخ في 2017/7/4 المتضمن افادتها بأنه سيتم طرح الموضوع ممارسة

- رقم 1553 المؤرخ في 2018/3/29 المتضمن استثناء الممارسات و طرحها واالعالن عنها 
بالجريدة الرسمية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

 المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و توسعة نظام تلقي البالغات و
توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :186
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/218
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :122
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب تعديل المبلغ اإلجمالي للتعاقد المباشر لعقود صيانة أجهزة طبية - أجهزة أشعة - أجهزة 
تعقيم - أجهزة اسنان شامل قطع الغيار للسنة المالية 2018/2017 مع الشركات المذكورة بكتاب

الوزارة على النحو التالي:
عقود الصيانة بمبلغ  (28,300,173/500 د.ك) فقط ثمانية وعشرون مليون وثالثمائة الف  

ومائة وثالثة وسبعون دينار وخمسمائة فلس الغير
عقود الصيانة لبعض األجهزة بمبلغ (2,782,755/500 د.ك) فقط مليونين وسبعمائة واثنى 

وثمانون الف وسبعمائة وخمسة وخمسون دينار وخمسمائة فلس الغير
بدال من (34.517.264/500 د.ك)  بناءا على موافقة ديوان المحاسبة.

 

 ENTERIC BIO GASTRO 532  لشراء مادةLB7 طلب طرح الممارسة المحدودة
01PANEL 1 EBRT والتي تستخدم للكشف عن حاالت األمراض المعدية (االشريكية 
القولونية) وذلك وفق المادة رقم (18) من القانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم (2017/30)

*بيانات الممارسة:
 تقبل التجزئة

 تقبل العروض البديلة

 

طلب االذن لشراء مادة SUBOXONE SUBLINGUAL 8MG & 12MG وهي 
تستخدم لعالج مرضى االدمان من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية  (الموزع المحلي) 
بمبلغ تقديري (-/3,217,50 $) ما يعادل (-/981,338د.ك) فقط تسعمائة واحدى وثمانون الف 
وثالثمائة وسبعة وثالثون دينار وخمسمائة فلس الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 
في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30  حيث ان
الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية على ان تتولى الجهه صاحب الشان 

اجراءات الشراء المباشر

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :93
 تاريخ الكتاب :2017/11/15

 
 
 

 AMPHOTERICIN LIPOSOMAL طلب االذن لشراء مادة
FORMULATION,UNIT:VIL ادوية حقن لعالج االلتهابات الفطرية لكافة المستشفيات 

باالمر المباشر من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري (-
/955.000د.ك) فقط تسعمائة وخمسة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) 
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30 وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة في ادارة المستودعات الطبية وذلك على ان 
تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات الشراء المباشر

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة نجمة برقان لتجارة العامة والمقاوالت (وكيل 
حصري للشركة المصنعة) لتوريد ملحقات لجهاز الروبوت لقسم جراحة القلب بمستشفى 

األمراض الصدرية بمبلغ إجمالي قدره (-/736,505 د.ك) فقط سبعمائة وستة وثالثون الف 
وخمسمائة وخمسة دينار الغير ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية:
- رقم (529) المؤرخ في 13 /2017/12 المتضمن نص المادة 18 واسباب التعاقد

- رقم 2018/355 بتاريخ  2018/5/2 المتضمن الرد على االستفسارات

 

الموضوع
6

7

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :244
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب االذن لشراء SAXAGLIPTIN 5MG ONGLYZA حبوب لعالج مرض السكر 
للمراكز الصحية و المستشفيات باالمر المباشر من شركة / الغانم هيلثكير للتجارة العامة (الموزع

المحلي) بمبلغ تقديري (1,908,009/540 $) ما يعادل (-/578,123 د.ك) فقط خمسمائة 
وثمانية وسبعون ألف ومائة وثالث وعشرون دينار ال غير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 
49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك
لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية على أن 

تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات الشراء المباشر

 

طلب االذن لشراء مادة HIV GENVOYA,UNIT:TAB لعالج مرضى نقص المناعة 
لمستشفى االمراض السارية باالمر المباشر من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (الوكيل 

الحصري) بمبلغ تقديري (-/452.400د.ك) فقط اربعمائة واثنى وخمسون الف  واربعمائة دينار 
الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة في ادارة 
المستودعات الطبية وعلى ان تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات الشراء المباشر

 

الموضوع
8

9

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :687
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :113
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب اإلذن لشراء أدوية (حبوب) Valsartan/Hydrochorothiazide 80/12.5mg لعالج 
مرضى الضغط لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات باألمر المباشر من / شركة 

المعجل لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري(-/1.440.012 $) ما يعادل (-/434.884 د.ك) 
فقط اربعمائة واربعة وثالثون الف وثمانمائة وأربعة وثمانون دينار الغير  وفقا لنص المادة رقم 

