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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/57
16-ذو القعدة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-07-30 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-30

)(   االثنين 2018/57 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص
د.مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د/فواز العدواني

محمد ناصر الخرافي
د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
االمين العام المساعد  للجهاز المركزي 

للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  01-08-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/08/12 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 

الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم 
المستفيدين

السيد/ مزعل السعيد     رئيس قسم

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة 
المشتريات

السيد/ يعقوب الخلف     رئيس قسم الصيانة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيدة/ سعاد غلوم     مدير إدارة نظم 
المعلومات

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ فاروق جاد الرب     كبير اختصاصي

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ سما العبدالجادر     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ محمد المال     رئيس فريق العقود 
والمناقصات
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة األعالم

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

السيد / طارق التليجي     مدير إدارة 
المشتريات
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2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/08/12 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الخارجية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الرقم :- و . خ 2 - 2018/2017

الرقم :- أ.ف/2019/2018/7

الرقم :- هـ ز / م م / 2018/2017/15

فض عطاء مناقصة/ممارسة   تقديم أعمال السفرجية للديوان العام بوزارة الخارجية واإلدارة 
الفنصلية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال نظافة مبنى وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ببرج التوأم 
وأي مباني اخرى تابعة للوزارة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الخدمات والنظافة العامة وخدمة رعاية الحيوانات بحديقة 
الحيوان وبعض مرافقها

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/57
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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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فض العطاءات

معهد الكويت لألبحاث العلمية

مؤسسة الموانئ الكويتية

الرقم :- 2018/2017-3

الرقم :- م م ك 2018/2017-1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات تقنية لتطوير وتحديث المختبرات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تأمين صحي (العالج) للموظفين و أسرهم و إصابات العمل و 
التأمين على الحياة لموظفي مؤسسة المؤانى الكويتية

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/57
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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3551
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2018/2017/2 تشغيل وصيانة مبنى االمانة لتقدم الشركات بمبالغ 
تفوق ميزانية المناقصة وعدم توافر الخبره

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

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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وزارة الداخلية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم بشأن تساوي البنود التالية (أقل األسعار) للمناقصة رقم 
2017/2016/1 اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد لالدارة العامة لمؤسسات االصالحات (إدارة 

االبعاد) بوزارة الداخلية:
- البنود أرقام (63،44،31) بين شركتي الوسيط للسياحة والسفر وبودي للطيران 

- البند رقم (38) بين الشركات الثالث (الوسيط وبودي وزعفرانة)
- البند رقم (16) بين شركتي الوسيط للسياحة والسفر وريتز للسياحة والسفر

- البند رقم (172) بين شركتي الوسيط للسياحة والسفر وريتز للسياحة والسفر

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1799) المؤرخ في 2018/2/6 المتضمن تعديل الخطأ 
المطبعي للبند رقم (45)

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

بعد حضور كل من :
 ممثل شركة الوسيط للسياحة والسفر : السيد/ سليم محمد لطيف مراد
 ممثل  شركة ريتز للسياحة والسفر: السيد/ تميم حسين محمد عفانة

ممثل شركة بودي للطيران: السيد/ ناجي عبدالله الرشيدي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
1
م

   وفقا لنص المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 تم تجزئة بنود 
المناقصة بين المناقصين المتساويين في األسعار بالبنود أعاله وذلك بعد موافقتهم

وبناءا عليه قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بالترسية على النحو التالي:
أ. البنود أرقام (31 ، 63 ، 16 ) تمت الترسية على/ شركة الوسيط للسياحة والسفر 

ب. البنود أرقام ( 38 ، 44 ) تمت الترسية على/ شركة بودي للطيران
ج. البند رقم ( 172 ) تمت الترسية على/ شركة ريتز للسياحة والسفر

البيـــــــــــــــــــان
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ادارة الفتوى والتشريع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2017/2-2018 استئجار عدد (17) مركبة خاصة بخدمات 
االدارة لمدة ثالث سنوات على الشركات والمؤسسات المتخصصة واالعالن عنها بالجريدة 

الرسمية.

*اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 228 بتاريخ 2018/7/8 المتضمن القيمة االجمالية للطرح 
وموافقة وزارة المالية .

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10347
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,705,600 د.ك) فقط مليون  
وسبعمائة وخمسة ألف وستمائة دينار ال غير ما يعادل نسبة (40%) على قيمة عقد المناقصة 
رقم 2015/3-2016 مشروع إنشاء وصيانة الرصف بمطار الكويت الدولي المبرم مع/ شركة 

القمة الثنائية للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد العقد لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2018/11/29 حتى 2019/5/28 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب اإلدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مزعل السعيد     رئيس قسم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2381
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم CA/CPD/0228 اعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلعداد 
لتشغيل مشروع إستبدال مسخنات (UNIFLUX) وحدات الغاز المسال 1و 2 و 3 لمصفاة 

ميناء األحمدي على/ شركة SINOPEC ENGINEERING, CHINA وكيلها المحلي/ 
شركة المنافع للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار)  المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 
اجمالي قدره (9,147,162/773 د.ك)  فقط تسعة ماليين  ومائة وسبعة واربعون الف  ومائة 

