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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/69
04-محرم-1439 هـ 

   االثنين 
2017-09-25 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-09-25

)(   االثنين 2017/69 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    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

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبد الله زايد الفهد

أروى محمد الجودر
السيدة/ وضحة العميري

هدى إبراهيم العيسى

م/خلود خضير الشهاب

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

هيا أحمد الودعاني

 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 وزارة المالية
ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ محمد الكندري     كبير مهندسي 
الخدمات

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2
3

1
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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 للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية
 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

السيدة/ مها الفضلي     مترجم
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق 

عمل خدمات العقود االستشارية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم 
والعقود

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

السيد/ جابر بدر     رئيس قسم الوصالت 
الحديثة

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل 
التلفزيوني

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

المناقصات الخارجية

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

السيدة/ مي المطيري     مهندسة
السيد/ أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم 

الشئون الهندسية والصيانة
السيدة/ حصة المسيليم     مهندسة

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

السيد/ محمد كمال     باحث قانوني
السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة 

النباتية

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
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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 المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد 

واالشراف
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية 

زراعية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيده/ خنساء الصانع     ممثل/ المجلس 
الوطني للثقافه والفنون واآلداب

السيد/ يوسف الظفيري     صيدلي
السيد/ عبدالعزيز العنزي     مراقب التشغيل 

والصيانة
السيد/ ناصر عباس     الشؤون الهندسية
السيد/ سليمان الهيفي     وكيل الشؤون 

الفانونية

12

13

14

15



2017/69

  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

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال استئجار وسائل النقل بأنواعها (السيارات) للخدمات بجامعةالرقم :- 2018/2017/3
الكويت لمدة 3 سنوات - الدارة الخدمات العامة - جامعة الكويت

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4383
 تاريخ الكتاب :2017/09/18

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 4-2013-2014 تشغيل و صيانة مبنى االمانه المبرم مع/ 
شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة ستة اشهر وتسعة ايام اعتبارا من 2017/9/23 حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (89,448/400 د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  واربعمائة 
وثمانية واربعون دينار  واربعمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح و ترسية 

المناقصة رقم 2018/2017-2

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6442
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م و ث ف أ 2018/2017/2 شحن وتوزيع وبيع اصدارات المجلس 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     ممثل/ المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرسائل الواردة

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

شركة البوم للمعدات البحرية والغوص ذ م م
 
 

إفادة الشركة بتوقيع النسخ المعدلة للعقد رقم DO-10-2017/2016 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 :

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :477
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة رقم 2014/2013/2 تجهيز وتوفير وتقديم وجبات غذائية 
لموظفي الديوان المبرم مع / الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/9/19 حتى 2017/12/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/20.000 د.ك) علما بان المحاسبة تتم 
على السحب الفعلي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 49
لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7793
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :7383
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم د أ/هـ/77 خدمات ادارة كامل النادي الصحي وقاعة 
المؤتمرات بقصر بيان وقصر الضيافة باالحمدي المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال لمدة 

شهرين اعتبارا من 2017/9/30 حتى 2017/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,750 د.ك)  فقط
ثمانون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير لحين االنتهاء من اخذ الموافقات من الجهات 

الرقابية للممارسة رقم دأ/هـ 77

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة رقم دأ- م- 186 توريد وتركيب حواجز امنية للدورة الثامنة والثالثون 
لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت المزمع انعقاده يومي (5-6 ديسمبر 

2017) بين الشركات المتخصصة 

* ممارسة عامة
* غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح االعمال 
بممارسة عامة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10113
 تاريخ الكتاب :2017/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :9584
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد صيانة نظام مجلس الوزراء اإللكتروني (E.com) المبرم مع / شركة 
الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/11/20 حتى 

2018/11/19 بمبلغ إجمالي قدره (-/99,600د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وستمائة دينار  
الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2016/2015/94 صيانة وتطوير مركز عمليات الشبكة 
للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة خدمات التواصل لمدة سنة اعتبارا من 
2017/10/30 حتى 2018/10/29 بمبلغ إجمالي قدره (-/110,092 د.ك) وذلك لتوفير خدمة 

الصيانة وتوفير مهندس لمركز عمليات الشبكة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1664
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1671
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم 1-2017/2016 تنفيذ أعمال التنظيف والخدمات للمبنى 
الرئيسي للوكالة على/المجموعة الدولية للخدمات البحرية والتجارة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/217,224 د.ك)  فقط مائتين وسبعةعشر الف  ومائتين واربعة وعشرون دينار  الغير 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 

