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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/65
19-ذو الحجة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-09-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-09-11

)(   االثنين 2017/65 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

فيصل حمد المزين
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبدالله شاكر الصراف

د/مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي

هدى إبراهيم العيسى

هيا أحمد الودعاني
عبدالله سعود العبدالرزاق

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب
السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

1

1
2

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء
 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل أوراق عامة شئون الزراعة
 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الصحة
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 

والثروه السمكية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ عبدالعزيز القصار     رئيس فريق عمل 

خدمات المرافق الطبية
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق 

عمل خدمات العقود االستشارية

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

السيدة/ حصة السابج     مهندس صناعي
السيدة/ نورة التوم     مهندس صناعي
السيد/ هايف الديحاني     باحث قانوني

السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع
السيد/ عماد الجلوي     وكيل مساعد لالدارة 

العامة للطيران المدني
السيد/ فهد العبيدلي     مدير االدارة المالية

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني 

والمالي
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم 
والعقود

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 
الجودة

المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس 
المشروع

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

15
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

السيدة/ سارة الشايجي     رئيس فريق 
االتصاالت بالوكالة

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين
السيد/عبدالرحمن الجيماز     مهندس اتصاالت
السيد/ طارق الثويني     رئيس فريق هندسة 

الخدمات

السيد/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
والمواصفات الفنية

السيد/ صالح العتيبي     مدير ادارة التوجيه 
االعالمي

السيد/ عبدالله العازمي     مدير ادارة 
استطالعات الرأي

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

15
16

17

18

19



2017/65

  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       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األشغال العامة

الرقم :- و ك م / 2017/2016/47

الرقم :- و ك م/ 2017/2016/46

الرقم :- و ك م/2017/2016/43

الرقم :- ا م م / 2016/2015/13/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية 
التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الدوحة الغربية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد وتنفيذ و التشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية 
التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد و تنفيذ و التشغيل المبدئي و الصيانة ألعمال تطوير البنية 
التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الصبية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد تراخيص برامج هندسية وأخرى متنوعة مع توفير خادم لها 
وتقديم الدعم الفني

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

تم الغاء المناقصة طبقا لحكم المادة رقم (54) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page6 اجتماع رقم :

فض العطاءات

بلدية الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد (5) مولدات كهرباء لمغيسل الرقم :- 2017/2016/19
وثالجات الموتى بمقابر الكويت

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :222
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد اعمال تقديم ابحاث اعالمية ودراسات شهرية بشأن تقييم نسبة المشاهدة
التلفزيونية واالستماع االذاعي ووسائل التواصل االجتماعي لصالح الوزارة المبرم مع/ الشركة 
االوروبية لالستشارات التسويقية (ايبسوس) لمدة سنة اعتبارا من 2018/1/1 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/98,040 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  واربعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح العتيبي     مدير ادارة التوجيه االعالمي
السيد/ عبدالله العازمي     مدير ادارة استطالعات الرأي

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

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

نائب رئيس مجلس ادارة الجهاز/ فيصل المزين
عضو مجلس ادارة الجهاز/ أ. مشاري البليهيس
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

 العضو ممثل جهتكم في مجلس ادارة الجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4808
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد مشروع تشطيب قاعة االستقبال الرئيسية في مبنى ديوان الوزارة المبرم 
مع/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثون يوما حتى 2017/9/22 دون إضافة مالية

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page9 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3624
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم هـ م م/2017/2016/7 ايجار سيارات مع سائق والوقود 
المرساه على/ شركة ماس سيرفس للتجارة العامة و المقاوالت وذلك لعدم توافر االعتماد المالي  

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 8488 المؤرخ في 2017/8/20 المتضمن اسباب اإللغاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لتنسيق الهيئة مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page10 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5108
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م و ث ف ا /2017/2016/6 استئجار سيارات للمجلس واالدارات 
التابعة له لمدة ثالث سنوات

-التقبل عروض بديلة 
-مناقصة عامة

-ال تقبل التجزئة 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page11 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9960
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

(أعيد بحث) طلب االدارة استكمال عقد المناقصة رقم 2010/2009/3 انشاء ساحات وقوف 
طائرات مدنية الشحن الجوي الجديدة في مطار الكويت الدولي المبرم مع / الشركة الكويتية 
االولى للتجارة العامة والمقاوالت لمده ثمانية اشهر  بمبلغ اجمالي قدره (5,359,995/492 

