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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/68
05-محرم-1440 هـ 

   االثنين 
2018-09-17 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-17

)(   االثنين 2018/68 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

د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

د.مرسال سعد الماجدي
السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
مشعل منديل القحص
د.مبارك فهاد العازمي

د/فواز العدواني

عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

للتخطيط و التنمية

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

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

االمين العام المساعد  للجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5

1
2
3
4
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1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  19-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل وزارة التربية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود 
والمتابعة

السيدة/ سارة المطيري     محاسب

السيد/ طالل الشمري     رئيس قسم االرسال
الفضائي

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ احمد العنزي     نائب الدير العام 
للشؤون االدارية والمالية

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

السيد/ يوسف الظفيري     رئيس قسم 
المستهلكات

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم 
المشتريات
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

السيد/ فارووق احسان     مستشار مالي العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد 17



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/09/30 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الصحة

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- و ك م /2018/2017/18

الرقم :- ص / م خ ع / 2019/2018/4

الرقم :- و ش ج 2018/2017/14

الرقم :- هـ ع ر 2018-2017-6

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الزراعة في المواقع الخارجية لقطاع الخدمات الفنية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد محارم ورق لتنشيف االيدي و حامل ورق التنشيف

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و تشغيل األنظمة اآللية لمنظومة البوابة اإللكترونية
لوزارة الشئون االجتماعية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل 
والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية واالتحادات (المنطقة الثالثة)

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/09/30 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

جامعة الكويت

الرقم :- ه ز / م م / 2018/2017/10

الرقم :- هـ ز /م م/ 2018/2017/1

الرقم :- 2019/2018/30

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد أعالف إلدارة االنتاج الحيواني

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توصيل و تشغيل خطوط نقل المعلومات و االنترنت لمشروع ميكنة 
اعمال الهيئة

 

 WILLEY ) فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد االشتراك بقاعدة المعلومات لمدة عام
BLACK WELL MEDICAL COLLECTION-الدارة مكتبة مركز العلوم الطبية -

جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :012
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
ذ م م

 
 

شكوى شركة الغانم للتجارة العامة والمقاوالت العادة النظر بادراجها واضافتهم في المناقصة 
رقم CZ/REF/MT/012 خدمات تشغيل وصيانة وحدات مناولة الكبريت الصهاريج المرافق 

البحرية ومحطة معالجة مياه الصرف في مصفاة الزور

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط
السيد/   وليد الجمعة      محلل اول الدائرة التجارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لسابق الفصل بالموضوع لتقديمه وفقا للمادة 16 من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم و ش ج 2019/2018/1 أعمال خدمة النزيل لذوي
االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية للوزارة 

-  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 23928 المؤرخ في 2018/8/14 والمتضمن التعديالت 
المطلوبة

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

*شروط المناقصة:
- شرط خبرة 5 سنوات في استقطاب وإدارة عمالة فنية متخصصة بمجال الخدمات الطبية 

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

مع تقديم صورة من عقد تأسيس الشركة
- يجب أال يقل رأس مال الشركة عن 500,000 دينار كويتي

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

عن 500,000 دينار كويتي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سارة المطيري     محاسب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9071
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب الغاء طرح المناقصة رقم 2019/2018/17 اعادة تاهيل وتطوير وصيانة حمام السباحة 
(KH-22) بالخالدية - ادارة االنشاءات والصيانة بالجامعة وذلك لترتيب أولويات طرح 

المشاريع.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16220
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

افادة الهيئة بتخلي مسئوليتها عن اي اضرار قد تحدث للثروة الحيوانية للبالد عن المناقصة رقم
هـ ز/م م/2018/2017/11 مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت وذلك في 
حال تقاعس المناقص الفائز/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي (اقل األسعار) عن االلتزام بالشروط 

المطلوبة وذلك النخفاض قيمتة عن متطلبات التشغيل .
علما بأن الدورة المستندية للتنفيذعلى الحساب تتطلب فترة من ثالث الى ستة أشهر االمر الذي 