واثنى وستون دينار  وسبعمائة وثالثة وسبعون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/فهد الفهد     رئيس فريق بالوكالة

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 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/08/12 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1747$
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب حجز قيمة الضمان االولي لـ/ شركة مركز سلطان للتجارة والمقاوالت العامة المناقص 
الفائز بالمناقصة رقم RFP-2016663 خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة 

للشركة وذلك لحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

اطلع الجهاز على كتاب شركة مركز سلطان للتجارة والمقاوالت العامة رقم 1793 بتاريخ 
2018/7/30 المتضمن تمديد الكفالة البنكية وصالحية االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة 

ثانيا: تخطر الجهة بتمديد الكفالة البنكية وصالحية األسعار لشركة مركز سلطان للتجارة 
والمقاوالت العامة 

ثالثا: استعجال الجهة بإجراءات توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/08/12 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة األعالم

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1154$
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

(اعيد بحث) تظلم / شركة دلتا المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت من ترسية الممارسة رقم 
وأ/2019/2018/578 حاليا وسابقا وأ/2018/2017/560 توريد احبار ومواد واختام وربالت 

لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة للوزارة لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 163 المؤرخ في 2018/7/15 المتضمن رد الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / طارق التليجي     مدير إدارة المشتريات

الموضوع
1
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز بالتظلم وذلك لعدم طرح الممارسة رقم 
وأ/2019/2018/578 لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/08/12 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :147
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 #ITB اعتذار الشركة عن قبول إضافة شركات اخرى لالشتراك بالمناقصة المحدودة رقم
1016191 خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع مصفاة الزور

Standby service contract for AL_Zour Refinery 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

 1016186 #ITB اعتذار الشركة عن قبول إضافة شركات اخرى لالشتراك بالمناقصة رقم
خدمات ضبط الجودة لميناء الزور

. Quality control services for AL-Zour Refinery

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين بناءا على طلب الجهة

ثانيا: اخطار الجهة باالستعجال بالرد على الكتاب رقم 8165 المحال بتاريخ 2018/7/22

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ولمدة اسبوعين بناءا على طلب الجهة

ثانيا: اخطار الجهة باالستعجال بالرد على الكتاب رقم 6108 المحال بتاريخ 2018/6/11

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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع / 7/ 2016 
/2017 اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة (

المنطقة الثانية ).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة وإستعجال 
الجهة بالتنسيق مع وزارة المالية إلتمام إجراءات التعاقد للمناقصة

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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018114775
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م.ع /2018/2017/42   تقديم خدمات استشارية والدعم الفني 
التخصصي في مجال نظم وتقنية المعلومات / لحاجة (إدارة نظم المعلومات)

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

*شروط المناقصة:
-شرط خبرة (5) سنوات في االعمال المماثلة لموضوع المناقصة

-بيان تفصيلي من عقود االعمال المماثلة لموضوع المناقصة "توفير استشاريين و اخصائيين 
حاسب ألي في مجال نظم و تقنية المعلومات" التي تنفذ حاليا او المنفذه خالل "السنتين 

الماضيتين" لوزارات او هيئات حكومية و صورة عن العقود الحالية او العقود التى تم تنفيذها 
خالل "السنوات الخمس" الماضية.

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله/ د.مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/08/12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13315
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :5960
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/25 تنفيذ وتطوير وصيانة 
مشروع تحريج ام الهيمان المبرم مع / شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية لمدة ثالثة 

أشهر اعتبارا من 2019/1/4 حتى 2019/4/3 بمبلغ إجمالي قدره (-/42,240 د.ك )  فقط اثنى 
واربعون دينار  ومائتين واربعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة 

جديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سعاد غلوم     مدير إدارة نظم المعلومات

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م / 2016/18-2017 صيانة و إصالح 
و تشغيل مولدات كهرباء بمرافق الهيئة المختلفة على الشركات و المؤسسات المصنفة لدى 

الجهاز بالفئة الرابعة ألعمال الكهربائية 

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 10806المؤرخ في 2018/5/27 المتضمن التعديالت 
المطلوبة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بدلية 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة :
- شرط الخبرة 3 سنوات ( بعد التعديل)

- رأي القسم : - إستنادا للمادة رقم ( 17 ) من الالئحة التنفيذية من قانون المناقصات العامة
يسمح بمشاركة الفئة الرابعة فقط

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/08/12 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :463
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :493/50
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقود الممارسة رقم 2016/2015/11 استئجار سيارات متنوعة 
للديوان لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/10/31 المبرم مع كل من :-

- الشركة الكويتية إلستيراد السيارات  بمبلغ إجمالي قدره (-/15,148د.ك) 
- شركة المال إلستئجار و تاجير المركبات والمكائن بمبلغ إجمالي قدره (-/1,260د.ك) 

- شركة اوتوماك للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (29,218/500د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 
ترسية الممارسة رقم 2019-2018/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فاروق جاد الرب     كبير اختصاصي

