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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/79
09-صفر-1439 هـ 

   االثنين 
2017-10-30 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-30

)(   االثنين 2017/79 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

د/جنان محسن بوشهري
محمد ناصر الخرافي

مشاري محمد البليهيس
هيفاء عبدالعزيز المضف

اللواء / فهد عيد بن فهد
سالم ذياب العنزي

د/مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

عبدالعزيز محمد السمحان
د/مبارك فهاد العازمي

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو / ممثل وزارة المالية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

السيدة/ هنادي المبيليش     مدير إدارة نظم 
المعلومات

السيدة/ عائشة الصليلي     رئيس فريق عمل 
العقود 1

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل 

1
2
3
4
5
6

7
8
9

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 جامعة الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

إدارة المشاريع شمال الكويت
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط 

الكويت
السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات 

بالوكالة
السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل 

المشاريع الكبرى 8

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ خليفة الرباح     نائب مدير معرض 
الكتاب الدولي

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم 

والعقود
السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات 

عملية
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني 

لنظم المعلومات

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث

السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة 

المشتريات والمخازن
السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة

والتدقيق الداخلي
د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث

د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ ثامر النفيسي     رئيس فريق الخدمات 
الهندسية

2

3

4

5

6

7

8
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

السيد/ جاسم محمد عبدالسالم     مهندس أول 
مشاريع وتخطيط

السيد/ محمد محسن     باحث قانوني
السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم 
المناقصات الخارجية

السيد / فاروق االعصر     اختصاصي قانوني

المهندس / ابراهيم النهام     مدير ادارة 
المشاريع للمنشاءات الصحية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات 
طبية

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيد/ احمد غريب     مدير ادارة نظم 
المعلومات

السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات
الطبية

د. عائشة السميط     اخصائية صحة الفم 
واالسنان

السيدة/ منال أشكناني     مراقب السجالت 
الطبية

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

المهندس / رائد رمزي     كبير اختصاصي 
معماري

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيدة/ داليا الحالب     مراقب صحة الفم 

واالسنان
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ جاسم االستاد     مدير مركز المعلومات

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة 

8

9

10

11

12

13

14
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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 لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط الكويتية

الحرج

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد / سالم الشبلي     مستشار دبلوماسي

السيد/ بدر علي     ممثل/ شركة ناقالت النفط 
الكويتية

السيدة/ جيهان الحبيشي     رئيس فريق عمل 
العقوداالدارية

السيد/ جهاد البناي     رئيس فريق عمل هندسة
االسطول

14

15

16

17



2017/79

  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

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- و ك م /2017/2016/50

الرقم :- م ع/2017/2016/15

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016/12

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية بدون جهد حتى 400 ك.ف
DEAD

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية 
واالتحادات الرياضية (المنطقة الثالثة)

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

فض العطاءات

ديوان المحاسبة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات مراقبةالرقم :- (2017-2016/2)

 

الموضوع
4
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

الهيئة العامة للشباب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2274
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

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

-اطلع الجهاز كتاب الهيئة رقم 1733المؤرخ في 2017/8/17 المتضمن إلغاء الممارسة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / فاروق االعصر     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :246
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لترسية المناقصة رقم و أ/ 2015/2014/201 مشروع انشاء 
وانجاز سور وطرق داخلية جديدة لمحطة ارسال كبد التابعة للوزارة المرساة على / شركة سالم 
محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني لتصبح (2,270,434/250 د.ك) فقط مليونين ومائتين 

وسبعون الف واربعمائة واربعة وثالثون دينار ومائتين وخمسون فلس الغير بدال من 
(2,288,434/250 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

وذلك بعد تصحيح بعض االخطاء الحسابية إستنادا لكتاب شركة سالم النصف.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية

السيد/ محمد محسن     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ  2017/8/24

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241110252
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2411310103 ( ع ) استئجار مركبات متنوعة المبرم مع
/ شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة والمقاوالت لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 2017/11/1 

حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 212,905د.ك ) فقط مائتين واثنىعشر الف وتسعمائة 
وخمسة دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20171557
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم  و.خ.ط 2018/2017/11 مع / شركة أتنا للتأمين المحدودة لتوفير 
خدمات التأمين الصحي لموظفي الوزارة وبعثاتها التمثيلية بالخارج وأسرهم إعماال للمادة رقم 