-- مع إلتزام الشركة بأن تكون أجور العمال طبقا للقرار الوزاري رقم (14 لسنة 2017) من 
الهيئة العامة للقوى العاملة

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

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

 

طلب التجديد الخامس لعقد رقم 2013/2 للمناقصة رقم 2013/2012/1 تنفيذ اعمال التنظيف 
والخدمات للمبنى الرئيسي للوكالة المبرم مع/ شركة تنظيفكو لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

2017/10/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/31,980 د.ك)  فقط احدى وثالثون 
الف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 

2017/2016/1

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 2017/27) المنعقد بتاريخ 
2017/4/10

المتضمن: الموافقة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017056690
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/22 توفير خدمات اصالح و تشغيل و 
صيانة االعمال الكهروميكانيكية بالديوان في منطقة الشويخ المبرم مع / شركة فواز للتبريد 

وتكييف الهواء اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/41,220 
د.ك)  فقط احدى واربعون الف  ومائتين وعشرون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح

المناقصة الجديده رقم (2017/2016/6)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

الموضوع
1
م

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

عدم موافقة
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

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       

Page14 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017058064
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017093861
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 6-2017/2016 الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية 
بالديوان

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- النسبة المسموح بها بالزيادة او التخفيض (%40)
- شرط الخبرة ال تقل عن خمس سنوات 

- ان تكون لديه كشف تفصيلي عن العقود السابقة مع الجهات الحكومية خالل خمس سنوات 
*افادة قسم اصدار العطاءات انه استنادا للمادة (17) من الالئحة التنفيدية لقانون المناقصات 

العامة رقم 2016/49 فقد بينت ان فئة التصنيف المسموح لها بالمشاركة هي الفئة الرابعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

طلب طرح المناقصة رقم 1-2018/2017 اعمال المراسلين والفندقة والبدالة بمبنى ديوان 
الخدمة المدنية بالشويخ على الشركات المتخصصة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- النسبة المسموح بها بالزيادة او التخفيض (%25)
- شرط الخبرة ال تقل عن سنتين

- ان تكون لديه عقود العمال خدمة المراسلين واعمال الفندقة والبدالة لمثل هذه المباني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الرابعة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية الى
%25

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 :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1297$
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1298$
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (3,723,789/078 د.ك)  فقط ثالثة
ماليين  وسبعمائة وثالثة وعشرون الف  ومائة وتسعة وثمانون دينار  وثمانية وسبعون فلس  

الغير ما يعادل نسبة (11.65%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2018515 مراقبة حالة 
وتقديم خدمات الصيانة الوقائية لمرافق االنتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت المبرم مع/ 

شركة المير للخدمات الفنية وذلك لالسباب وبالتفاصيل الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيد/ محمد الكندري     كبير مهندسي الخدمات
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

طلب إصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/4,808,679د.ك) ما يعادل نسبة 
(14.71%) على قيمة عقد المناقصة رقم RPF-2012395 تقديم خدمات الصيانة لمرافق 

 MAINTENANCE SERVICES OF االنتاج في مناطق جنوب الكويت
PRODUCTION FACILITIES FOR SOUTH KUWAIT AREAS المبرم مع /

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيدة/ مها الفضلي     مترجم
السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

السيد/ محمد الكندري     كبير مهندسي الخدمات

الموضوع
1

2

م

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

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

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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Page16 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1278$
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

-GS 2034573 تركيب خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة في-RFP طلب طرح المناقصة رقم
9GC-19,GC-10,GC&21

 INSTALLATION OF NEW DESALTER TRAIN AT
GC-9,GC-10,GC-19,&GS-21 على الشركات المذكورة بكتاب الشركة

* ال تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

السيد/ محمد الكندري     كبير مهندسي الخدمات
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page17 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/235
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم و أ / 2016/2015/236 مشروع البرنامج الخاص بالشؤون المالية 
(Oracle) للوزارة المرساة على /شركة التراسل تليكوم لالتصاالت وذلك لعدم وجود اعتماد 

مالي

*اطلع الجهاز على كتاب شركة التراسل تليكوم لالتصاالت رقم (2017/1270) المؤرخ في 
2017/9/7 المتضمن عدم توقيع العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل التلفزيوني
السيد/ جابر بدر     رئيس قسم الوصالت الحديثة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويحفظ كتاب شركة التراسل تليكوم لالتصاالت