طلب إلغاء  الممارسة  رقم 2019/2018/1 استئجار عدد (10) سيارات صالون للديوان  على 
المؤسسات والشركات المتخصصة  وإعادة الطرح وفقا للمادة رقم (17) من قانون رقم 49 

بشأن المناقصات العامة لسنة 2016

-اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 50/460 المؤرخ في 2018/7/1 المتضمن طلب إعادة 
الطرح قبل اإللغاء

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان

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

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :166
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :130
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدرة (-/241,000 د.ك) سنويا على قيمة 
عقد المناقصة رقم و أ / 2011/2010/50 بث القناة الفضائية االولى و الثانية و الثالثة الى 

قارة امريكا الشمالية و الجنوبية و الجزر المحيطة المبرم مع/ شركة جولف سات لالتصاالت على
ان تبدأ الخدمة خالل (90) يوما من تاريخ اخطار الشركة بالموافقة وحتى نهاية العقد في 

2020/2/29 وذلك لتغطية قارة امريكا الشمالية على نفس التردد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب طرح الممارسة العامة  رقم و أ 586-2019/2018 تقديم تقارير اخبارية مصورة من 
جمهورية مصر العربية لتلفزيون دولة الكويت بالوزارة بين الشركات و المؤسسات المتخصصة 

عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم (0022-2019/2018) انتاج البرنامج التلفزيوني (كانوا هنا) 
مع/شركة نوماس ام ان لالنتاج الفني بعدد 30 حلقة على شاشه تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي 
قدره (-/120,000 د.ك) فقط مائة وعشرون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من 

القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

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 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/18772
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة و ش ج ع/2015/2014/13 اعمال اصالح وتشغيل وصيانة 
المعدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية 
المبرم مع/ شركة كاظمة للمشاريع الهندسية لمدة سبعة اشهر ونصف اعتبارا من 2018/8/16 
حتى 2019/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/79,452 د.ك) فقط تسعة وسبعون الف  واربعمائة واثنى

وخمسون دينار  الغير.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 19364 بتاريخ 2018/7/18 المتضمن اسم الشركة

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

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

 
 
 

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

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %10

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

المساندة
-تقديم اخر 3 ميزانيات مالية و ان تكون معتمده من مكتب تدقيق معتمد مع تقديم صورة من عقد 

تأسيس الشركة
-يجب اال يقل راس مال الشركة عن 1,000,000 دينار كويتي

-تقديم كشف بعقود الخبرة السابقة في اعمال خدمة النزيل لذوي االحتياجات الخاصه (العقود 
الحكومية و العقود الخاصه) التي تم تم تنفيذها خالل ال5 سنوات االخيرة و التي ال تقل قيمتها 

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

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

 

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

بيانات المناقصة:
-ال تقبل العروض البديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %25

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

 

الموضوع
2

3

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



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/08/12 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7597
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7957
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :7856
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 A92S طلب طرح الممارسة المحدودة رقم دأ/ن1 الدعم الفني السطول الطائرات العمودية
الخاصة بكبار الشخصيات بين الشركات المتخصصة المذكورة بكتاب الديوان لمدة ثالث سنوات 
وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك من 

خالل لجنة المشتريات بالديوان
* بسبب توافق قدرتها مع االشتراطات الفنية التي تم ادراجها بكراسة الشروط الفنية والتعاقدية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الكوح     محاسب أول

إعادة عرض التعاقد المباشر رقم د أ/ ت ع 348 توريد وتزويد قاعات ومرافق الديوان 
باحتياجاتها من الزهور الطبيعية مع / شركة شادو فلورز للزهور والنباتات بمبلغ اجمالي قدره (-

/450,000 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسون الف  دينار  الغير وفقا للبند (4)من المادة 18 من 
قانون 49 لسنة 2016 وذالك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب التعاقد المباشر رقم اد/ت.ع/357  لتنفيذ اعمال صيانة المزروعات والنباتات بحديقة 
الشهيد -المرحلة األولى مع / شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية لمدة شهرين إعتبارا من 

2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 84.400 د.ك) فقط اربعة وثمانون الف واربعمائة دينار الغير
وفقا للمادة رقم 18 للقانون رقم 49 لسنة 2016 وذلك لحين طرح الممارسة الجديدة

 

الموضوع
1

2

3

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 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
و عدم موافقة:

 ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بطرح الممارسة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/08/12 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :003
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 11/10/0400C/KU/KUCP طلب إصدر األمر التغيري الثامن على قيمة عقد المناقصة رقم
مشروع انشاء و تشغيل و صيانة كلية العلوم و نادي اعضاء هيئة التدريس بمدينة صباح السالم 
الجامعية المبرم مع/ شركة خالد علي الخرافي وإخوانة للمقاوالت اإلنشائية  وكيل محلي لشركة/ 

ميتالورجيكال كوربورريشن الصينية وذلك لتمديد العقد لمدة (274) يوم إعتبارا من تاريخ 
2018/3/28 حتى 2018/12/27 بدون أي تكلفة إضافية على العقد وذلك حسب متطلبات وزارة