(28) من المرسوم (245) لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم رقم(21) لسنة 2017
 بمبلغ اجمالي قدره (15.395.993/40 $) مايعادل (-/4,640,200د.ك)  فقط اربعة ماليين  
وستمائة واربعون الف  ومائتى دينار  الغير كأفضل الشركات العالمية التي تقوم بتوفير خدمات 

التأمين الصحي وأنها الشركة الوحيدة التي راعت متطلبات وزارة الخارجية وبعثاتها التي 
تتطلب التنقل في كافة أنحاء العالم .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / سالم الشبلي     مستشار دبلوماسي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11304
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/41 أعمال التشغيل والصيانة لألنظمة (الكهربائية - 
الميكانيكية - التكييف) لمباني الجهات التابعة لألمانة خارج قصر السيف العامر - للسنة المالية 

2018/2017 لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة وذلك لطبيعة األعمال وظروف 
االستعجال التي تتطلب اجرائها بطريقة الممارسة تنفيذا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة 

رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page13 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7892
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 2-2018/2017 الستئجار عدد (3) صاالت عرض لمعرض
الكويت الثاني واألربعون للكتاب خالل الفترة من 15-2017/11/25 مع / شركة معرض الكويت 
الدولي بمبلغ اجمالي قدره (-/464,100 د.ك) فقط اربعمائة واربعة وستون الف ومائة دينار  

الغير وذلك لألسباب المذكوره بكتاب المجلس

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خليفة الرباح     نائب مدير معرض الكتاب الدولي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page14 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :897
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم LM/CPD/4068 انشاء وتوريد وتشغيل 
عدد19محطة تعبئة وقود جديدة لشركة البترول بموجب عقد مدته (425) يوما على النحو التالي 

:
- المجموعة االولى على / شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/15,470,000 د.ك) فقط خمسة عشر مليون واربعمائة وسبعون الف دينار الغير
حيث انه مطابق شروط ومواصفات المناقصة

- المجموعة الثانية على / شركة الحمراء الكويتية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
 (9,801,338/445 د.ك) فقط تسعة مليون وثمانمائة وواحد الف وثالثمائة وثمانية وثالثون 

دينار واربعمائة وخمسة واربعون فلس الغير بعد تعديل الخطأ الوارد بعطاءهم بنسبة (%3.86) 
حيث انه مطابق شروط ومواصفات المناقصة

-اطلع الجهاز على كتاب شركة الحمراء الكويتية رقم 146 المؤرخ في 2017/8/14 المتضمن 
اعتذار عن تمديد الضمانة

 و على كتاب شركة البترول رقم 268 المؤرخ في 2017/10/29 المضمن أسباب التأخير في 
التوصية وطلب تكرار تمديد الكفاالت البنكية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ثامر النفيسي     رئيس فريق الخدمات الهندسية
السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

السيد/ جاسم محمد عبدالسالم     مهندس أول مشاريع وتخطيط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على التوصية للمجموعة االولى على / شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت

ثانيا: قبول اعتذار شركة الحمراء الكويتية بأغلبية اعضاؤها وتخطر الجهة بدراسة العروض 
التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية
عدم الموافقة فيما يخص البند ثانيا:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
عضو مجلس ادارة الجهاز/ أ. مشاري البليهيس

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page15 اجتماع رقم :

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :32
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم FEG- 2017/2 العقد الشامل للتسفين وصيانة الناقالت لمدة سنتين 
ونص بين الشركات العالمية المعتمدة والمؤهلة لدى شركة الناقالت التالية أسمائهم:

 Arab Shipbuilding And Repair Yard Co. )ASRY( Kingdom Of -1
Bahrain

Drydocks World Dubai -2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ جيهان الحبيشي     رئيس فريق عمل العقوداالدارية
السيد/ بدر علي     ممثل/ شركة ناقالت النفط الكويتية

السيد/ جهاد البناي     رئيس فريق عمل هندسة االسطول

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1481
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/1 مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لتجديد تراخيص 
مايكروسوفت االضافية بمبلغ اجمالي قدره (-/176,450 د.ك) فقط مائة وستة وسبعون الف  

واربعمائة وخمسون دينار الغير 

*علما بأنه سيتم الصرف على دفعتين لسنتين ماليتين 2018/2017 و 2019/2018

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هنادي المبيليش     مدير إدارة نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page17 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11772
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :11459
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