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :211
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :213
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم وا/2018/2017/255 تحديث قسم مراقبة التشغيل التلفزيوني 
واالذاعي وورشة الصيانة وصالة االجهزة بمجمع الوزارة بالدور الرابع عشر

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل التلفزيوني
السيد/ جابر بدر     رئيس قسم الوصالت الحديثة

طلب طرح المناقصة رقم و أ/2018/2017/266 توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة استقبال
وإرسال رقمية لمراقبة الوصالت اإلذاعية بالوزارة 

-التقبل عروض بديلة
-التقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل التلفزيوني
السيد/ جابر بدر     رئيس قسم الوصالت الحديثة

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :199
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و أ/2018/257 توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة فضائية 
HD متنقلة

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ عبدالله بوغيث     مراقب التشغيل التلفزيوني
السيد/ جابر بدر     رئيس قسم الوصالت الحديثة

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page20 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13518
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :13515
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 20-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم 
الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 ملعب فرعي لكل 

نادي بين الشركات المتخصصة بأعمال الصيانة الزراعية

* ال تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

* نسبة األوامر التغييرية (%25)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2017/17001 المؤرخ في 2017/8/20 والمتضمن 
موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 18-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم 
الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن - النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل 
نادي من األندية الرياضية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة بأعمال الصيانة الزراعية

* ال تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

* نسبة األوامر التغييرية (%25)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2017/16995 المؤرخ في 2017/8/20 والمتضمن 
موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13513
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :16991
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 19-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم 
الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل - الساحل - اتحاد كرة القدم - الصليبخات) وعدد 2 ملعب 

فرعي لكل نادي بين الشركات والمؤسسات المتخصصة بأعمال الصيانة الزراعية

* ال تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

* نسبة األوامر التغييرية (%25)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2017/16999 المؤرخ في 2017/8/20 والمتضمن 
موافقة وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب تعديل تصنيف طرح المناقصة رقم هـ ع ر 10-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح 
خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة األولى) لتصبح محدودة على 

الشركات والمؤسسات المصنفة بالفئة الرابعة ألعمال ميكانيكا تخصص احواض سباحة 

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

*االوامر التغييرية 25 %
*للعلم انه ال يوجد تصنيف لدى الجهاز ألعمال الميكانيكا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12515
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 17-2016-2017 أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة رصف طريق 
أسفلتي خدمي للجمهور من ناحية مضمار سباق الهجن بطول 15.200م بالنادي الكويتي لسباق 

الهجن بين الشركات المصنفة بالفئة الرابعة ألعمال الخدمات الخارجية طرق ومجاري

* ال تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

* نسبة األوامر التغييرية (%25)
- اطلع الجهاز على كتاب وزارة المالية المتضمن الرفض وإمكانية الصرف عن طريق الميزانية 

الخاصة بالنادي الكويتي للهجن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية باقي 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 النحو التالي: 
- المجموعة الثانية منطقة مبارك الكبير التعليمية على/ شركة برايم بايتس (ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/13,299 د.ك)
-المجموعة الرابعة منطقة العاصمة التعليمية على/ شركة الوزان للخدمات الغذائية (رابع اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/14,926 د.ك)
-المجموعة الخامسة منطقة الفروانية التعليمية على/ شركة الخليج الدولية للمقاوالت العامة 

(خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/14,973 د.ك)

*علما بأن لم تتم ترسية المجموعتين السابعة والثامنة

- كما اطلع الجهاز على  كتابي 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
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على ترسية المجموعتين الرابعة والخامسة

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للمجموعة الثانية و لمدة اسبوع وذلك لحين تجديد الكفالة البنكية
ثالثا:موافاة الجهاز بكتاب الحق بخصوص المجموعتين ( السابعه - الثامنة)

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :21729
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع 2016/51-2017 صيانة الشبكات الحاسوبية وملحقاتها في 
مدارس منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين والمواقع التابعة للوزارة على/ شركة زاك سلوشنز 

ألنظمة الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,573,105د.ك)  فقط  مليون  
وخمسمائة وثالثة وسبعون الف  ومائة وخمسة دينار  الغير 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22697
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

(إعادة 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 على/ الشركة الكويتية لالغذية (امريكانا) (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/17,168 د.ك)