د.ك) فقط خمسة ماليين وثالثمائة وتسعة وخمسون الف وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار 
واربعمائة واثنى وتسعون فلس الغير

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم (12169)  بتاريخ 2017/9/6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عماد الجلوي     وكيل مساعد لالدارة العامة للطيران المدني
السيد/ فهد العبيدلي     مدير االدارة المالية
السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على موافقة ادارة الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page12 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :647
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب الوزارة استثناء شرط االعتماد المالي لمناقصات الخدمات عند الطرح وموافاة الجهاز 
باالعتماد المالي قبل الترسية او التعاقد وذلك لالسباب التالية: 

1-مدة المناقصة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات تتضمن فترة تجهيز من 3 الى 6 شهور اضافة الى
فترة طرح المناقصة مابين 7 الى 8 اشهر 

2- التجهيز لطرح المناقصة قبل بداية الخدمة بالعقد الجديد بسنة على االقل 
3-مخاطبة وزارة المالية تتطلب فترة اضافية تؤدي الى زيادة مدة الطرح  

 

الموضوع
1
م

  تخطر الوزارة االلتزام بنص المادة رقم (36 ) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

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       

Page13 اجتماع رقم :

أوراق عامة شئون الزراعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12893
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب االيعاز لمن يلزم بتعديل اسم/ شركة كي جي ال للخدمات الزراعية لدى الجهاز والمشاركة 
في تأهيل الشركات والمؤسسات الزراعية المتقدمة للتأهيل في مجال المقاوالت الزراعية الى 
االسم الحالي حيث اصبح/ شركة ان سي سي للخدمات الزراعية وذلك لمراعاة هذا االمر عند 

طرح المناقصات مستقبال

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 12715 المؤرخ في 2017/7/20 المتضمن افادتها بتغيير 
اسم شركة كي جي ال والسماح لها المشاركة في مناقصات الهيئة بالمسمى الجديد

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

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17020
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

 رقم الكتاب :16568
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب تعديل مدة التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ش ر/2014/2013/10 أعمال استئجار 
مركبات صالون بدون سائقين ووقود ومركبات صالون مع سائقين ووقود المبرم مع / شركة 
محمد ناصر الشهري وأوالدة للسيارات لمدة ستة اشهر لتصبح اعتبارا من 2017/7/1 حتى 
2017/12/31 بدال من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 شريطة قطع التمديد مع توقيع عقد 

الممارسة الجديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين تقي     رئيس قسم العقود والمواصفات الفنية

(أعيد بحث) طلب التمديد الزمني األول لعقد المناقصة رقم هـ رش/2011/2010/8 انشاء 
وانجاز وصيانة مركز شباب جليب الشيوخ المبرم مع/ شركة ابو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت

لمدة ستة اشهر وعشرون يوما اعتبارا من2017/8/20 حتى 2018/3/10 بدون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين تقي     رئيس قسم العقود والمواصفات الفنية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

Page15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12809
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1608
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 
2016/7-2017 أعمال توريد وتركيب وصيانة أثاث باستاد جابر األحمد الدولي على / شركة 
الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (356,420/460 د.ك)  
فقط ثالثمائة وستة وخمسون الف  واربعمائة وعشرون دينار  واربعمائة وستون فلس  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب التالي :
أوال. الموافقة على إلغاء البند رقم (1) في الممارسة رقم هـ ع ر/2016/27-2017 اعمال 

الدعاية واالعالن والمطبوعات الخاصة بفعاليات مراكز الشباب المرساة على/ شركة براند اي ام 
سي للدعاية واالعالن وذلك لعدم الحاجة

ثانيا. الموافقة على استكمال اجراءات التعاقد مع الشركة للبنود (من 2 الى 10) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/9,900 د.ك)  فقط تسعة آالف  وتسعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

Page16 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :926
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :962
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم CA/CPD/0240 تعزيز سالمة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي 
االنشائية لتسهيل تصدير النفط ومشتقاته حتى نهاية عام 2030 في مصفاة ميناء األحمدي. 