(18) من القانون رقم 49 في شان المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
المرسوم رقم 2017/30 ألنها الشركة الوحيدة المسجلة لدى المستودعات الطبية

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (350) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن الموزع المحلي

 

طلب اإلذن لشراء المادة  PERINDDOPRIL (COVERSYL 5mg ) لعالج مرضى 
الضغط باألمر المباشر من /شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة(الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 
(1.426.600 $) ما يعادل (-/432,264 د.ك) فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف  ومائتين 
واربعة وستون دينار وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 
والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث الشركة الوحيدة المسجلة 

للمواد بإدارة المستودعات الطبية

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (349) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن الموزع المحلي

 

الموضوع
10

11

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :666
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المادة MIRCERA 150 MCG / 0.3 ML لعالج فقر الدم المرتبط 
بمرض القصور الكلوي  لمراكز غسيل الكلى باألمر المباشر من / شركة الكويتية السعودية 

للصناعات الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ إجمالي تقديري قدره(-/1,410,000 $) ما يعادل (-
/426,102.ك) فقط اربعمائة وستة وعشرون الف ومائة واثنين دينار الغير  وفقا للمادة رقم 
(18) من القانون رقم 49 للمناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30وذلك النها الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين لدى ادارة المستودعات الطبية

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (348) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن الموزع المحلي

 

طلب شراء البند رقم (190) اسالك دليلية بمقاسات مختلفة لمستشفى األميري على الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/359.847 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وخمسون 

الف  وثمانمائة وسبعة واربعون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات وتقليل عدد المواد.

 

طلب شراء البند رقم (189) اسالك دليلية بمقاسات مختلفة لمستشفى الصدري - وحدة قسطرة 
القلب على الشركات المذكور بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/321.212 د.ك)  فقط ثالثمائة

واحدى وعشرون الف  ومائتين واثنىعشر دينار  الغير بعد تخفيض الكميات.

 

الموضوع
12

13

14

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :689
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :199
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب شراء البند رقم (128) مسح الطبي الوراثي لألطفال حديثي الوالدة لمختبرات مركز 
االمراض الوراثية على النحو التالي :

- البند رقم (1/128) من / شركة امجاد العلمية للتجارة العامة والمقاوالت المحدودة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/51,000 د.ك)  فقط واحد وخمسون ألف دينار الغير .

- البند رقم (2/128) من / شركة امجاد العلمية للتجارة العامة والمقاوالت المحدودة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/240,500 د.ك)  فقط مائتان واربعون الف وخمسمائة دينار الغير بعد تقليل عدد

المواد

 

طلب اإلذن لشراء TELMISARTAN  (MICARDIS) لعالج مرضى الضغط لكافة األقسام
في المراكز الصحية والمستشفيات باألمر المباشر من / ياكو الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ 

تقديري (-/867.125 $) ما يعادل (-/262,746 د.ك) فقط مائتين واثنى وستون الف وسبعمائة 
وستة واربعون دينار الغير  وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك النها الشركة الوحيدة 
المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية

 

طلب شراء البند رقم (188) قساطير خاصة لمعالجة العيوب الخلقية في القلب لمستشفى 
الصدري - وحدة قسطرة قلب األطفال على النحو التالي :

- البند رقم (1/188) من / شركة ارجون للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره (-/97,388 د.ك)  
فقط سبعة وتسعون ألف وثالثمائة وثمانية وثالثون دينار الغير بعد تخفيض الكميات

- البند رقم (2/188) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره
(-/162,469 د.ك)  فقط مائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وتسعة وستون دينار الغير بعد تقليل

عدد المواد

 

الموضوع
15

16

17

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :198
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :25
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب شراء البند رقم (187) اطقم تغذية بالمضخة لكافة األقسام في المستشفيات من / شركة 
المعجل لألدوية (الوحيدة المصنعة) بمبلغ اجمالي قدره (-/850,170$) ما يعادل  (-/256,666 

د.ك)  فقط مائتين وستة وخمسون الف  وستمائة وستة وستون دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (127) محاليل ألجهزة ID-PIPETOR  لمختبر بنك الدم المركزي من / 
شركة التقدم التكنولوجي (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/788,796 فرنك سويسري) ما 

يعادل (-/242,160 د.ك) فقط مائتان واثنان وأربعون ألف ومائة وستون دينار ال غير

 

 ADAPALENE & BENZOYL PEROXIDE (EPIDUO طلب اإلذن لشراء مادة
GEL) UNIT : TUB لألمراض الجلدية والتناسلية لكافة المراكز التخصصية والمستشفيات 
باألمر المباشر من شركة / صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-
/194,000 د.ك) فقط مائة واربعة وتسعون الف دينار الغير   وفقا للمادة رقم (18) من القانون 

رقم 49 للمناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30/ وذلك النها 
الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية2017 