طلب الغاء البندي رقمي (5.3) من المناقصة رقم 2014/2013/95 توريد وتركيب وتشغيل 
اجهزة علمية الدارة االبحاث الجامعية 2906/11/02GD بالجامعة المرسيين على النحو التالي:

- البند رقم (3) على / شركة تكترون  لالجهزة االلكترونية بمبلغ (-/82,982 د.ك) 
- البند رقم (5) على / شركة العرفج الهندسية  بمبلغ (-/116,930 د.ك)

و ذلك لعدم توافر اعتمادات مالية للسنة المالية 2018-2017

علمابأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب االحاطة والعلم بانه لم يتم استكمال اجراءات التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2-
2017/2013 اعمال النظافه العامة لمواقع الجامعة المختلفه الدارة الخدمات العامة بالجامعة 
المبرم مع / شركة تنظيفكو لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 وذلك 

إللتزام المناقص شركة ابناء عبدالحميد سالم  بسريان عقد المناقصة رقم 4-2018/2017 لنفس 
االعمال بتاريخ 2017/10/1.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال:إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2014/54 المؤرخ في 2014/8/6 الموافقة على ترسية 

البندي(5.3)
ثانيا: الموافقة على الغاء البندين

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2017/65) المنعقد في 2017/9/11 المتضمن:

الموافقة
ثانيا: احيطا علما

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page18 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11118
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/10-2018 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية الدارة األبحاث 
الجامعية - بالجامعة.

-مناقصة عامة 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية %30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11661
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب اصدار االمر التغيري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره  (97.793/196 د.ك) ما يعادل 
نسبة (11.6%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع/ ش ا م 122-2012/2011 تنفيذ اعمال 

الحراسة (المنطقة الثانيه) - العديلية وحولي بالهيئة المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة والتمديد 
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/12/3 حتى 2018/6/2

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page20 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10780
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :10703
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش أ م/2018/2017/52 الخاصة بترقية النظام االكاديمي اآللي
(البانر) للهيئه 

-المناقصة عامة
-ال تقبل عروض بديلة 

-غير قابلة للتجزئة
-نسبة االوامر التغيرية (%15)

-لم يتم نشر الخطة السنوية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جاسم االستاد     مدير مركز المعلومات

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/20 توريد وتركيب اثاث المرحلة االولى 
من المكتبة المركزية بمبنى الهيئة

-التقبل عروض بديله
-التقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغيرية (%15)
-يجب ان تكون الشركة متخصصة في ذات اختصاص المناقصة

-مدة العقد: 120 يوم
-لم يتم نشر الخطة السنوية

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات وفقا للمادة رقم 33 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1448$
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

JURASSIC GAS (1) 2032051 مرافق الغاز الجوراسي-RFP طلب الغاء المناقصة رقم
FACILITY وذلك بناءا على توجيهات مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية نتيجة المراجعة 

والتعديالت التي تم اجراؤها على الميزانيات الرأس مالية لمشاريع شركة نفط الكويت 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة
السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل إدارة المشاريع شمال الكويت

السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8
السيدة/ عائشة الصليلي     رئيس فريق عمل العقود 1

الموضوع
1
م

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

نائب رئيس مجلس ادارة الجهاز/ فيصل حمد المزين
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1428$
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,887,432/800 د.ك) فقط مليون
وثمانمائة وسبعة وثمانون الف واربعمائة واثنى وثالثون دينار وثمانمائة فلس الغير على قيمة 

 RFP -2022757 SPECIALIZED TECHNICAL SERVICES عقد المناقصة رقم
 FOR PROJECT MANAGEMENT NORTH KUWAIT & WEST

KUWAIT المبرم مع / شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت لتغطية التكاليف 
التالية:

1- تمديد العقد لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من 2017/10/25 لغاية 2018/6/24 لالستمرار بتقديم
الخدمات دون انقطاع

2-زيادة اعداد بعض فئات العمالة للجزء الخاص بشمال الكويت لنقل عدد (22) موظف وعدد 
(6) سيارات ( CORE GROUP) من العقد رقم (15051145) الخاص بالمناقصة رقم 
 RFP-2022437) (FLOWLINE TECHNICAL SUPPORT SERVICES)
FOR NORTH KUWAIT AREA) المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال وذلك بسبب 