* المناقصة محدودة 
* المناقصة ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيدة/ سارة الشايجي     رئيس فريق االتصاالت بالوكالة

السيد/عبدالرحمن الجيماز     مهندس اتصاالت
السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين

السيد/ طارق الثويني     رئيس فريق هندسة الخدمات

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم CISD/0404 اعمال صيانة اجهزة االتصاالت الخاصة 
بالشركة بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة (دمج قوائم CEC) واالعالن 

عنها بالجريدة الرسمية

- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيدة/ سارة الشايجي     رئيس فريق االتصاالت بالوكالة

السيد/عبدالرحمن الجيماز     مهندس اتصاالت
السيد/ أحمد الصفار     كبير مهندسين

السيد/ طارق الثويني     رئيس فريق هندسة الخدمات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1682
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ش/ 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية ) 
لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات

-مناقصة عامة
-غير قابلة للتجزئة

-التقبل عروض بديلة
-االوامر التغييرية (%25)

-شرط توفر خبرة (3) سنوات لدى المقاول

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة السابج     مهندس صناعي
السيدة/ نورة التوم     مهندس صناعي
السيد/ هايف الديحاني     باحث قانوني

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       

Page18 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1733
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1735
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب إلغاء الممارسة رقم هـ ع ش / 3 / 2017-2018 أعمال توفير بوفيهات متنوعة (شاي-
إفطار-غداء أو عشاء) للمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة وسيتم اعادة طرحها عند الحاجة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نورة التوم     مهندس صناعي
السيدة/ حصة السابج     مهندس صناعي
السيد/ هايف الديحاني     باحث قانوني

طلب إلغاء الممارسة رقم هـ ع ش /2018/2017/2 بشأن أعمال توريد وطباعة بنرات 
وبوسترات واستيكرات وشهادات وكروت وأختام ونماذج مختلفة لمتطلبات أنشطة وفعاليات كافة

اإلدارات بالهيئة العامة للشباب (عقد تغطية) وسيتم اعادة طرحها عند الحاجة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نورة التوم     مهندس صناعي
السيدة/ حصة السابج     مهندس صناعي
السيد/ هايف الديحاني     باحث قانوني

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8174
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/6 ( ع ) اعمال صيانة المرافق
والخدمات بمرافق الهيئة قطاع ( B) على / مؤسسة حمزة اكبر للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث
اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (15.60%) و بمبلغ اجمالي قدره (-/1,266,000د.ك) فقط  

مليون  ومائتين وستة وستون الف  دينار  الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة الجتماع قادم

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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Page20 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12727
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :13060
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/568,850د.ك)  فقط خمسمائة 
وثمانية وستون الف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (23.5%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/15 تنفيذ و تطوير الزراعات التجميلية و الري في 
المنطقه الثامنه المبرم مع / شركة ان سي سي للخدمات الزراعية وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 13641 المؤرخ في 2017/8/16 المتضمن قيمة االمر 
التغييري .

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

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (606,996/400 د.ك)  فقط 
ستمائة وستة الف  وتسعمائة وستة وتسعون دينار  واربعمائة فلس  الغير مايعادل نسبة (%25 

)من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/11 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات 
التجميلية والري في المنطقة الرابعة المبرم مع/شركة عربي وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 13637 المؤرخ في 2017/8/16 المتضمن قيمة األمر 
التغييري بالتخفيض.

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

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1710
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1711
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 20-2017/2016 وحدة التحلل بالتسييل بمقياس نمطي على/ شركة 
العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (ثاني اقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,896د.ك)  فقط 

ثمانية وتسعون الف  وثمانمائة وستة وتسعون دينار  الغير

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

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

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/19 خدمة المراسلين المبرم مع/ شركة 
ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2017/8/1 بمبلغ 
إجمالي قدره(-/61.776 د.ك)  فقط احدى وستون الف  وسبعمائة وستة وسبعون دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/8/21

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1709
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم M -103 -2017/2016 مجفف العينات الدقيقة اآللي على/ شركة 
أشرف وشركاه (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/14,410د.ك)  فقط اربعةعشر الف  

واربعمائة وعشر دينار  الغير

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1266$
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1215$
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم RFP-2008057 خدمات الصيانة لشبكة الطرق التابعة 
لشركة نفط الكويت في منطقة الحقول شمال وغرب الكويت المبرم مع / شركة كويت سيستمز 

للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (103) يوم اعتبارا من 2017/9/7 حتى 2017/12/18 بمبلغ 
اجمالي قدرة (-/200,000 د.ك)  فقط مائتى الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ عبدالعزيز القصار     رئيس فريق عمل خدمات المرافق الطبية