الكهرباء و الماء

*اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (8543) المؤرخ في 2018/7/25 المتضمن االوامر 
التغييرية السابقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/08/12 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6123
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :7343
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامه رقم 2018/30-2019 تجديد اشتراك بقاعده المعلومات لمده عام 
willey black well medical collection الداره مكتبة مركز العلوم الطبية - جامعه الكويت 

بين الشركات المسجلين بالجهاز المركزي للمناقصات العامة و الجامعه للسنة المالية 
2019/2018

بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
--نسبة االوامر التغييرية %25

 

طلب طرح المناقصة العامه رقم 2018/24-2019 اعمال احالل و صيانة مضخات تبريد المياه 
لمركز العلوم الطبية- ادارة االنشاءات و الصيانة - جامعه الكويت بين الشركات المسجلين 

بالجهاز و الجامعه للسنة المالية 2019/2018

بينات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %25
-مده المشروع 240 يوم

شروط المناقصة:
-على المقاول تقديم اسماء بأكثر من شركة لمقاولي الباطن لكل اختصاص (كهرباء-تكييف-

ميكانيك-مصاعد زراعه) حسب نوع الفئة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/12 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6124
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 lww طلب طرح المناقصة العامه رقم 2018/29-2019 تجديد االشتراك بقاعده المعلومات
total access with neurology الدارة مكتبة مركز العلوم - جامعه الكويت بين الشركات 

المسجلة  لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة و الجامعه للسنة المالية 2019/2018

بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية %25

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/08/12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7588
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء 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  وإعادة الطرح وذلك 

بعد تعديل المواصفات الغير مطلوبة

كما اطلع الجهاز على التالي:-
اوال:كتاب الهيئة رقم (3710) المؤرخ بتاريخ 2018/3/29 المتضمن ترسية المناقصة

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

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 20-
2018/2017 توريد و تركيب اثاث المرحلة االولى من المكتبة المركزية بمبنى الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سما العبدالجادر     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم الموافقة على اإللغاء
ثانيا: دراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية

ثالثا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 
رابعا: االستعجال بالرد على اإلحالة الصادره بتاريخ 2018/5/23 بحد أقصى اسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/08/12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7579
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7628
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2013/2012/51 تنفيذ وتطوير وصناعة
الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة ( منطقة العارضية ) المبرم مع / 
شركة السواني الزراعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/114,192 د.ك)   فقط مائة واربعةعشر الف  ومائة واثنى وتسعون دينار  الغير

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2014/2013/96 تنفيذ وتطوير وصناعة
الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة ( العديلية) المبرم مع/شركة جرين 

لوجستيك للمقاوالت الزراعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ
(86,666/670 د.ك) فقط ستة وثمانون الف  وستمائة وستة وستون دينار  وستمائة وسبعون 

فلس  الغير

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/08/12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/13893
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

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

لتصبح / مؤسسة المرعي الدولية للتجارة العامة والمقاوالت بدال من / شركة المرعي الدولية 
للتجارة والمقاوالت وذلك لورود خطأ مطبعي .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يعقوب الخلف     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57
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 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/08/12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13787
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :13772
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :13825
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدرة (-/543,400 د.ك)  فقط 
خمسمائة وثالثة واربعون الف  واربعمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم 2016/2015/17 أعمال صيانة شاملة بالمرافق الرياضية بالهيئات الرياضية  
للمنطقة الثالثة المبرم مع/ شركة علي الصايغ للمقاوالت مع تمديد مدة العقد ثالث أشهر اعتبارا 

من 2019/8/13 مع قطع مدة التمديد فور توقيع العقد الجديد.

 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدرة (-/514,900 د.ك)  فقط 
خمسمائة واربعةعشر الف  وتسعمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/21 أعمال الصيانة شاملة للمرافق الرياضية والهيئات 
الرياضية (للمنطقة األولى) المبرم مع/ شركة الراجحي للتجارة العامة والمقاوالت  مع تمديد مدة 

العقد ثالث أشهر اعتبارا من 2019/7/23مع قطع مدة التمديد فور توقيع العقد الجديد.

 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (262,537/500د.ك)  
فقط مائتين واثنى وستون الف  وخمسمائة وسبعة وثالثون دينار  وخمسمائة فلس  الغير ما 

يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/20 بشأن أعمال تنفيذ 
الصيانة لديوان الهيئة العامة للرياضة ومرفقاتها المبرم مع / شركة الروابط الكويتية اللبنانية 

لالجارة العامة والمقاوالت و تمديد العقد لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2019/8/14 مع قطع مدة 
التمديد فور توقيع العقد الجديد.