اخاللها بالتزاماتها التعاقدية من حيث عدم صرف رواتب العمالة وعدم قدرتها على تجديد 
اقاماتهم في الوقت المحدد حيث قامت شركة النفط لعدة مرات بدفع الرواتب مباشرة منذ مايو 

2016 وجاري العمل النهاء العقد معها علما بان االسعار االفرادية المذكورة ستكون وفقا للعقد 
المذكور اعاله رقم (15051390).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة
السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل إدارة المشاريع شمال الكويت

السيدة/ عائشة الصليلي     رئيس فريق عمل العقود 1
السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/906$
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030387 تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط 
الكويت  SECURITY AND SUPPORT SERVICES على شركات الفئة التخصصية 

(78) والمدرجة أسمائها بالكشف المرفق بكتاب الشركة.

-التقبل عروض بديلة 
-المناقصة التقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل إدارة المشاريع شمال الكويت
السيدة/ عائشة الصليلي     رئيس فريق عمل العقود 1

السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8
السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :30
 تاريخ الكتاب :2017/02/23

شركة مجموعة الزاحم العالمية للتجارة والمقاوالت 
ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/1114$
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

شركة سبتكو العالمية البترولية ذ م م
 
 

(أعيد بحث) اعتذار الشركة عن تمديد الكفاله البنكية للمناقصة رقم RFQ-2035887 تزويد 
انابيب تبطين 5/8-9& 5/8-7& 7, 12-5 , 5, 1/2-4 و ملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر 

التطوري CASING & ACCESSRIES SIZES 4-2,5/1 وذلك إلعتذار المصنع عن 
تمديد االسعار 

-كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 24 المؤرخ في 2017/2/20 والمتضمن طلب تمديد 
الكفاله البنكية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة
السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل إدارة المشاريع شمال الكويت

السيدة/ عائشة الصليلي     رئيس فريق عمل العقود 1
السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8

(أعيد بحث) طلب الشركة الموافقة على اضافتها ضمن الشركات المؤهله لألشتراك بمناقصة رقم
RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت 
NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST KUWAIT

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة

فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت
السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل إدارة المشاريع شمال الكويت

السيدة/ عائشة الصليلي     رئيس فريق عمل العقود 1
السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79
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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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25704
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب اإلطالع واإلفادة بشأن المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف
والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 
بعدم تطابق قرار وزير الشئون اإلجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون اإلقتصادية رقم (14) 
لسنة 2017 بشأن الحد األدنى ألجور العاملين بالقطاع األهلي والنفطي مع كتاب الهيئة العامة 

للقوى العاملة ليتسنى إستكمال إجراءات توقيع العقود.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات عملية
المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27490
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

 رقم الكتاب :27413
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء التمديد االول لعقد رقم (203) للمناقصة رقم م ع /2011/2010/16 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس الوزارة المبرم مع / 
شركة المجموعة العالمية لتكنولوجيا المعلومات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (85,903/750 د.ك) فقط خمسة وثمانون الف وتسعمائة وثالثة دينار وسبعمائة 

وخمسون فلس الغير لحاجة الوزارة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (23337) المؤرخ في 2017/9/19 المتضمن طلب التمديد 
االول

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات عملية
المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

طلب االحاطة والعلم بتعديل موديالت البنود أرقام (105) و (102) و (101) إلى األحدث وذلك 
لتوقف تصنيع الموديالت المذكوره بالمناقصة رقم م ع/2015/27-2016 توريد ونقل وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة أمن المعلومات وملحقاتها وتقديم الدعم الفني لها بديوان عام الوزارة 

واستعداد شركة زاك سلوشنز بتوريدها بنفس الشروط واألسعار المتعاقد عليها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات عملية
المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27257
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م.ع / 2018/2017/18 توريد ونقل وتركيب وصيانة آالت تدريب 
الطلبة وبنش مجهز كامل والوحدات األلكترونية والمتحركة لتدريب الطلبة لحاجة/ التوجيه الفني 

العام للدراسات العلمية

-التقبل عروض بديلة
-تقبل التجزئة

- مناقصة عامة
-نسبة االوامر التغيرية (%25)

-مدة الطرح (30) يوم
-لم يتم نشر خطة الطرح 

-تم ذكر بلد المنشأ (صناعة اوروبية) بالمواصفات الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات عملية
المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطرح االعمال بممارسة عامة على أن تتولى الجهة 
اجراءات الطرح وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بناءا على 
طلب الجهة مع إلغاء بلد المنشأ (صناعة اوروبية) بالمواصفات الفنية بعد اخذ الموافقات من 