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدره (646,792/073د.ك) ما يعادل نسبة
(9.7%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2016261 انشاء مجمع مكاتب جديد لموظفي 
الشركة في منطقة المقوع المبرم مع / مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت 
وتمديد العقد لمدة 228 يوم اعتبارا من 2017/8/3 حتى 2018/3/18 على ان االبقاء على 

موعد االنتهاء من اعمال المبنى حسب نطاق العمل االصلي كما هو دون تغيير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ عبدالعزيز القصار     رئيس فريق عمل خدمات المرافق الطبية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/8/17

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/823$
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

شركة وائل النصف وشركاه التجارية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/776$
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة اضافة اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2032855-
RFP خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي

- كمااطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/1200 المؤرخ في 2017/8/16 
المتضمن االفادة باالعتذار عن قبول اشتراك الشركة في المناقصة وذلك لالسباب الموضحة  

بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ عبدالعزيز القصار     رئيس فريق عمل خدمات المرافق الطبية

(أعيد بحث) طلب الشركة اضافة  اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2032855-
RFP خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي  

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/1202 المؤرخ في 2017/8/16 
المتضمن االفادة باالعتذار عن قبول اشتراك الشركة لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

- وإفادة شركة نفط الكويت كتاب رقم (1281) المؤرخ في 2017/9/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ عبدالعزيز القصار     رئيس فريق عمل خدمات المرافق الطبية

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة ويعلن بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 
وتخطر الشركة

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/8
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية  ذ م م
 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة اضافة اسمها ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2032855-
RFP خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي

- كما اطلع الجهاز كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/1205 المؤرخ في 2017/8/16 
المتضمن الموافقة على اضافتها ضمن الشركات المدعوة للمشاركة بالمناقصة حيث تم تأهيلها 

cleaning & office services -88- واعتمادها تحت الفئة التخصصية
-و كتاب شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية رقم 2017/12 المؤرخ في 2017/8/13 

والمتضمن االفادة بتأهل الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ عبدالعزيز القصار     رئيس فريق عمل خدمات المرافق الطبية

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17953
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/29 توريد وجبات غذائية لطالبات المراكز 
التدريبية لجميع المناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص على النحو التالي:

- المجموعة االولى والثانية والثالثة  (االحمدي- مبارك الكبير- العاصمة) على/ الشركة الكويتية 
لالغذية (امريكانا) (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/17,168 د.ك) لكل مجموعة على حده
- المجموعة الرابعة والخامسة  (الفروانية -الجهراء) على/ شركة الوزان للتجارة والخدمات 

الغذائية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,676 د.ك) لكل مجموعة على حده
- المجموعة السادسة والسابعة (حولي -ادارة التعليم الخاص)على/شركة آللئ الكويت 

للتجهيزات الغذائية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/20,300 د.ك) لكل مجموعة على 
حده 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20774
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/45 استئجار وتوريد و نقل وتركيب وتشغيل 
وصيانة تراخيص مايكروسوفت على المجموعتين االولى و الثانية على/ شركة زاك سلوشنز (اقل

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (5,698,219/500 د.ك) فقط خمسة ماليين  وستمائة وثمانية 
وتسعون الف  ومائتين وتسعةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20545
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم م ع /2017/2016/30 توريد وجبات غذائية لطلبة التدريب 
الكشفي بالمناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص ونادي الكشافة البحرية خالل الفترة من 

30 اكتوبر 2016 الى 16 مايو 2017 على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي 
قدره (108,688/500 د.ك)  فقط مائة وثمانية الف  وستمائة وثمانية وثمانون دينار  وخمسمائة

فلس  الغير

- كما اطلع الجهاز على  كتب الوزارة 
- رقم 18432 بتاريخ 2017/7/12 المتضمن صورة من كتاب مدير ادارة الخدمات العامه

-  رقم (12839) بتاريخ 2017/5/11 المتضمن التوصية السابقة للمناقصة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على الترسية على المجموعة األولى والثالثة والسادسة

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للمجاميع الثانية والرابعة والخامسة لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفالة
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :21763
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :20519
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد تنفيذ اعمال حراسة  لمدارس ومباني وزارة التربية بمنطقة االحمدي 
التعليمية المبرم مع/ شركة الفيصل لحراسة المنشآت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/9/1 