المجموعة الثانية على/ شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/18,676 د.ك)

المجموعة الثالثة على/ شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/20,300 د.ك)

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (17953) المؤرخ في 2017/7/10 المتضمن 
التوصية السابقة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على ترسية المجموعتين األولى والثالثة

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للمجموعة الثانية و لمدة اسبوع وذلك لحين تجديد الكفالة البنكية
ثالثا:موافاة الجهاز بكتاب الحق بخصوص المجاميع (الرابعه- الخامسة- السادسة- السابعه)

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22177
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :22179
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم 26-2017/2016 تنفيذ اعمال النظافة لمدارس ومباني الوزارة 
بمنطقة حولي التعليمية المبرم مع/ الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها لمدة ثالثة اشهر 
اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/585,825 د.ك)  فقط 
خمسمائة وخمسة وثمانون الف  وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير لحين االنتهاء من 

إجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/2015/36

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2016/22-2017 للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ 
وتجهيز اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في منطقة مبارك الكبير التعليمية 

المبرم مع/ الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/10/1 
حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/364,014 د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة وستون الف  
واربعةعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/2015/36

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

الموضوع
4

5

م

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :22181
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1573
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

الشركة العالمية لالمن والسالمة ذ م م
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد رقم 28 تنفيذ أعمال النظافة لمباني ومدارس منطقة الجهراء التعليمية
المبرم مع/الشركة الكويتية لنقل النفايات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 

2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/593,208 د.ك)  فقط خمسمائة وثالثة وتسعون الف  
ومائتين وثمانية دينار  الغير لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/2015/36

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

طلب الشركة باالجتماع مع الجهاز المركزي للمناقصات للبت بموضوع المناقصة رقم م 
ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال الحراسة بمدارس و مباني منطقة االحمدي التعليمية وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (22699) المؤرخ في 2017/9/14 المتضمن افادة 
الوزارة بعدم توقيع الشركة للعقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

يحفظ كتاب الشركة وذلك لقيام الوزارة بإجراء الالزم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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       

Page28 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13635
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2017/2016/4 صيانة مشروع تحريج جواخير
كبد على / شركة الهالل الزراعية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/252,000د.ك) فقط 
مائتين واثنى وخمسون الف  دينار  الغير شريطة استدعاء المناقص لتعديل جداول تحليل االسعار

بما يتناسب مع القيمة االجمالية 
*كما اطلع لجهاز على كتاب الهيئة رقم 13946 المؤرخ في 2017/8/23 المتضمن تصحيح 

الخطأ الوارد بالكتاب اعاله

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (14844 المؤرخ في 2017/9/18 والمتضمن أسباب 
استبعاد/ بيت اإلنماء ثاني أقل األسعار بمبلغ (-/219,600 د.ك)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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       

Page29 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14081
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :13058
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/31 انشاء وتطوير وادارة 
وصيانة بيوت محمية بمنطقتي العارضية والعبدلي ( المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة 

الكويتية ) المبرم مع / شركة النخيل لإلنتاج الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/3/15 
حتى 2018/9/14 بمبلغ اجمالي قدره (42,692/200 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  وستمائة 
وستة وتسعون دينار  ومائتى فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم  

هـ ز / م م /2017/2016/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

طلب اصدار االمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/525,225 د.ك)  فقط خمسمائة 
وخمسة وعشرون الف  ومائتين وخمسة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة 
عقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/12 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري 
في المنطقة الخامسة المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13061
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

 رقم الكتاب :14414
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/545,100 د.ك)  فقط خمسمائة 
وخمسة واربعون الف  ومائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ
ز/م م/2016/2015/10 تنفيذ و تطوير الزراعات التجميلية و الري في المنطقة االولى المبرم 
مع / شركة مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت وتنظيف المباني والطرق وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الهيئة

* اطلع الجهاز على فاكس الهيئة رقم (13636) المتضمن قيمة األمر التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/12 اصالح وتشغيل وصيانة 
مولدات كهربائية بمرافق الهيئة المختلفة المبرم مع/ شركة كواليتي باور للطاقة البديلة اعتبارا 
من 2017/12/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/14,988 د.ك)  فقط اربعةعشر الف  
وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم هـ 

ز/م م/2017-2016/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

الموضوع
4

5

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14521
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب اعادة النظر بالتالي:
أوال: اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (498,833/050 د.ك)  فقط اربعمائة