 

الموضوع
2

3

4

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1761981
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1761983
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1761980
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد رقم م أ م/2016/2015/503-103 تجهيز خدمات التنظيف و النقل 
الداخلي و التخلص من النفايات منطقة الصباح التخصصية - ج  ( المجموعة الثالثة ) المبرم 

مع / شركة األبرق التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/5,883,768 د.ك)  فقط خمسة ماليين  وثمانمائة وثالثة وثمانون الف  

وسبعمائة وثمانية وستون دينار  الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم  2019/2018/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب التمديد األول لعقد رقم م أ م/2016/2015/501-101تجهيز خدمات التنظيف و النقل 
الداخلي و التخلص من النفايات منطقة الصباح الطبية التخصصية - أ ( المجموعة االولي) 

المبرم مع / شركة الكويتية السويدية لخدمات التنظيف لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 
2019/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/4,146,624 د.ك)  فقط اربعة ماليين  ومائة وستة 

واربعون الف  وستمائة واربعة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم  
2019/2018/3

 

طلب التمديد األول لعقد رقم م أ م/2016/2015/505- 105تجهيز خدمات التنظيف و النقل 
الداخلي و التخلص من النفايات منطقة المراكز االدارية والديوان العام  ( المجموعة الخامسة) 

المبرم مع / شركة الشماسية العالمية للتجارية العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 
2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/3,706,128 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  
وسبعمائة وستة الف  ومائة وثمانية وعشرون دينار  الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة 

رقم  2019/2018/3

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1761982
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1761986
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1761990
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد رقم م أ م/2016/2015/502-102 تجهيز خدمات التنظيف و النقل 
الداخلي و التخلص من النفايات منطقة الصباح الطبية التخصصية - ب  ( المجموعة الثانية ) 
المبرم مع / شركة تنظيفكو لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ اجمالي

قدره (-/3,542,184 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  وخمسمائة واثنى واربعون الف  ومائة واربعة 
وثمانون دينار  الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3 

 

طلب التمديد األول لعقد رقم م أ م/2016/2015/504-104تجهيز خدمات التنظيف و النقل 
الداخلي و التخلص من النفايات منطقة العاصمة الصحية -  ( المجموعة الرابعة) المبرم مع / 
شركة البحر االزرق التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/3,252,384 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  ومائتين واثنى وخمسون الف  وثالثمائة 
واربعة وثمانون دينار  الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3

 

طلب التمديد األول للعقد رقم م أ م 2016/2015/507 تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و
التخلص من النفايات منطقة االحمدي الصحية (للمجموعة السابعة) المبرم مع شركة / وائل 

النصف وشركاه التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ اجمالي 
وقدره (-/2,992,392 د.ك) فقط مليونان وتسعمائة واثنان وتسعون ألف وثالثمائة واثنان 

وتسعون دينار كويتي ال غير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3

 

الموضوع
4

5

6

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1761989
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1761988
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1761987
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم م أ م 2016/2015/508 تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و
التخلص من النفايات منطقة الفروانية الصحية (للمجموعة الثامنة) المبرم مع شركة / كويت 
بريتشارد للصيانة والتنظيف لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ 

اجمالي وقدره (-/2,949,336د.ك) فقط مليونان وتسعمائة وتسع واربعون ألف وثالثمائة وست 
وثالثون دينار كويتي ال غير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3

 

طلب التمديد األول للعقد رقم م أ م 2016/2015/506 تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و
التخلص من النفايات منطقة حولي الصحية (للمجموعة السادسة) المبرم مع شركة / دانا 

وبيركلي التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ اجمالي وقدره 
(-/2,712,528 د.ك) فقط مليونان وسبعمائة واثني عشر ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون 

دينار كويتي ال غير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3

 

طلب التمديد األول للعقد رقم م أ م 2016/2015/509 تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و
التخلص من النفايات منطقة الجهراء الصحية (للمجموعة التاسعة) المبرم مع شركة / فجر 

الخليج لمقاوالت المباني لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/11/30 بمبلغ اجمالي 
وقدره (-/2,487,312 د.ك) فقط مليونان وأربعمائة وسبع وثمانون ألف وثالثمائة واثني عشر 

دينار كويتي ال غير وذلك للحين طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3

 

الموضوع
7

8

9

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1737523
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/221
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1737524
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2014/2013/50 تشغيل 
وصيانة وادارة محرقة كبد (1) المبرم مع/ الشركة الوطنية للتنظيف  تنفيذ على حساب / شركة 
جي بي دي للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/8/31 

بمبلغ إجمالي قدره  (-/206,736 د.ك)  فقط مائتين وستة الف  وسبعمائة وستة وثالثون دينار  
الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2018-2017/23 

اقفالها في 2018/10/2

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (83,692/260 د.ك)  فقط ثالثة 
وثمانون الف  وستمائة واثنى وتسعون دينار  ومائتين وستون فلس  الغير ما يعادل نسبة 

(20%) على قيمة العقد رقم 2017/1180 شراء محاليل لجهاز TRIMA لتجميع وفحص 
الصفائح الدموية من المتبرعين لمختبر بنك الدم المركزي المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي 

وذلك لتغطية تكاليف زيادة كمية المادة المطلوبة لتعزيز المخزون

 

(اعيد بحث) طلب التجديد االول لبعض بنود عقد المناقصة رقم ص / م خ ع /2016/2015/26 
صيانة ودعم فني الجهزة نظام الرعاية الصحية االولية الرئيسية HP بادارة نظم المعلومات 

المبرم مع / شركة ديجيتل بروسيسينج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية لمدة عام واحد يبدأ 
من تاريخ 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/69.200 د.ك) فقط تسعة وستون الف  ومائتى 

دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة.