حتى 2018/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/270,924 د.ك)  فقط مائتين وسبعون الف  وتسعمائة 
واربعة وعشرون دينار  الغير لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب الوزارة باستبعاد شركة/ الطموح االهلية للتجارة العامة والمقاوالت من جميع مناقصات 
الوزارة وذلك بعد فسخ العقد رقم (61) للمناقصة رقم م ع/2016/2015/20 استئجار سيارات 

هاف لوري مع سائقين لعدم مباشرتها العمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
4

5

م

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

وعدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة 
الطموح االهلية للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12574
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اعادة طرح المناقصة رقم م ع/2011/2010/51 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة
مبنى روضة اطفال بمنطقة الزهراء قطعة (8) التابعة لمنطقة حولي التعليمية 

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية: 
رقم 15886 بتاريخ 2017/6/14 

رقم 20470 بتاريخ 2017/8/20 المتضمن تعديل مسمى المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
6
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page31 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9231
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/49-2018 (سابقا 2015/23-2016) مشروع 
تصميم و إنشاء و إنجاز و صيانة مواقف سيارات متعددة األدوار ( الخالدية ) إلدارة اإلنشاءات و
الصيانة بالجامعة على/ شركة المباني المتحدة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,973,000
د.ك)  فقط خمسة ماليين  وتسعمائة وثالثة وسبعون الف  دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان

المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
1
م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري
ممثل األمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية/ عبدالله الصراف

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page32 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9477
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

 رقم الكتاب :9237
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بتخفيض مبلغ اجمالى قدره (22,604/121 د.ك)  فقط اثنى 
وعشرون الف  وستمائة واربعة دينار  ومائة واحدى وعشرون فلس  الغيرمايعادل  نسبة 

(0.01%) من عقد المناقصة رقم 09/0300c/ku/kucp-10 المبرم مع/ شركة ميتالوجيكال 
بالتحالف مع شركة خالد علي الخرافي للمقاوالت بدون مدة زمنية وذلك لعدم حاجة المشروع الى

صرف هذه المبالغ لعدم جاهزية الكلية لتوريد االجهزة الخاصة باالشعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 اعمال النظافة العامة لكافة مواقع 
الجامعة المختلفة الدارة الخدمات العامة المبرم مع/ شركة تنظيفكو لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2017/10/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,224,600 د.ك)   فقط  مليون  
ومائتين واربعة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التجهيز 

للمناقصة  رقم  2018/2017-4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page33 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9515
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :9516
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/114 توريد وتركيب وتشغيل معدات الجهزة معملية - 
كلية الطب0 جامعة الكويت  وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية و لمحدودية الميزانية لسنة 

2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/125 توريد وتركيب وتشغيل اثاث مختبرات - قسم علم 
االطفال - جامعة الكويت  و ذلك لعدم توافر االعتمادات المالية و لمحدودية الميزانية لسنة 

2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page34 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9519
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :9518
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/65(ع) تقديم خدمة عقد اختبارات توفل لمدة سنه - كلية 
الدراسات العليا - جامعة الكويت  و ذلك لعدم توافر االعتمادات المالية و لمحدودية الميزانية 

لسنة 2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/40 توريد رافعات شوكية وعربانات خاصة للمختبرات -
كلية الهندسة والبترول - مكتب المدير االداري - جامعة الكويت و ذلك لعدم توافر االعتمادات 

المالية و لمحدودية الميزانية لسنة 2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page35 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9520
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/90 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية - كلية الطب - 
قسم علم الجراثيم - جامعة الكويت و ذلك لعدم توافر االعتمادات المالية ولمحدودية الميزانية 

لسنة 2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :631
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :520
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب التمديد الرابع  المناقصة رقم ص / م خ ع / 11 أ / 2012/2011 غسيل وكي البياضات 
وصيانة االجهزة الفنية ( المجموعة االولى ) المبرم مع / شركة األبرق التجارية لمدة ستة شهور 
اعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (183,132/576 د.ك)  فقط مائة وثالثة وثمانون 
الف  ومائة واثنى وثالثون دينار  وخمسمائة وستة وسبعون فلس الغير مع زيادة األسعار بنسة 

(10%) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 11أ/2017/2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات الفنية للمناقصة رقم ص/ م خ ع /2017/2016/34 توريد 
وتركيب نظام مركزى الدارة البيانات في مركز غسيل الكلى لمدة شهر اضافي 