الجهات المختصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/79
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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       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25698
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2018/2017/16 توريد و تركيب و صيانة بنك نجارة من الخشب
الطبيعي لحاجة / التوجيه الفني العام للدراسات العلمية

-التقبل التجزئة
- مناقصة عامة

-التقبل عروض بديله
نسبة االوامر التغيرية (%5)

-مدة الطرح (30) يوم
-لم تنشر الخطة السنوية حسب المادة رقم (33)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات عملية
المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطرح االعمال بممارسة عامة على أن تتولى الجهة 
اجراءات الطرح وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بناءا على 

طلب الجهة بعد اخذ الموافقات من الجهات المختصة

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :26693
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/20-2018 مع / شركة النظم العربية المتطورة (وكيل وحيد) 
لصيانة وتطوير نظام االفق (نظام ادارة المكتبات) لمدة ثالث سنوات تبدأ من نهاية العقد الحالي 
2018/1/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/84,441 د.ك) فقط اربعة وثمانون الف واربعمائة واحدى 

واربعون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

السيدة/ كفاح جمشير     موجه عام دراسات عملية
المهندس/ نصر عبدالسميع     مهندس اتصاالت
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
6
م

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

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13948
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :16247
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/11 صيانة مشروع تحريج الشدادية وخلف 
المطار لمدة ثالث سنوات على / مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/750,024 د.ك) فقط سبعمائة وخمسون الف واربعة وعشرون 
دينار الغير حيث أنه المطابق للشروط والمواصفات شريطة استدعاء الشركة لتعديل جداول 

األسعار كبنود تفصيلية.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

طلب تعديل المبلغ االجمالي لترسية المناقصة رقم هـ ز/ م م/2017/2016/9 اعادة الغطاء 
النباتي في محمية صباح االحمد (الجزء البري) احد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة 
الكويتية المرساة على / شركة مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية (أقل االسعار) لتصبح (-

/425,656 د.ك) بدال من (-/428,416 د.ك) فقط اربعمائة وخمسة وعشرون الف وستمائة 
وستة وخمسون دينار  الغير بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

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

كما اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 16997 المؤرخ في 2017/10/26 المتضمن االسم 
الصحيح للشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15633
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :15634
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب استبعاد شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت من االشتراك من المناقصة رقم هـ ز / م م/
2018/2017/4 تنفيذ و تطوير و صيانة الحدائق العامة في عدد (39) حديقة بمحافظة العاصمة

وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

طلب استبعاد شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت من االشتراك من المناقصة رقم هـ ز / م م 
/ 2018/2017/3 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثالثة لألسباب

المذكورة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :16033
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

طلب الهيئة السماح لها بمخاطبة الشركات المتقدمة في تأهيل المقاوالت الزراعية لتقديم 
البيانات والمستندات التي تدعم المستندات المقدمة على طلب التأهيل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

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

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16135
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

طلب التعاقد المباشر لتنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثالثة مع / 
الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بمبلغ اجمالي قدره (-/3,000,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين 

دينار الغير لمدة ثالث سنوات وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ حسن علي عبدالرحمن     مدير ادارة الحرج

السيد/ هاني حاجية     رئيس قسم التحريج

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2020
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 19-2017/2016 نظام لوحدة التحلل الكيميائي حراري 
النمطية على / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره

 (-/128,876 د.ك) فقط مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وستة وسبعون دينار الغير حيث 
انه المطابق للشروط والمواصفات.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
1
م

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

نائب رئيس مجلس ادارة الجهاز/ فيصل المزين
عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1903/5/2041
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 2-2018/2017 توريد وتركيب اجهزة ومعدات استشعار 
لمراقبة برج الحمراء وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المعهد

-اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1734 المؤرخ في 2017/8/23 المتضمن االطالع على 
المناقصة واستدراج عروض اسعار 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1905/5/2043
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 14-2016/2015(ع) جهاز تسلسل MiSeq المكتبي مع نظام 
NeoPrep لتحضير المكتبة المعلوماتية المرساه على/ شركة التقدم التكنولوجي (اقل االسعار)  

وذلك العتذار الشركة عن استكمال اجراءات التعاقد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي

السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
3
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز رفع األمر لمجلس الوزراء وفقا للمادة 52 من قانون المناقصات 37 
لسنة 1964

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2097
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد تأجير سيارات المدراء وسيارات الجيب المبرم مع / شركة األولوية 
للسيارات لمدة سته أشهر اعتبارا من 2017/12/1 وحتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره

 (-/270,666 د.ك) فقط مائتين وسبعون الف وستمائة وستة وستون دينا  الغير بنفس الشروط 
على النحو التالي:

- سيارات المدراء عدد (55) سيارة بمبلغ (-/105,204 د.ك)
- سيارات الجيبات لعدد (115) بمبلغ (-/165,462 د.ك)

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2018-2017/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page38 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1851
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/16 ادارة وتنظيم اعمال االمن 
والحراسة لمواقع المعهد المبرم مع / شركة العالمية لالمن والسالمة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من
2017/10/1 بمبلغ إجمالي قدره (30,305/490 د.ك) فقط ثالثون الف وثالثمائة وخمسة دينار 

واربعمائة وتسعون فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2015/22-
.2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page39 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1861
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 10-2015/2014 توفير سكن ضيوف المعهد
فنادق 4 نجوم مع / شركة كيان للتطوير العقاري لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/8/1 حتى 

2017/10/31 بمبلغ قدره (-/40 د.ك) فقط اربعون دينار الغير للغرفه المفردة بالليلة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
6
م

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

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page40 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1817/5/1917
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 24-2017/2016 خدمة الدعم الفني لموظفي تدقيق 
داخلي لمدة سنة

*مناقصة عامة
*ال تقبل عروض بديلة 

*ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام بأحكام المادة رقم (33) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page41 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/576$
 تاريخ الكتاب :2017/03/19

شركة البوم للمعدات البحرية والغوص ذ م م
 
 

(أعيد بحث) إفادة الشركة بتوقيع النسخ المعدلة لعقد المناقصة رقم 2011/30-2012 تصميم 
وصناعة وبناء سفينة ابحاث متعددة االغراض (علوم البحار والثروة السمكية) بتاريخ 

2017/2/8 حسب طلب المعهد وإبرام العقد مع المصنع اإلسباني.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
8
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/75 المؤرخ في 
2017/10/16 المتضمن: احالة كتاب شركة البوم لالطالع واالفاده وموافاة الجهاز بالرد خالل 

اسبوعين من تاريخ استالمه

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page42 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2005
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1904/8/2042
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم M-93-2017/2016 توريد جهاز محلل امتصاص 
سطحي للغاز والبخار لتحديد مساحة محددة وتوزيع حجم المسام على/شركة السواحل الكويتية 

(ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/35,000 د.ك) فقط خمسة وثالثون الف دينار حيث انه
المطابق للشروط واالسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

طلب ترسية الممارسة رقم M-80-2017/2016 توريد جهاز قياس تيار االيونات على/ شركة 
العرفج الهندسية (خامس اقل االسعار) (العطاء البديل) بمبلغ اجمالي قدره (-/31,405 د.ك) فقط

احدى وثالثون الف واربعمائة وخمسة دينار الغير حيث انه المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page43 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2098
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم ( M 2017/2016-49  ) توريد جهاز المحلل الحراري المتزامن 
على/ شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 24,860 

د.ك) فقط اربعة وعشرون الف وثمانمائة وستون دينار الغير حيث أنه مطابق للشروط 
والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عناية الحساوي     رئيس مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ براك محسن     منسق نوبات أمن

السيدة/ ليلى المال     باحث رئيسي
السيد/ سانسي علي     مشارك باحث
السيد/ عامر العربيد     مساعد باحث
د. انتوني جوزيف     باحث مساعد

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page44 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :379217
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 رقم الكتاب :903
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/21 توفير اخصائي نظم 
معلومات على / شركة الحلول التكنولوجية المتعددة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/178,000 د.ك) فقط مائة وثمانية وسبعون الف دينار الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان 

المحاسبة وتاكيد الوزارة بالترسية على ذات الشركة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ احمد غريب     مدير ادارة نظم المعلومات
المهندس / ابراهيم النهام     مدير ادارة المشاريع للمنشاءات الصحية

المهندس / رائد رمزي     كبير اختصاصي معماري
السيدة/ داليا الحالب     مراقب صحة الفم واالسنان
د. عائشة السميط     اخصائية صحة الفم واالسنان
السيدة/ منال أشكناني     مراقب السجالت الطبية