 

الموضوع
10

11

12

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :443
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1660$
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص / م خ ع / 2019/2018/4 توريد محارم ورق لتنشيف 
االيدي و حامل ورق التنشيف

بيانات المناقصة:
-المناقصة ال تقبل عروض بديلة

-المناقصة ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

طلب الشركة استعجال الوزارة باستكمال اجراءات ترسية المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2015/2014/43 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة و برامج الحماية من االختراقات 

لمستخدمي االنترنت و البريد االلكتروني في الوزارة 

* المناقصة اعاله تحت نطاق 37 من قانون المناقصات العامة.

 

الموضوع

الموضوع

13

14

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: اخطار الجهة االستعجال بالرد على كتاب الجهاز رقم 3649 الصادر بتاريخ 2018/4/10 

خالل فترة اسبوعين بحد أقصى 
ثانيا: تجديد جميع الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :225
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7910
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المواد المخبرية التالية :
05894913190 D TOTAL ELECSYS - VITAMIN -

05894921190 D3 (25OH) CS ELECSYS - VITAMIN -
تستخدم فحوصات للكشف عن فيتامين د3 الدارة خدمات المختبرات الطبية ولكافة المختبرات من/
شركة ياكو الطبية (الوكيل الحصري/سابقا) بمبلغ تقديري (-/2,229,981 د.ك)  فقط  مليونين  
ومائتين وتسعة وعشرون الف  وتسعمائة واحدى وثمانون دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

 2017/30

*مرفق صورة عن كتاب الوزارة رقم 431مرجع 14/18 أوراق عامة المؤرخ في 2018/6/27 
 ROCHE DIAGNOSTICS المتضمن االحاطة والعلم بأن جميع العقود للشركة المصنعة
سيتم تحويل الذي ابرم منها ويتم التوقيع مع الوكيل المحلي الجديد/ شركة الدائرة المركزية بدال 

من الوكيل المحلي السابق/ شركة ياكو الطبية
* مرفق شهادة قيد الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد االدوية رقم 16/1036C  الخاص بالبند رقم 
(80) شراء ادوية (حقن) انسولين لعالج مرضى السكري لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
15

16

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :224
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :30
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 COBAS طلب االذن لشراء المواد المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة وتستخدم الجهزة
وفحوصات فيروسية الدارة خدمات المختبرات الطبية - قسم مختبرات الصحة العامة / وحدة 

الفيرولوجي من/ شركة ياكو الطبية (الوكيل الحصري سابقا) بمبلغ تقديري (1,114,793/920 
د.ك)  فقط  مليون  ومائة واربعةعشر الف  وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار  وتسعمائة وعشرون 

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

*اطلع الجهاز على صورة عن كتاب الوزارة رقم 431 مرجع 14/18 أوراق عامة المؤرخ في 
 ROCHE 2018/6/27 المتضمن االحاطة والعلم بأن جميع العقود للشركة المصنعة

DIAGNOSTICS سيتم تحويل الذي ابرم منها ويتم التوقيع مع الوكيل المحلي الجديد/ شركة
الدائرة المركزية بدال من الوكيل المحلي السابق/ شركة ياكو الطبية

* اطلع الجهاز على شهادة قيد الوكالة

 

 EITROMBOPAG (REVOLADE) 25MG & 50MG طلب اإلذن لشراء المادة
والتي تستخدم كأدوية (حبوب) لعالج نقص الصفائح الدموية من شركة / المعجل لألدوية (الموزع

المحلي) بمبلغ تقديري (1,035,387/360 د.ك) فقط مليون وخمس وثالثون ألف وثالثمائة 
وسبع وثمانون دينار كويتي وثالثمائة وستون فلس ال غير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من 

القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 
2017/30

 

الموضوع
17

18

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/233
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7584
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم لمحاليل كيميائية خاصة بأجهزة 
فحوصات األنسجة  من / شركة ياكو الطبية (الوكيل الحصري سابقا) بمبلغ تقديري (-

/807,600 د.ك)  فقط ثمانمائة الف  وستمائة دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 
49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

*اطلع الجهاز على صورة عن كتاب الوزارة رقم 431مرجع 14/18 أوراق عامة المؤرخ في 
 ROCHE 2018/6/27 المتضمن االحاطة والعلم بأن جميع العقود للشركة المصنعة

DIAGNOSTICS سيتم تحويل الذي ابرم منها ويتم التوقيع مع الوكيل المحلي الجديد/ شركة
الدائرة المركزية بدال من الوكيل المحلي السابق/ شركة ياكو الطبية

* اطلع الجهاز على شهادة قيد الوكالة

 