- اطلع الجهاز على كتاب الحق من الوزارة رقم 683 المؤرخ في 2017/8/30 المتضمن فترة 
تمديد الدراسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع وذلك لحين تجديد الكفالة 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/65

  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       

Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :360
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :95
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1157
 تاريخ الكتاب :2017/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/75
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب الشراء المباشر  ELECARE POWDER لعالج مرضى حساسية الحليب البقري عند 
االطفال من / شركة  AL-MOJIL DRUG CO (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-

/210,711د.ك) فقط مائتين وعشر الف  وسبعمائة واحدىعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (186) مواد مخبرية لجهاز COBAS لكافة المختبرات من/ شركة ياكو 
الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  دينار  

الغير بعد زيادة الكمية

 

(أعيد بحث) طلب زيادة مبلغ شراء البند رقم (64) مستهلكات لقسم مختبر القلب لمستشفى 
العدان مركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق ليصبح (-/13,300د.ك) فقط ثالثة عشر 

الف  وثالثمائة دينار الغير بدال من (-/10,600د.ك)  وذلك لوجود خطأ بالترسية

 

 D4/D3 HIGH END طلب ترسية الممارسة رقم 2016/648-2017 توريد اجهزة
ULTRASOUND UNITS وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي على/ شركة

التقدم التكنولوجي (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك)  فقط ثمانية 
وتسعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
3

4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :76
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :106
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :105
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17345
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

 C-ARM WITH MOBILE طلب ترسية الممارسة رقم 2017/10-2018 توريد اجهزة
FLAT PANEL DETECTOR وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي على/ 
شركة تقدم الخليج التجارية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/116,000 د.ك)  فقط مائة 

وستةعشر الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (198) مستهلكات حقن اصباغ المسح النوي لكافة اقسام الطب النووي في
المستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره  (-/98,250 د.ك)

 فقط ثمانية وتسعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (197) صمامات قلب بقياسات وأنواع مختلفة لمستشفي العدان لمركز 
سلمان الدبوس للقلب من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/81,610 د.ك)  فقط احدى وثمانون الف  وستمائة وعشر دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (196) قساطير دقيقة ودليليه بمقاسات مختلفة 
لمستشفى األميري ليصبح من  / شركة أشرف وشركاه المحدودة بدال من / شركة العيسى لالجهزة 

الطبية والعلمية بنفس القيمة  وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
7

8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :110
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :98
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/79
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب شراء البند رقم (203) رداء واقى ذو استعمال واحد لون أصفر لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي:

*البند رقم (1-203) من / شركة ميد للخدمات الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/242,700 د.ك)
*البند رقم (2-203) من / شركة انتجرا الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/702,000 د.ك)

 

طلب شراء مواد البندرقم (202)  فالتر سريعة التدفق قياسات متعددة لمركز غسيل الكلى من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/735,610 د.ك)  فقط سبعمائة وخمسة 

وثالثون الف  وستمائة وعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (190) مواد استهالكية لجهاز MICROSCAN لكافة المختبرات - 
وحدات الميكروبيولوجي من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/216,525 د.ك)  فقط مائتين وستةعشر الف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/1070-2017 توريد أجهزة وملحقاتها إلدارة الوقاية من 
االشعاع على / شركة الثريا للخدمات االشعاعية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/241,000 د.ك)  فقط مائتين واحدى واربعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
11

12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :49
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :93
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :92
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (154) محاليل ومستهلكات لجهاز AUTOVUE لمعرفة 
فصائل الدم والمضادات الناتجة عنها لدى الحوامل لكافة المختبرات من / شركة وربة 

للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (228,263/580 د.ك)  فقط مائتين وثمانية
وعشرون الف  ومائتين وثالثة وستون دينار  وخمسمائة وثمانون فلس  الغير

*كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 353 بتاريخ 2017/8/14 المتضمن السعر األجمالي المعدل 
الصحيح

 

طلب شراء البند رقم (184) لفحوصات خاليا عنق الرحم لكافة المستشفيات من / شركة نجمة 
برقان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/94,380 د.ك)  فقط اربعة

وتسعون الف  وثالثمائة وثمانون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (92) مواد مخبرية لمعرفة نوع الميكروب لكافة المختبرات - وحدات 
الميكروبيولوجي من / شركة الخليج المتكاملة لالنظمة األمنية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/90,387 د.ك)  فقط تسعون الف  وثالثمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشراء بنفس سعر الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12821
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