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 363 بتاريخ 2018/4/19 المتضمن بان الشركة الموزع 
المحلي للمادة

 

الموضوع
18

19

20

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page542018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :196
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :688
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

طلب شراء البند رقم (185) مفاصل الركب الصناعية بقياسات مختلفة لمستشفى الرازي على 
النحو التالي :

- البند رقم (1/185) من / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية بمبلغ اجمالي قدره
(-/8,000 د.ك)  فقط ثمانية آالف دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

- البند رقم (2/185) من / شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/566,167$) أي ما يعادل (-
/172,681د.ك)  فقط مائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وواحد وثمانون دينار الغير بعد تقليل 

عدد المواد

 

 IBUPR OFEN LYSINE (ARFEN) 400 MG UNIT : AMP طلب اإلذن لشراء
وهي تستخدم حقن مسكن أللم لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات باألمر المباشر من

/ شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-
/135,000.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف  دينار الغير وذلك النها الشركة الوحيدة المسجلة

للمواد بادارة المستودعات الطبية وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (346) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن الموزع المحلي

 

الموضوع
21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :242
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :70
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :69
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

طلب االذن لشراء FEIBA 1000IU المستخدم لعالج امراض الدم لمستشفى البنك الوطني 
لالطفال باالمر المباشر من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 
(-/326,634 $) ما يعادل (-/99,623د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  وستمائة وثالثة وعشرون 

دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة 
الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن 

اجراءات الشراء المباشر

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/1154 مع / شركة ATC (الوكيل المحلي والوحيد)  إلصالح 
جهاز CT SYSTEM  بمبلغ إجمالي قدره (-/99,000د.ك) وذلك لحاجة الوزارة

 

طلب التعاقد المباشر إلصالح جهاز CT system من / شركة التقدم التكنلوجي (الوكيل 
المحلي) بمبلغ اجمالي وقدره (-/95.000 د.ك) فقط خمس وتسعون ألف دينار ال غير وذلك 

لحاجة الوزارة

 

الموضوع
23

24

25

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :126
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :71
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :72
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :7270
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب شراء البند رقم (136) مادة لفحص غازات الدم على جهاز I-STAT لكافة وحدات 
الحوادث والعناية المركزة من/ شركة بدر سلطان واخوانه (الوحيدة المصنعة والوكيل المحلي) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك) فقط تسعون ألف دينار الغير

 

 MRI طلب التعاقد المباشر مع شركة / التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي) ألصالح جهاز
SYSTEM بمبلغ اجمالي قدره (-/89,900 د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار  

الغير وذلك لحاجة الوزارة

 

 طلب التعاقد المباشر رقم 2016/3021 مع / شركة ATC (الوكيل المحلي) إلصالح جهاز 
SPECT CT بمبلغ إجمالي قدره (-/89,000 د.ك) فقط تسعة وثمانون الف دينار  الغير وذلك 

لحاجة الوزارة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء مستهلكات لعمليات النساء والتوليد لمستشفى العدان
مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
26
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28

29

م

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

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

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

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page572018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7268
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7280
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6444
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
JOHNSON&JOHNSON مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك 

النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة و العلم بإستكمال اعمال عقد توريد رقم 16/1852C مستهلكات - دباسات 
وغياراتها لجراحة المناظير لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات مع/ شركة الدائرة المركزية 

بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم 157 شراء بالونات 
 3COVIDIEN EV  ودعامات خاصة بقسطرة األطفال بأحجام مختلفة لمستشفى الصدري هو

MEDTRONIC وليس كما ذكر بكتاب الوزارة.

 

الموضوع
30

31

32

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page582018/05/27 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1038$
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

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 وربة الدولية للتجارة العامة 
2-مصنع الكفيل للشاي والزعفران

3-شركة فيلكن الكويت للمقاوالت العامة للمباني
4-شركة هدى و جاسم الحمر للتجارة العامة والمقاوالت
5-شركة الحربي و يوسف للتجارة العامة والمقاوالت 

6-شركة اركادا المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
7-شركة أحمد الحلبي للتجارة العامة والمقاوالت

8-شركة الفايز ميدل است للتجارة العامة
9-شركة المناخ للتجارة العامة للمعدات واالليات

10-شركة مهاد الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت 
11-شركة الشعلة لخدمات التوظيف

12-شركة تويستر تايم للتجارة العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/38

  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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page592018/05/27 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

 رقم الكتاب :3559
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد االشراف على مشروع إعادة تأهيل متحف الكويت الوطني - المرحلة 
الرابعة المبرم مع / دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية اعتبارا من 2018/7/1 لغاية 

2018/11/30 دون أي تكلفة مالية لألسباب المحددة بكتاب المجلس.

-اطلع الجهاز على كتاب المجلس الوطني رقم 4039 بتاريخ 2018/5/8.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 16-05-2018 العاشرة والنصف صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