وثمانية وتسعون الف  وثمانمائة وثالثة وثالثون دينار  وخمسون فلس  الغير ما يعادل نسبة 
(5.54%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/8 انشاء وانجاز وصيانه 

مبنى ادارى لقطاعات الهيئة المبرم مع / شركة مجموعة بوخمسين العالمية للمقاوالت 
ثانيا: تمديد اعمال العقد ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 حتى 2018/5/24 إلضافة أجهزة 

التشغيل العمال الجهد المنخفض إلدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

الموضوع
6
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

االستدعاءات

 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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

االستدعاءات

 رقم الكتاب :12936
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات 
زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية لتصبح على /شركة فيصل مزيد المسعود للتجاره العامة 

والمقاوالت (رابع اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/518,440د.ك)  فقط خمسمائة 
وثمانيةعشر الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير وذلك بناءا على ديوان المحاسبة .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/23) المنعقد بتاريخ 2017/3/27 
المتضمن: الموافقة على الترسية على /شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (ثاني اقل 

االسعار) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

االستدعاءات

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

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

الموضوع
9
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

االستدعاءات

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

 
 
 

(أعيد حث) 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.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل رجب     نائب المدير العام للثروة النباتية
السيد/ أحمد عبدالوهاب     اختصاصي تنمية زراعية

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول
السيد/ محمد كمال     باحث قانوني

المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

الموضوع
10
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

 رقم الكتاب :18748
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :18744
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (857,092/50 $) ما يعادل 
(258,841/935 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة واحدى واربعون دينار  

 16/0279G وتسعمائة وخمسة وثالثون فلس  الغير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد رقم
الخاص بمناقصة الخليج رقم (30) لتوريد الطعوم واالمصال المبرم مع/ شركة ياكو الطبية وذلك 

لزيادة الكميات المطلوبة حسب افادة الجهة الطالبة

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

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,636,200$) مايعادل (-
/499,041د.ك)   فقط اربعمائة وتسعة وتسعون الف  واحدى واربعون دينار الغير ما يعادل 

نسبة  (20%) على قيمة العقد رقم (16/0063G) الخاص بمناقصة الخليج رقم (37) لتوريد 
الدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة األولى) المبرم مع / شركة محمد ناصر الهاجري وذلك 

لزيادة الكميات المطلوبة حسب افادة الجهة الطالبة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :634
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب التالي:-
أوال : استدعاء / شركة مدينة الحرير المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) في 
المناقصة رقم م خ ع/2017/2016/9 استبدال مبردات مياه تعمل بنظام التبريد بالهواء مع 

ملحقاتها بكل من مركز البحر للعيون ومركز البابطين للحروق بمنطقة الصباح الطبية التخصصية
وذلك الستكمال المستندات الغير مرفقة.

ثانيا : تمديد فترة الدراسة الفنية
ثالثا : في حالة عدم الموافقة الغاء المناقصة وإعادة الطرح.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز العنزي     مراقب التشغيل والصيانة
السيد/ ناصر عباس     الشؤون الهندسية

السيد/ يوسف الظفيري     صيدلي

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

(أعيد بحث) 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

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان الهيفي     وكيل الشؤون الفانونية
السيد/ يوسف الظفيري     صيدلي

السيد/ عبدالعزيز العنزي     مراقب التشغيل والصيانة
السيد/ ناصر عباس     الشؤون الهندسية

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الوزارة بدراسة العطاءات التي كفاالتها البنكية سارية 
فقط.

البيـــــــــــــــــــان
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :700
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/16 تقديم خدمات التامين الصحي للمواطنين 
المتقاعدين بين شركات التأمين الوطنية واألجنبية المعتمدة 

- المناقصة محدودة على شركات التأمين المذكورة اعاله والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين 
الصحي

- شرط الخبرة للمناقص في مجال التأمين الصحي التقل عن 10 سنوات
- ال يقل رأس مال المناقص المدفوع عن (-/10,000,000 د.ك)

- مرفق كراسة الشروط
- قيمة األوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان الهيفي     وكيل الشؤون الفانونية
السيد/ يوسف الظفيري     صيدلي

السيد/ عبدالعزيز العنزي     مراقب التشغيل والصيانة
السيد/ ناصر عباس     الشؤون الهندسية

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تكون  غير قابلة للتجزئة  وتطرح على الشركات 
المحلية واالجنبية المتخصصة في هذا المجال 