 رقم الكتاب :16172
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (109)  
ادوية حقن لمرضى الباطنية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / صفوان 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/103,090د.ك) فقط مائة وثالثة 
الف  وتسعون دينار الغير حيث ان المادة غير مشاركة بمناقصة الخليج وذلك لمنع حدوث نقص 

في المواد مما يؤثر سلبا على عالج المرضى

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 12826 بتاريخ 2017/7/4 المتضمن تغيير اسم الشركة 
من / ياكو الطبية الى شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة

 

 RAMP READER200 (POINT OF (56) (اعيد بحث) طلب شراء البند رقم
CARE)QTY :57 لحاجة إدارة خدمات المختبرات الطبية باالمر المباشر من / امريكان 

ديزاينز للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/45,600 د.ك)  فقط 
خمسة واربعون الف  وستمائة دينار  الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/331) المتضمن صورة من شهادة قيد الوكالة

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (53) حبوب لعالج األمراض 
النفسية لكافة المستشفيات من / شركة المفيد لألدوية والمواد الغذائية (مصدر وحيد) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/279,600$) ما يعادل (-/85,558د.ك)  فقط خمسة وثمانون الف  وخمسمائة 
وثمانية وخمسون دينار  الغير  لتعزيز المخزون ولمنع حدوث نقص في المواد

 

الموضوع
18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/41) المنعقد في 2017/5/29 المتضمن:

عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة على الشراء بنفس سعر الخليج
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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :581
 تاريخ الكتاب :2016/07/20

 
 
 

 رقم الكتاب :96
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

 رقم الكتاب :82
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :81
 تاريخ الكتاب :2016/04/04

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) لتنفيذ 
اعمال(توريد وتركيب وتدريب وصيانة)  تطبيق نظام الملف التقني الموحد للتسجيل 

الدوائي(ECTD) بمبلغ اجمالي قدره (-/93,047 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وسبعة 
واربعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (187) مواد مخبرية (CALPOPROTECTIN ألجهزة 
(QUANTUM) لمركز ثنيان الغانم بمستشفى االميري , مستشفى مبارك , مستشفى الجهراء 
من / شركة ألفين وستة للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره (-/99,900 د.ك)  فقط تسعة وتسعون

الف  وتسعمائة دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم (1042-2017/2016) توريد جهاز وملحقاته ألقسام القلب على / 
شركة الدائرة المركزية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/396,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وستة 

وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/961-2017 توريد جهاز وملحقاته لمجلس أقسام الطب 
النووي على / شركة التقدم التكنولوجي (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/298,000 

د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بانه مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع 2016/58 المنعقد 
بتاريخ 2016/8/22 المتضمن تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page43 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :74
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :72/2017
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :17358
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :99
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 431-2016/2017 البند رقم (111) توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس
اقسام الباطنية بمركز ثنيان الغانم على / شركة تراي الفا (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/79,935د.ك) فقط تسعة وسبعون الف  وتسعمائة وخمسة وثالثون دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 65-2017/ 2018 البند رقم (108) اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام 
الجراحة العامة بمستشفى الفروانية على / شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/76,727د.ك) فقط ستة وسبعون الف  وسبعمائة وسبعة وعشرون دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (115) اطقم لجراحة المنظار وخيوط جراحية 
ممتصه (قياسين) لقسم الجراحة - مستشفى االميري من/ شركة التقدم التكنولوجي  وذلك حسب 

افادة القسم الطالب لعدم الحاجة

 

طلب شراء البند رقم (191) محاليل مخبرية لفحوصات االغذية GMO التأكيدية للصحة العامة/
مختبر االغذية من/ شركة التقدم الطبي االلماني لالجهزة واالدوات الطبية (ثالث اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/249,500 د.ك)  فقط مائتين وتسعة واربعون الف  وخمسمائة دينار  

الغير

 

الموضوع
25

26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page44 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :107
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :109
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :113
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :108
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

طلب شراء البند رقم (199) مشبك طبي يستخدم الغالق التجويف االذيني االيسر للقلب عن طريق
الجراحة لمستشفى الصدري - قسم جراحة القلب من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,920 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة وعشرون 

دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (201) أطقم خيوط جراحية متنوعة خاصة بعمليات القلب المفتوح 
لمستشفى العدان مركز سلمان الدبوس للقلب/قسم جراحة القلب من / شركة بدر سلطان واخوانه 