يصعب معه السيطرة على الوضع الصحي للثروة الحيوانية بالبالد في ذلك الوقت.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد العنزي     نائب الدير العام للشؤون االدارية والمالية

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/62) المنعقد في 
2018/8/27 المتضمن التالي:  أوال: قبول الشكوى المقدمة من / شركة النخيل لالنتاج الزراعي

وعدم قبول الشكوى المقدمة من شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية النتفاء المصلحة  
ثانيا: عدم الموافقة على توصية الجهة وترسي على اقل االسعار شركة النخيل لالنتاج الزراعي 

بمبلغ (-/390,000 د.ك)

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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مؤسسة الموانئ الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :10334
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

شركه بهمن للمالحه والمقاوالت البحريه ذ م م
 
 

افادة لجنة التظلمات من قرارات مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المقدم من/ 
شركة بهمن للمالحة والمقاوالت البحرية بشأن المناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 الستئجار 
قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق 

ربط ) التابع للمؤسسة

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/09/30 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2378
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

( 4111/CA ) طلب طرح الممارسة المحدودة  رقم
 LNG STORAGE AND REGASIFICATION SERVICES AT MAA 

U REFINERY - SOUTH PIER - 15 /2021/2019 لمدة 939 يوم .

بيانات الممارسة :
- غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ مليحة الفودري     رئيس قسم التنسيق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/09/30 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/8615
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :10401
 تاريخ الكتاب :2018/09/04

 
 
 

طلب طرح التأهيل رقم 2018/1-2019 في مجال تنظيم وتجهيز المناسبات واالحتفاالت لالمانة 
والجهات التابعة لها بين الشركات المتخصصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

طلب التعاقد المباشر رقم (3) مع/ شركة بيانات المتحدة النظمة الكمبيوتر (الشركة المنفذة) لتنفيذ
اعمال صيانة البرامج الجاهزة لدورة العمل بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات 
المشمولة لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/204,000 د.ك)  فقط مائتين واربعة الف  

دينار  الغير وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/09/30 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1520
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1-2017/2016 إنشاء وإنجاز 
وصيانة مبنى أبحاث علوم البحار بموقع رأس السالمية لمدة ستة اشهر وذلك النتظار الرخصة 

الخاصة بالبناء والكهرباء

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 18-2017/2016 توريد 
جهاز الفقدان الوزني بالجاذبية مع مقياس الطيف الكلي.

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الجهة باالستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية خالل
اسبوع بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/09/30 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :574
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :575
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم 2016/2015/2  توفير مراسلين لمقر الديوان المبرم مع
/ مؤسسة االتقان المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1حتى 

2019/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,196 د.ك) فقط ثمانية وتسعون ألف ومائة وستة 
وتسعون دينار كويتي ال غير بنفس الشروط واألسعار وذلك نظرا للحاجة الملحة والماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فارووق احسان     مستشار مالي

طلب إعادة طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/1 استئجار عدد (10) سيارات صالون 
للديوان لمدة سنتان

*بيانات الممارسة:
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :189
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :191
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد رقم و أ/21389 اشتراك خاص بتقديم خدمات اخبارية مقدمة من وكالة 
االسوشيتدبرس (ap) للوزارة المبرم مع / وكالة االسوشيتدبرس لمده سنة اعتبارا من 

2019/1/1 حتى 2019/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/692,500 دوالر امريكي) ما يعادل 
(211,249/020 د.ك) فقط مائتين واحدىعشر الف  ومائتين وتسعة واربعون دينار  وعشرون 

فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل الشمري     رئيس قسم االرسال الفضائي

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم وا / 2016/2015/224 (ع) صيانة وتشغيل 
معدات واجهزة كل من محطة االرسال التلفزيوني بالمقوع والمحطات المساندة لالرسال 