 USTEKINUMAB طلب تعديل بتخفيض القيمة االجمالية لشراء البند رقم (116)  مادة
STELARA (حقن) لعالج مرضى الصدفية والروماتويد لحاجة كافة المستشفيات من / شركة 
الغانم هيلثكير للتجارة العامة ليصبح   (-/1,511,521 د.ك) فقط مليون وخمسمائة واحدى عشر 
الف وخمسمائة وواحد وعشرون دينار كويتي ال غير بدال من (-/1,677,172 د.ك)  وذلك نظرا 

لتقديم الشركة المصنعة تخفيضا بالسعر بعد تغيير الوكيل المحلي

 

الموضوع
19

20

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :223
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :125
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8917
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب شراء  المواد المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم  محاليل ألجهزة الكيمياء الحيوية من / 
شركة الدائرة المركزية  (الوكيل الحصري والمحلي) بمبلغ تقديري (-/449,893د.ك)  فقط 

اربعمائة وتسعة واربعون الف  وثمانمائة وثالثة وتسعون 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 صورة عن كتاب الوزارة رقم 431مرجع 14/18 أوراق عامة  المؤرخ في 
 ROCHE 2018/6/27 المتضمن االحاطة والعلم بأن جميع العقود للشركة المصنعة

DIAGNOSTICS سيتم تحويل الذي ابرم منها ويتم التوقيع مع الوكيل المحلي الجديد/ شركة
الدائرة المركزية بدال من الوكيل المحلي السابق/ شركة ياكو الطبية

* اطلع الجهاز على شهادة قيد الوكالة

 

طلب االذن لشراء أدوية ENZ.ELOSULFASE (VIMIZIM) 5MG/5ML وتستخدم 
لعالج امراض وراثية من شركة بدر سلطان واخوانه (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري  (-

/373.215د.ك)  فقط خمسمائة وثالثة وعشرون الف  وستمائة واثنى وثمانون دينار  وثالثمائة 
وتسعة وخمسون فلس  الغير ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال  اعمال توريد البند رقم (86-3) شراء ادوية لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات  من/ شركة الدائرة المركزية  بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك 

النتقال حق توزيع وتسويق .

 

الموضوع
21

22

23

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :129
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :462
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :207
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 D RECEPTOR ACTIVATOR-ZEMPLAR VIT طلب شراء المادة
MCG/ML5 والتي تستخدم كحقن لعالج ومنع زيادة نشاط الغدة الجار درقية لمرضى الكلى من

شركة المعجل لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/247,200 د.ك) فقط مائتان وسبع 
وأربعون ألف ومائتان دينار كويتي ال غير  وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في 

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

 

 SMART طلب ترسية الممارسة رقم هـ ط/ 050-2016/2015  شراء جهاز وملحقاته
AUTOMATION لحاجة ادارة خدمات المختبرات الطبية على/ شركة وربة للتجهيزات 

الطبية (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 230.000 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (161-5.4.3.2.1) االدوية والمواد التي تستخدم كمواد استهالكية متنوعة 
خاصة بمختبر القلب لحاجة مستشفى االميري من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 

اجمالي قدره
 (-/137.738د.ك)فقط مائة وسبعة وثالثون الف  وسبعمائة وثمانية وثالثون دينار  الغير

 

الموضوع
24

25

26

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :206
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :225
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :188
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب شراء البند رقم (160) مواد استهالكية  تستخدم قبل تركيب الطرف الصناعي ونظام للركب 
الصناعية تستخدم الجهزة الشلل لحاجة مركز االطراف الصناعية النحو التالي :

* البند رقم (160-1) من / شركة انكور المتخصصة للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/18.300 د.ك) فقط ثمانيةعشر الف  وثالثمائة دينار  الغير

* البند رقم (160-2) من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/99.800 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

طلب اإلذن لشراء المادة C.S ABATACEPT ORENCIA 125 MG والتي تستخدم 
لعالج الروماتيزم من مؤسسة / الحافظ التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 

(93,934/080د.ك) فقط ثالث وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وثالثون دينار كويتي وثمانون 
فلس ال غير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (80) مادة مطهرة لتعقيم الجروح لحاجة كافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي :-

* البند رقم (1/80) من / شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره(-/13,908 د.ك)  فقط ثالثة عشر ألف وتسعمائة وثمانية دنانير كويتية الغير بعد تخفيض 

الكميات.
* البند رقم (2/80) من / شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره(-/62,880 د.ك)  فقط اثنان وستون ألف وثمانمائة وثمانون دينار كويتي الغير بعد 
تخفيض الكميات.