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

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

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/79

  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       

Page45 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :934
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :944
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

 رقم الكتاب :950
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م خ ع / 2014/2013/48 توفير اخصائي نظم معلومات 
لنظام الملف االكتروني الموحد المبرم مع / شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة ستة اشهر  

اعتبارا من 2017/12/12 بمبلغ إجمالى قدره (-/98.490 د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف 
واربعمائة وتسعون دينار الغير وذلك لحاجة الوزارة

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2014/2013/66 توفير اخصائيي حاسب 
الي المبرم مع / شركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/11/13 
بمبلغ اجمالي قدره (-/ 89,700 د.ك) فقط تسعة وثمانون الف وسبعمائة دينار الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة ص/م خ ع / 21/ 2016/ 2017 .

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م خ ع/2014/2013/35 تشغيل وصيانة واصالح انظمة 
المراقبة اآللية وملحقاتها بمستشفيات ومراكز الوزارة المختلفة المبرم مع / شركة متكس للتجارة
العامة لمدة ستة اشهر اعتبار من 2018/1/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/55,498 د.ك) فقط خمسة 
وخمسون الف واربعمائة وثمانية وتسعون دينار الغير بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من

اجراءات اعداد وثائق المناقصة الجديدة

 

الموضوع
3

4

5

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page46 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :937
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية 
(سيارات خدمة) للبند رقم (4) من (المجموعة الثالثة) المبرم مع / شركة دايموند هاوس العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (181) يوم اعتبارا من 2018/1/19 حتى 2018/7/18 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/46.155 د.ك) فقط ستة واربعون ألف ومائة وخمسة وخمسون دينار الغير لحين
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم ص / م خ ع /2018-2017/1  .

 

الموضوع
6
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page47 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/47
 تاريخ الكتاب :2017/02/02

 
 
 

 رقم الكتاب :756
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ.ط.. 2017/2016/1064 تجهيز اقسام المختبرات (مرحلة الثانية)- 
مستشفى جابر االحمد وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية على الشركات المتخصصة 

والمسجلة إدارة الهندسة الطبية 

* اطلع الجهاز على:
كتاب الوزارة رقم (89) المؤرخ في 2017/3/13 المتضمن تعديل الشروط الخاصة للمناقصة 
كتاب الوزارة رقم 419 المؤرخ في 2017/10/8 المتضمن توفر االعتماد المالي من وزارة 

المالية 

* نوع المناقصة عامة
* ال تقبل عروض بديلة 

* ال تقبل التجزئة 
* األوامر التغييرية (%25)

 

 طلب طرح المناقصة رقم ص /م  خ ع /2018/2017/21 توفير اخصائي نظم معلومات بين 
الشركات المتخصصة في هذا المجال . 

*التقبل التجزئة 
*التقبل عروض بديلة 

*المناقصة عامة
*نسبة االوامر التغييرية %25

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام بأحكام المادة رقم 33 من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام بأحكام المادة رقم 33 من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page48 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :490
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :413
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :422
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :181
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب شراء المادة GALSULFASE (NAGLAZYME) 5MG/5ML لعالج مرض 
وراثي لمستشفى البنك الوطني لألطفال ومستشفى الجهراء باألمر المباشر من / شركة بدر 

سلطان واخوانه (الوكيل المحلي) بمبلغ تقديري قدره (-/1,995,000 د.ك) فقط مليون وتسعمائة
وخمسة وتسعون الف دينار الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيد المسجلة لدى 

ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

GLUCOPHAGE 1000MG 020 لشراء المادةDM7 طلب طرح الممارسة رقم
 لعالج مرضى السكر لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات بين الشركات المذكورة 

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

 

 50 MICROOCYN HYDROGEL 165 لشراء المادةSP7 طلب طرح الممارسة رقم
GM لعالج حاالت الجروح وتقرحات القدم والفراش لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات بين الشركات الفنية المتخصصة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

 

 CARDIOHELP (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/494 لتوريد جهاز
لحاجة لجنة خدمات الغشاء المؤكسج (ECMO) - مستشفي العدان بين الشركات المتخصصة 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 427 المؤرخ في 2017/10/25