التلفزيوني واالذاعي بالمطالع والصبية والجليعة ومحطة المقوع لالرسال الفضائي لمدة شهر 
وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الجهة باالستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية مع 
تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :188
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم وأ/21599 اصالح سياره نقل الخارجي الخاصه بالوزارة مع/شركة 
جيت لنك لالتصاالت (الشركة المصنعة) بمبلغ اجمالي قدره (-/121,200 د.ك) فقط مائة واحدى 

وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

واعتراض :
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/15612
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 
2017/2016/15 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد والتكييف باألندية واالتحادات 

الرياضية (المنطقة الثالثة)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

طلب التالي : 
- اوال : طلب إلغاء بعض المواقع التابعة للهيئة العامة للرياضة  للمناقصة رقم هـ ع ر 

2017/2016/2 أعمال خدمات النظافة والمراسلين والمناولة والضيافة بالهيئة والمرافق 
التابعة لها حيث ان المواقع الملغية تتبع الهيئة العامة للشباب 

- ثانيا :  تعديل المبلغ الترسية على / شركة تنظيفكو ليصبح (596,651/664 د.ك)بدال من  (-
/864,211 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة
-رقم 2018/16870 المؤرخ في 2018/8/12 المتضمن  إلغاء بعض المواقع التابعة للهيئة

- رقم 14776 المؤرخ في 2018/7/15 المتضمن اإلفادة بإعادة دراسة الترسية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 2016-14-
2017 أعمال التشغيل والصيانة واإلصالح لخدمات التبريد والتكييف في األندية واالتحادات 

الرياضية (المنطقة الثانية)

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم وجود ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/30 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5078
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

(أعيد بحث) طلب المجلس اتخاذ الجهاز مايراه مناسبا بشان عدم موافقة ديوان المحاسبة على 
ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 خدمات األمن والحراسة للمقر الرئيسي 

للمجلس واإلدارات التابعة له المرساة على/ الشركة العالمية لألمن والسالمة (أقل األسعار مكرر)
بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك) فقط ستمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة دينار ال غير 

وذلك لعدم تطبيق المادة (50) من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/77) المنعقد في 2017/10/23 

المتضمن: الموافقة على الترسية على/شركة العالمية لألمن والسالمة (أقل األسعار مكرر) 
المطابقة للشروط والمواصفات.

ثانيا: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة لمدة اسبوعين بحد أقصى.

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/30 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6335
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :6313
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2010/5-2011 شحن وتوزيع
وبيع اصدارات المجلس المبرم مع/ شركة المجموعة اإلعالمية للدعاية والتسويق لمدة ستة 
أشهر اعتبارا من 2018/12/1  حتى 2019/5/30 وذلك إللغاء المناقصة البديلة رقم 2-

2018/2017 وجاري إعداد مناقصة بمواصفات جديدة
 على ان تحسب التكلفة اإلجمالية طبقا لجداول أسعار الشحن والتوزيع ونسبة العمولة للمبيعات

 

(أعيد بحث) طلب التمديد الثالث لألمر التغييري الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف ا 
2013/2012/5 خدمات األمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس واإلدارات التابعة له المبرم 

مع/ الشركة العالمية لألمن والسالمة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/11/15 حتى 
2019/5/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/44,676 د.ك) فقط أربعة وأربعون ألف وستمائة وستة 

وسبعون دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم م و ث ف أ 
2017-2016/1

- اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم 3799 المؤرخ في2018/4/22 المتضمن طلب التمديد 
بتاريخ خطأ

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/30 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :68156
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 9 - 2016 / 2017 تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات 
أوراكل على/ شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر واالستشارات (أقل األسعار)
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/ 520.716 د.ك) فقط خمسمائة وعشرون 

الف وسبعمائة وستة عشر دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 6-2017/2016 إلصالح وتشغيل وصيانة األعمال 
الكهروميكانيكية بالديوان على/ شركة مركز الكويت الصناعي (أقل األسعار) المطابق للشروط 
والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/287,028 د.ك) فقط مائتين وسبعة وثمانون ألف وثمانية 