 

الموضوع
27

28

29

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :226
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :9423
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :9278
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب شراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم لعمل فحوصات هرمونية من / شركة 
الدائرة المركزية (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري (-/76,071 د.ك) فقط ست وسبعون 
ألف وواحد وسبعون دينار كويتي ال غير , وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في 

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

*اطلع الجهاز على صورة عن كتاب الوزارة  رقم 431مرجع 14/18 أوراق عامة المؤرخ في 
 ROCHE 2018/6/27 المتضمن االحاطة والعلم بأن جميع العقود للشركة المصنعة

DIAGNOSTICS سيتم تحويل الذي ابرم منها ويتم التوقيع مع الوكيل المحلي الجديد/ شركة
الدائرة المركزية بدال من الوكيل المحلي السابق/ شركة ياكو الطبية

* اطلع الجهاز على شهادة قيد الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد التوريد رقم (16/0663C) شراء خيوط جراحية 
ممتصة (ثالثة قياسات) لحاجة كافة أقسام الجراحة في المستشفيات مع شركة / الدائرة المركزية 

بدال من شركة / ياكو الطبية وذلك النتقال حق التوزيع

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة المصنعة االجنبية لشراء البند رقم (184) المتضمن 
شراء اسالك دليل وقساطير خاصة باألشعة التداخلية لحاجة قسم االشعة والعالج االشعاعي 

 BOSTON SCIENTIFIC بمستشفى مبارك الكبير من شركة بدر سلطان واخوانه ليصبح
CORPORATION  بدال من اسم الشركة المذكور.

 

الموضوع
30

31

32

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :407
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :8913
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن شركة المعجل لألدوية تعتبر هي الموزع المحلي للمادة 
LETROZOL2.5 MG FEMARA وليس وكيال محلي كما ذكر سابقا  لشراء المادة 

تستخدم لعالج مرضى السرطان.

 

طلب االحاطة والعلم بشراء البند (144-2) مستهلكات لجراحة المناظير وشبك جراحي لحاجة 
قسم الجراحة-مستشفى مبارك الكبير ليصبح من/ شركة االمين للتجهيزات الطبية والعلمية بدال 

من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق توزيع منتجات الشركة

 

الموضوع
33

34

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/08/12 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1781$
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

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

للمادة رقم ( 16 ) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة
1-  شركة أم أف بي تك لألجهزة واألنظمة األمنيةوتركيبها وصياناتها

2 - سيكو البغلي هيدروليك للخدمات النفطية فرع من / شركة المعدات العامة والمقاوالت
3- شركة النظائر العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 

4- شركة دبليو أم تي للتجارة العامة والمقاوالت
5- شركة غلوبل سباليز لألتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية

6- شركة اكسبرت بروجكتس للتجارة العامة
7- مؤسسة النخيل سنتر للمقاوالت الزراعية

8- شركة نجوم فينشرز للتجارة العامة
9- شركة سلطان لإلتصاالت

10-شركة جواد وماجد للمواد الغذائية والخضار والفواكه

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/08/12 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

شركة نفط الكويت

 رقم الكتاب :15378
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1248$
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب تمديد العقد رقم (2017/13-2018) أعمال الدراسة والتصميم إلستاد محمد الحمد بنادي 
القادسية الرياضي المبرم مع مكتب / مستشاروا الخليج لمدة (سبعة أشهر) إعتبارا من تاريخ 

إنتهاء العقد 2018/9/19 بدون أية مطالبة مالية .

 

 2020232-RFP طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طرح الممارسة رقم
تقديم خدمات استشارية في إدارة المشاريع واألنشطة األخرى المرتبطة بها لمعالجة التربة 

الملوثة محدودة على الشركات العالمية المؤهلة
على أن يتم إدراج في وثائق الممارسة قائمة بالشركات المحلية المؤهلة والمعتمدة لدى شركة 
نفط الكويت بحيث يكون إلزاما على الشركات الرئيسية العالمية التزود بعمالة المشروع عن 

طريق هذه الشركات وذلك بأن تقوم اختيار احداها كمقاول بالباطن للقيام بـ (إدارة المشروع ، 
الرقابة على المشروع ، اإلنشاء ، الصحة والسالمة والبيئة)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2018/6) المنعقد في 
2018/1/22 المتضمن : عدم الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/57

  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 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452018/08/12 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للشباب

 رقم الكتاب :1875/2018
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1877
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :1799
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب تمديد العقد رقم (2017/2016/24) تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم إلنشاء وإنجاز وصيانة
مركز شباب ضاحية جابر العلي المبرم مع السادة / مكتب دار السور لإلستشارات الهندسية لمدة 

(9) شهور إعتبارا من 2018/4/1 دون مقابل مادي لألسباب المحددة بكتابكم آنف الذكر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد المال     رئيس فريق العقود والمناقصات

طلب تمديد العقد رقم (2017/2016/40) تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم وإعداد الوثائق االزمة 
لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مركز شباب ضاحية صباح السالم المبرم مع السادة / دار الكويت
لإلستشارات الفنية لمدة (175) يوما إعتبارا من 2018/4/1 دون مقابل مادي لألسباب المحددة 

بكتابكم آنف الذكر

 

طلب تمديد العقد رقم (2016/2015/66) تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم و إنشاء وإنجاز 
وصيانة مركز شباب جنوب الجهراء المبرم مع السادة / مكتب منصور الرشدان لإلستشارات 
الهندسية الفنية لمدة (9 أشهر) يوما إعتبارا من 2018/3/25 دون مقابل مادي لألسباب 

المحددة بكتابكم آنف الذكر

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 01-08-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