(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/175,420 د.ك)  فقط مائة وخمسة وسبعون الف  
واربعمائة وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (206) أنابيب ألجهزة الغسيل الدموي ARTIS لمراكز غسيل الكلى من / 
شركة التقدم التكنولوجى (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,274,000 د.ك)  فقط  مليونين 

ومائتين واربعة وسبعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

طلب شراء البند رقم (200) مواد استهالكية تستخدم في عمليات المناظير الدقيقة والتشخيصية 
لمستشفى الصباح - الجهاز الهضمي من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (ثالث أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/172,070 د.ك)  فقط مائة واثنى وسبعون الف  وسبعون دينار  الغير

 

الموضوع
29

30

31

32

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page45 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/195
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :196
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :203
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/175
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 Prone Biopsy (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/322-2018 لتوريد جهاز
D Imaging System3/D2 وملحقاته لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى 

الجهراء  بين الشركات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

 

 Digital (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/325-2018 لتوريد جهاز
Radiographic Imaging Unit وملحقاته لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - 

مستشفى العدان بين الشركات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

 

 Ultrasound (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/317-2018 توريد جهاز
Machine وملحقاته لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى العدان بين الشركات 

المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

 

 Digital Portable (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/405-2018 لتوريد أجهزة
X-ray QTY (4) وملحقاتها لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفى العدان

 

الموضوع
33

34

35

36

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة العامة وفقا بنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة العامة وفقا بنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة العامة وفقا بنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولي الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة العامة وفقا بنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page46 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :78
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :80
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :16171
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :16170
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/443 توريد جهاز ملحقاته لمجلس اقسام األشعة 
والعالج اإلشعاعي على / شركة السلطان المتحدة الطبية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/195,000د.ك)  فقط مائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/20106/958 توريد جهاز وملحقاته لألقسام القلب على / 
شركة التقدم التكنولوجي (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/273,800د.ك)  فقط مائتين وثالثة

وسبعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (115) ادوية حقن إلذابة 
الجلطات لكافة المستشفيات من شركة ياكو الطبية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/961,400 $) ما يعادل (-/289,381د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى وثمانون الف  ومائتين وثمانية
وتسعون دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (105) حقن لعالج مرضى 
السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة بدر سلطان (مصدر وحيد) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/320,773$) ما يعادل (-/97,836د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  
وثمانمائة وستة وثالثون دينار  الغير  لتعزيز المخزون ولمنع حدوث نقص في المواد

 

الموضوع
37

38

39

40

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/33) المنعقد في 2017/5/1 المتضمن: 

عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة على أن يتم الشراء بنفس سعر الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/33) المنعقد في 2017/5/1 المتضمن: 

عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة على الشراء بنفس سعر الخليج

البيـــــــــــــــــــان
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Page47 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :9246
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :9533
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة المجوعة الثالثية العالمية لإلستشارات لمشروع 
دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق العمومية على مستوى الدولة (المرحلة الثانية) 

للمجلس األعلى للتخصيص بمبلغ إجمالي قدر (-/1.550.000 د.ك) وذلك لألسباب المذكورة 
بالمرفق بكتاب الوزارة

- سبب التأجيل:انتظار كتاب الحق يتضمن اإلفادة بأن هذه المرحلة هي األخيرة
- كما اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم 10017 المؤرخ في 2017/8/30 المتضمن اإلفادة 

بأن المرحلة الثانية هي المرحلة األخيرة

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

 

طلب تمديد عقد اتفاقية رقم 2010/6-2011 إدارة تصميم مشاريع الهيئة في الشويخ والجهراء 
المبرم مع/ تيرنر بروجاكس  لمدة (12) شهرا اعتبارا من 2017/11/1 حتى 2018/10/31 

بمبلغ إجمالي قدره (344،926/570 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من أعمال تصميم مشروع مجمع 
الجهراء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس المشروع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :9064
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2017/618-2018 اإلتفاقية اإلستشارية لمشروع الدراسة اإلنشائية 
والتصميم واإلشراف لمبنى كلية الصحة العامة (موقع حولي) بنظام العرض الفني والمالي على 

الدور اإلستشارية المحلية

- كما اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم 6930 المؤرخ في 2017/6/19

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود
السيد/ قيس الريس     كبير مهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات الطرح 
والشراء بطريقة الممارسة العامة وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 13-09-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