وعشرون دينار ال غير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/30 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :72573
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب التالي :
أوال : إلغاء القرار السابق على التجديد األول لعقد المناقصة رقم 12- 2015/2014 صيانة 

االنظمة المتكاملة المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور 
اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 وذلك بناء علي المالحظات ديوان المحاسبة

ثانيا : تجديد العقد لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/496,320 
د.ك)  فقط اربعمائة وستة وتسعون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير بنفس الشروط 

والمواصفات واالسعار ولحين االنتهاء من طرح وترسية المناقصة الجديدة 2019-2018/1

- اطلع الجهاز على كتابي الديوان 
- 64395 المؤرخ في 2018/8/5 المتضمن فترة التمديد المطلوب 

- رقم 64394 المؤرخ في 2018/8/5 المتضمن االفادة بإنتهاء العقد في 2018/3/31 وعدم 
تفعيل التمديد االول للعقد

 

الموضوع
3
م

  
أوال: الموافقة على إلغاء القرار السابق لفوات المدة التي تم الموافقة عليها سابقا وعدم تفعيل 

التمديد
ثانيا: عدم الموافقة على تجديد العقد اعتبارا من 2018/9/1

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2018/2017/11 اعمال الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة 

(المنطقة االولى)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5992
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :9256
 تاريخ الكتاب :2018/09/04

 
 
 

 رقم الكتاب :8841
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2015/2014/19 استئجار 
سيارات مختلفة للهيئة المبرم مع/شركة الخليج لتأجير السيارات لمده ستة أشهر اعتبارا من 

2018/11/30 حتى 2019/5/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/295,865 د.ك) فقط مائتين وخمسة 
وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وستون دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة رقم 2019/2018/5

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (7616) المؤرخ بتاريخ 2018/7/16 المتضمن وجود 
مناقصة جديدة في مرحلة أخذ الموافقات من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية قبل الطرح

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 122 / 2012/2011 تنفيذ اعمال 
الحراسة بكليات و معاهد الهيئة - ( المنطقة الثانية ) المبرم مع/شركة الرائد للحراسة لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2018/12/3 حتى 2019/6/2 بمبلغ اجمالي قدره (97,793/196 د.ك)  فقط 

سبعة وتسعون الف  وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار  ومائة وستة وتسعون فلس  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/6

 

(أعيد بحث) طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2013/2012/60 تشغيل 
وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية االساسية للهيئة المبرم مع/ شركة 
يوسف أحمد الغانم وأوالده لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/9/13 حتى 2019/3/12 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/86,100 د.ك) فقط ستة وثمانون ألف ومائة دينار ال غير وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2017/2016-25

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه وتخطر الجهة االستعجال باجراءات طرح 
المناقصة الجديدة

واعتراض: عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1831/2018
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

شركة تشييد الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

افادة الشركة بشان المناقصة رقم 2017/2016/11 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة 
الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة  بانه لم يتم اشعارنا بتجديد الكفالة االولية للمناقصة

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/30 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1960$
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2297$
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2298$
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2030641 إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد 
 LARSEN / و ما يتصل بها من خطوط كهربائية جنوب و شرق الكويت على (11-132KV)

&TOUBRO LIMITED, INDIA الوكيل المحلي / شركة الرسن وتيبرو الكويت 
كونستركشن للمقاوالت العامة (أقل األسعار) مطابق للشروط واالسعار بمبلغ اجمالي قدره 

(19,187,644/492 د.ك)  فقط تسعةعشر مليون  ومائة وسبعة وثمانون الف  وستمائة واربعة
واربعون دينار  واربعمائة واثنى وتسعون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب حجز قيمة الضمان االولي الخاص بـ / شركة خف للتجارة العامة والمقاوالت المرسى عليها
المجموعة (الثامنة) في المناقصة رقم RFQ-2034292 تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-

2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري لقرب 
انتهائه في 2018/9/20 ولحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

 