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page49 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :450
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :489
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :365
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 ONDANSETRON HCL ZOFRAN 2MG/ML 4ML طلب التعاقد المباشر لشراء
لعالج االستفراغ لمرضى السرطان بعد العالج الكيماوي من الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

بكتاب الوزارة بمبلغ تقديري قدره (-/111,000 د.ك) فقط مائة واحدىعشر الف دينار الغير.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/310 المتضمن طلب طرح ممارسة محدودة

 

طلب شراء أدوية BECLOMETHASONE 250MCG INHALER لعالج حاالت 
الربو لكافة المراكز الصحية والمستشفيات باألمر المباشر من / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة
العامة (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,660 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وستمائة 

وستون دينار الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيد المسجلة لدى ادارة 
المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

(أعيد بحث) طلب الشراء المباشر لمادة عالج نقص النمو عند االطفال من / شركة 
 NUTRICIA MIDDLE (وكيل محلي) ل ALMUFID PHARMACETICALS
EAST&AFRICA  بمبلغ اجمالي قدره (98,820/990 د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف 

وثمانمائة وعشرون دينار وتسعمائة وتسعون فلس الغير

 

الموضوع
13

14

15

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page50 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :197
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :21485
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :21484
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 HIGH END (أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/316 توريد جهاز
ULTRASOUND with NOLUME NAVIGATION وملحقاتها  لمجلس أقسام 

األشعة والعالج اإلشعاعي - مستشفي العدان بين الشركات المتخصصة

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 428 المؤرخ في 2017/10/25

 

طلب األحاطة والعلم بشأن النبد رقم (109) شراء أدوية (حقن) لمرضي الباطنية لكافة األقسام 
والمستشفيات باالتي: 

1- انتقلت وكالة شركة HOSPIRA من شركة ياكو الطبية الي شركة صفوان للتجارة العامة 
2- قدمت شركة صفوان  تخفيض بالسعر الوكيل الحالي لشركة HOSPIRA ليصبح سعر 

الحقنة (2,59$) بدال من ($3,38)
 3- تم تخفيض الكمية المطلوبة لتصبح (50,000) حقنة بدال من (100,000) لتصبح قيمة البند

األجمالية (-/129,500$) ما يعادل (-/39,498 د.ك)
وعليه اصبحت القيمة اإلجماليه ال تخضع لموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

طلب الغاء شراء البند رقم (28) أدوية حقن مضاد للتقلصات لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره
(-/131,200 د.ك) فقط مائة واحدى وثالثون الف ومائتى دينار الغير وذلك بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة الرتفاع السعر المقدم من الشركة

 

الموضوع
16

17

18

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة /فيصل المزين

البيـــــــــــــــــــان
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Page51 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :21483
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1927
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

 
 
 

طلب إلغاء شراء البند رقم (63) شراء أدوية (شراب) مضاد حيوى المراض األطفال لكافة 
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية عن 
TABUK PHARMACEUTICALS MANUFACTURING CO وذلك لتوفر 

كميات من المادة لدى إدارة المستودعات الطبية

 

(إعادة بحث) طلب استدراج عرض أسعار من معهد فورسايت األمريكي لتنفيذ البرامج الوقائية 
والعالجية لصحة الفم واألسنان لتالميذ المدارس بالمناطق الصحية لمدة ثالث سنوات إعتبارا من

2018/4/1

 

الموضوع
19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة /فيصل المزين

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page52 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1467$
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

    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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات(11)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page53 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

الهيئة العامة للرياضة

 رقم الكتاب :552
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :16569
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لعقد اإلتفاقية رقم 
ص/2018/2017/2 توفير مستشارين متخصصين بإدارة المشاريع لمدة خمس سنوات بمبلغ 

إجمالي قدره (-/3.130.530 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول للعقد رقم 2014/28-2015 بشأن اإلشراف على أعمال إنشاء 
وإنجاز وصيانة مركز شباب جليب الشيوخ مع السادة/ دار صالح القالف لإلستشارات الهندسية 
لمدة ستة شهور وعشرون يوم إعتبارا من 2017/8/20 بمبلغ إجمالي قدره (27.026/842 

د.ك) فقط سبعة وعشرون ألف وستة وعشرون دينار وثمانمائة واثنى وأربعون فلس ال غير وذلك
لألسباب المذكورة بالمرفق بكتاب الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 21155 المؤرخ في 2017/10/22 المتضمن موافقة 
وزارة المالية على االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 01-11-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