طلب حجز قيمة الضمان االولي الخاص بـ / شركة دان للتجارة والمقاوالت العامة المرساه عليها
(المجموعة الثالثة عشر)   للمناقصة رقم RFQ-2034292 تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-
2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري لقرب 

انتهائه في 2018/9/20 ولحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة حيث تم تجديد التأمين األولي للشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة حيث تم تجديد التأمين األولي للشركة

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/30 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/2296$
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2294$
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2295$
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

طلب حجز قيمة الضمان االولي الخاص بـ / شركة اويل تك انيرجي لالتجار بمعدات واجهزة 
البترول وصيانة المنشآت النفطية واالبار والمصافي المرسى عليها المجموعة (الخامسة ، 

السادسة ، الرابعة عشر) في المناقصة رقم RFQ-2034292 تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-
2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري لقرب 

انتهائه في 2018/9/20 ولحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

 

طلب حجز قيمة الضمان االولي الخاص بـ / شركة درب العرب للتجارة العامة والمقاوالت 
المرسى عليها المجموعة (االولى ، الثانية ، الثالثة ، السابعة ، التاسعة الى الثانية عشر) في 

المناقصة رقم RFQ-2034292 تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها 
ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري لقرب انتهائه في 2018/9/20 

ولحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

 

طلب حجز قيمة الضمان االولي الخاص بـ / شركة أحمد فهد الفهد للتجارة العامة والمقاوالت 
المرساه عليها ( المجموعة الرابعه) للمناقصة رقم RFQ-2034292 تزويد أنانيب حفر من 

قياس3/8-2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر 
التطويري لقرب انتهائه في 2018/9/20 ولحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

*اطلع الجهاز على كتاب شركة احمد الفهد رقم 1451 بتاريخ 2018/6/13  المتضمن افادة 
الشركة بان اليتم تمديد الكفالة االولية اال في حالة الموافقة على زيادة االسعار للمجموعة 

الرابعة.

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة حيث تم تجديد التأمين األولي للشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على حجز الضمان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على حجز الضمان

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/09/30 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1829$
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1947$
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

شركة يونيفيرسال ليدرز للتجارة والمقاوالت العامة
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 
RFP-2025506 انشاء محطة توليد طاقة شمسية جنوب الرتقة النتاج نفط طبقة فارس الثقيل 

 SOUTH RATQA SOLARS STEAM GENERATION (RSSG)  FOR
LOWER FARES HEAVY OIL PRODUCTION على الشركات المذكورة بكتاب 

الشركة استنادا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 
الشركة

 

طلب التالي :
اوال. شكوى الشركة من قبول عطاء/ شركة االداء االول للتجارة العامة والمقاوالت العمال 

المناقصة رقم RFP-2024339 انشاء المبنى الجديد لمجموعة خدمات االحمدي بالرغم من عدم
التزامها بالمادة رقم 45 بشأن التأمين االول من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
ثانيا. اعادة النظر بقرار الجهاز واستبعاد المناقص المخالف واعتبار الشركة اقل االسعار طبقا 

لما جاء بالمادة 45 من القانون 2016/49 للمناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/49 المنعقد بتاريخ 
2018/7/2 المتضمن: عدم الموافقة

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201822115
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :201820192
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

طلب الغاء ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/52 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة العاصمة التعليمية ( المنطقة الثانية ) المرساه على/ شركة 
الرابية العالمية للمقاوالت (اقل االسعار) واعاده الطرح وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

 

(أعيد بحث) طلب إعادة ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/14 تنفيذ أعمال الصيانة 
والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة األحمدي التعليمية (المنطقة األولى) لتصبح 
على/ شركة بريق المستقبل للتجارة العامة (ثالث أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-%18.48) 

وذلك بعد اعتذار كل من الشركة الكويتية لألعمال المدنية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
األسعار) وشركة العدواني (ثاني أقل األسعار)

- اطلع الجهاز على :
- كتابي الوزارة رقم 201818383 و  201819501  المؤرخين في 2018/7/11  و  

2018/7/24  المتضمن الترسية على/ شركة العدواني (ثاني أقل األسعار)
- كتاب رقم 201823240 المؤرخ في 2018/9/10 المتضمن تمديد التأمين األولي للشركات 

المشاركة لمدة ثالثة أشهر

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 

اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/71) المنعقد في 2018/10/2 المتضمن:
عدم الموافقة وترسى على (أقل األسعار) الشركة الكويتية العمال المدنية استنادا لنص المادة رقم

40 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

ثانيا: الموافقة على اعادة الترسية على/ شركة بريق المستقبل للتجارة 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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201820667
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

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

 
 
 

طلب االتي :
اوال :  ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/47 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة األحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) على/ شركة المنتهى 

للعقارات والمقاوالت االنشائية ( ثاني اقل االسعار ) بنسبة خصم قدرها (-%17) 
ثانيا: تمديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين المشاركين بالمناقصة لمدة ثالث اشهر لحين 

استكمال باقي اجراءات المناقصة

 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (10) 
صاالت تربية بدنية في مدارس الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح على/ 

شركة الرابية لالنشاءات (ثاني أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,614,521 د.ك) فقط مليونين وستمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة واحدى وعشرون دينار  

ال غير

- علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل قانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/71) المنعقد في 2018/10/2 المتضمن:
عدم الموافقة وترسى على / شركة العماري للتجارة العامة (أقل األسعار) إستنادا لنص المادة رقم

40 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016.

ثانيا: الموافقة على الترسية 

ثالثا:تمديد التأمين االولى لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
واعتراض :

عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201817714
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :201819781
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :201822304
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 2015/2014/2 تنفيذ أعمال المراسلة 
لمدارس ومقر منطقتي العاصمة واألحمدي التعليميتين المبرم مع/ شركة البحار للخدمات العامة 
اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/519,010 د.ك) فقط خمسمائة
وتسعة عشر ألف وعشرة دينار ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 

رقم م ع/2019-2018/2

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/61 توريد و نقل و تركيب و صيانة 
اجهزة حاسوب و ملحقاتها مع تقديم الدعم الفني في المدارس و المواقع التابعة للوزارة المبرم 

مع/شركة كوانتم سلوشنز للتجارة العامة لمدة سنة إعتبارا من 2018/10/30 حتى 
2019/10/29 بمبلغ إجمالي قدره (-/506,819 د.ك)  خمسمائة وستة الف  وثمانمائة 
وتسعةعشر دينار وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة البديلة رقم ( م ع 

(2019/2018/13/

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع 10-2015/2014 صيانة وتشغيل اجهزة الحواسب 
الضخمه (Rack & Blade Server) وملحقاتها لديوان عام الوزارة والمواقع التابعة لها مع

التملك المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 2019/1/22  
بمبلغ اجمالي قدره (-/281,750 د.ك)  فقط مائتين واحدى وثمانون الف  وسبعمائة وخمسون 

دينار  الغير

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

واعتراض كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

واعتراض :
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201821431
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :201821605
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع / 2015/2014/18 اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية لمباني مدارس الوزارة التابعة لمراقبة منطقة ديوان عام 

الوزارة التعليمية ( المنطقة الثانية ) المبرم مع/ شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/12/24 حتى 2019/6/23 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/90,800 د.ك)  فقط تسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير وذلك لفصل عقود صيانة 
التكييف المركزي عن عقود صيانة وحدات التكييف المنفصل

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/73 اصالح و تشغيل وصيانة ومعدات 
التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية بمدارس و مباني تابعة للوزارة في منطقة الفروانية 
االولىالمبرم مع/ شركة الحساوي لمعدات التبريد والتكييف اعتبارا من 2019/2/3 حتى 

2019/8/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/81,650 د.ك) فقط احدى وثمانون الف  وستمائة وخمسون 
دينار  الغير وذلك لفصل عقود صيانة التكييف المركزي عن عقود صيانة وحدات التكييف 

المنفصل

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة

واعتراض كل من:
رئيس مجلس ادارة الجهاز باإلنابة/ د. رنا الفارس

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة الستمرار تمديد العقد حتى تاريخ 2019/2/2

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :562
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/486
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1850485
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/5 تخليص ونقل مستوردات 
وبضائع ومشحونات الوزارة على/ شركة المحطة التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/467,280 د.ك) فقط أربعمائة وسبعة وستون ألف ومائتين وثمانون دينار ال غير بعد تقديم تعهد 
من الشركة بالتزامه بتنفيذ أعمال المناقصة طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة بالمناقصة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 706 المرخ في 2018/8/26 المتضمن الدراسة الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الظفيري     رئيس قسم المستهلكات

طلب اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (150/ 1.495.460 د.ك) فقط  
مليون واربعمائة وخمسة وتسعون الف واربعمائة وستون دينار ومائة وخمسون فلس الغير 
مايعادل نسبة (18%) على قيمة عقد البند رقم 111 أنابيب سحب الدم المفرغة من الهواء 

لسحب الدم لكافة المختبرات المبرم مع/ شركة اسحاق للخدمات الطبيية وذلك الحتياج المراقبة 
لتعزيز المخزون

 

طلب التمديد األول للعقد رقم ص/م أم/2012/299-93/2013 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين 
مختبر - فني أشعة - فني صيدلة) لمنطقة الصباح الطبية التخصصية (المجموعة الرابعة) المبرم 

مع/ شركة التقدم التكنولوجي لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/10/5 بمبلغ اجمالي قدره (-
/636,408د.ك) فقط ستمائة وستة وثالثون ألف وأربعمائة وثمانية دينار ال غير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم وجود ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم وجود ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ط 
/2017/2016/587 تجهيز مختبر القسطرة - مستشفى جابر االحمد - وزارة الصحة - ادارة 

الهندسة الطبية

- علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل قانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :226
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

 رقم الكتاب :718
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :9424
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 ARIPIPRAZOLE 15 ,MG  084 شراء المادةNP7 طلب طرح الممارسة العامة رقم
UNIT:TAB تستخدم لعالج األمراض النفسية وذلك وفقا لنص المادة (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

 ORDINARY GAUZE SWAB 1010 شراء المادةD8 طلب طرح الممارسة العامة رقم
CMx10CM 8 PLY, UNIT:PKT10 تستخدم لمستهلكات طبية لتغطية الجروح وذلك 

وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل شراء وتوريد البند رقم (109) خيوط جراحية ممتصة (ثالثة قياسات)
لحاجة كافة اقسام الجراحة في المستشفيات من / شركة الدائرة المركزية بدال من شركة / ياكو 

الطبية وذلك النتقال حق توزيع وتسويق للمادة.

 

الموضوع
5

6

7

م

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

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 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1868
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :721
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :8621
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

(أعيد بحث) طلب تعديل شراء البند رقم (191-3،2،1) شراء صمامات قلب بقياسات وأنواع 
مختلفة لمستشفي الصدري - قسم جراحة القلب على النحو التالي:   

- إلغاء البند رقم (191-1) المرسى على/ شركة طارق العوضي وشركاه بمبلغ (-/32,425 د.ك)
- إلغاء البند رقم (191-2) المرسى على/ شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ (-/50,375 د.ك)

-  تعديل القيمة اإلجمالية للبند رقم (191-3) المرسى على/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة 
والمقاوالت لتصبح (-/309,569 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة ألف وخمسمائة وتسعة وستون دينار 

الغير بدال من (-/237,000 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 15575 المؤرخ في 2018/8/2 المتضمن مبررات إلغاء 
البندين والتعديل وزيادة الكمية

 

 (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم 054LQ7 شراء مواد تستخدم لتعقيم األيدي وذلك
وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (806) المتضمن موافقة إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء وتوريد البند رقم (105) دباسات لجراحة المناظير لكافة اقسام
الجراحة في المستشفيات من / شركة الدائرة المركزية  بدال من/ شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال 

الوكالة

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/199
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7364
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7365
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7572
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم 256LB7 لشراء المواد التي تستخدم  في تحليل فحص النفس 
للكشف عن جرثومة المعدة من / شركة الدائرة المركزية(الوكيل الحصري المحلي) بمبلغ تقديري 

(-/125,230 د.ك)  فقط مائة وخمسة وعشرون الف  ومائتين وثالثون دينار  الغير   
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء وتوريد البند رقم (120) مواد ثقب (TROCARS) لجراحة 
المناظر لكافة أقسام الجراحة في المستشفيات من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم  بتعديل شراء توريد البند رقم (179) مواد استهالكية لجراحة المناظير 
(TROCARS) لحاجة أقسام الجراحات فس المستشفيات  من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/

شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (149) مادة الصقة للجروح السطحية لكافة اقسام 
الجراحة في المستشفيات  من/ شركة الدائرة المركزية  بدال من/شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال 

الوكالة

 

الموضوع
11

12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7274
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :9829
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :9425
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/7567
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

HARMONIC طلب االحاطة والعلم  بتعديل شراء وتوريد البند رقم (131) مستهلكات لجهاز
لجراحة المناظير لحاجة كافة أقسام الجراحة في المستشفيات من/ شركة الدائرة المركزية بدال 

من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (146)  مستهلكات تستخدم الستبدال مفاصل الفخذ 
لمستشفي الرازي من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك ألنتقال حق توزيع

المنتجات

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء وتوريد البند رقم (171) إبر وخيوط خاصة للعمليات الدقيقة 
لقسم جراحة القلب لحاجة مستشفى الصدري من/ شركة الدائرة المركزية بدال من شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال حق توزيع وتسويق للمادة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء اعمال توريد البند رقم (87) ادوية ومواد طبية من بينها اداة 
ثقب قلب لجراحة المناظير TROCAR لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات من/شركة الدائرة

المركزية بدال من/شركة ياكو الطبية  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



2018/68

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7569
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :7271
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :8620
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :7363
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :8916
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب االحاطة والعلم  بتعديل شراء وتوريد البند رقم (113-2) خيوط جراحية ممتصة (4 
قياسات) لكافة األقسام في المستشفيات من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (172) مستهلكات تستخدم في جراحة مناظير العظام 
لمستشفى الرازي مجلس أقسام العظام  من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء توريد البند رقم (105) خيوط جراحية ممتصة (قياسين) لكافة 
اقسام الجراحة في المستشفيات  من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك 

النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم  بتعديل شراء وتوريد البند رقم (118-1) مستهلكات طبية لقسم األطفال 
لمستشفي العدان من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم تعديل شراء توريد البند رقم (84) شبكات جراحية بعدة قياسات لعمليات 
الفتاق لكافة االقسام الجراحية في المستشفيات  من/ شركة االمين للتجهيزات الطبية والعلمية  

بدال من/شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال حق توزيع وتسويق للمادة.

 

الموضوع
19

20

21

22

23

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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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  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7554
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :7562
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب االحاطة والعلم تعديل شراء البند رقم (67) دباسات لجراحة المنظار وغياراتها لقسم 
الجراحه في المستشفى االميري من/ شركة الدائرة المركزية  بدال من/شركة ياكو الطبية  وذلك 

النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم تعديل شراء توريد البند رقم (25) مستهلكات األنف واألذن والحنجرة لحاجة
مركز زين من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
24

25

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/09/30 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :33300
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب التعاقد مع السادة / دار عبدالعزيز يوسف الفليج لإلستشارات الهندسية  لتفعيل بند اإلشراف
لعقد اإلتفاقية رقم 2016/50-2017 مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ بمبلغ 
إجمالي وقدرة ( 359.386/500 د.ك) بدال من (-/226.941 د.ك) وذلك لتمديد مدة العقد من 

(18) شهرا حتى (24) شهرا .

 

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 19-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