وعلى أن تقوم وزارة الخارجية بنشر اعالن طرح المناقصة من خالل سفارات دولة الكويت

البيـــــــــــــــــــان
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18750
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2710
 تاريخ الكتاب :2017/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :18024
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 0684C/16 الخاص بأعمال 
توريد شرائح لتثبيت عظام الذراع لمستشفى العدان مع / شركة الغانم هيلث كير للتجارة العامة 
بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/33,507 د.ك)  فقط ثالثة وثالثون 

الف  وخمسمائة وسبعة دينار  الغير وذلك النتقال الوكالة

 

(أعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة
BAXTER AG في عقد التوريد رقم 15/2731C الخاص بتوريد مستهلكات الغسيل 

البريتوني لمكائن HOMECHOICE لمراكز غسيل الكلى مع/ شركة التقدم التكنولوجي بدال 
من/ شركة بدر سلطان واخوانه بمبلغ اجمالي قدره (-/75,735 د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  

وسبعمائة وخمسة وثالثون دينار  الغير وذلك النتقال الوكالة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18753 المؤرخ في 2017/8/29 المتضمن الكميات 
المستلمة والغير مستلمة مع بيان المبالغ االجمالية لها

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (160) شراء محاقن (50-
 HAYAT وليس RAYS SPA / 60 مل) لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

دون أي تغيير في السعر.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الظفيري     صيدلي

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :693
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

 رقم الكتاب :19393
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :13084
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/354
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم ص/ م س/2017/2016/31 توريد مريول عمليات ابيض على / شركة
المنسوجات الوطنية (اقل االسعار)  بمبلغ إجمالي قدره (-/5,250د.ك)

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 0929C/16 الخاص بأعمال 

توريد مستهلكات تستخدم في جراحات العمود الفقري لمستشفي الرازي  مع/ شركة الغانم هيلثكير
للتجارة العامة بدال من/ شركة السلع المتحدة الطبية  بمبلغ اجمالي قدره (12,275/500د.ك)   
فقط اثنىعشر الف  ومائتين وخمسة وسبعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك النتقال الوكالة

 

 NOVARTIS طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة
(GLAXOSMITHLINE ) في عقد التوريد 14/0933C الخاص بتوريد البند (49) أدوية 
حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية مع/ شركة المعجل 

لألدوية بدال من/ شركة محمد ناصر الهاجري وذلك النتقال وكالة الشركة المصنعة

* مرفق كتاب الوزارة رقم 17928 المؤرخ في 2017/8/22 المتضمن توضيح بأن شركة 
GLAXOSMITHLINE هي الشركة األم لشركة NOVARTIS

 

 BACTEC طلب االطالع واالفادة بشأن البند رقم (142) شراء مواد لزراعة الميكروب
BLOOD CULTRING SYSTEM  لكافة المختبرات بتغيير اسم الشركة لتصبح / شركة 

اسحق للخدمات الطبية (وكيل محلي) بدال من / شركة اسحق للتجارة العامة والمقاوالت.

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4673
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :18328
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :18746
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
HEMOTEC MEDICAL GMBH في عقد التوريد رقم 14/1507C الخاص بأعمال 

توريد مستهلكات تعمل على توقف النزيف بعد الجراحة لمستشفى الرازي مع/ شركة علي 
عبدالوهاب المطوع التجارية بدال من شركة فورث دايمنشن وذلك النتقال الوكالة

اطلع الجهاز على فاكس الوزارة المتضمن إفادة الوزارة بعدم توريد مواد من الوكيل السابق 
والمبلغ االجمالي للتوريد (-/10,300 د.ك)

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة M3 في 
عقد التوريد رقم 0754C/16 الخاص بأعمال توريد غطاء عمليات (IOBAN) قياس 

60cm90× مع / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ اجمالي قدره 
(-/22,736 د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  وسبعمائة وستة وثالثون دينار  الغير وذلك النتقال 

الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 0239C/17 الخاص بأعمال 

توريد مستهلكات للتثبيت الخارجي للعظام لمستشفى الفروانية مع / شركة الغانم هيلث كير 
للتجارة العامة بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/81,632 د.ك)  فقط 

احدى وثمانون الف  وستمائة واثنى وثالثون دينار  الغير وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page43 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18740
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :19392
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :14690
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 16/1200C الخاص بأعمال 
توريد مستهلكات لتثبيت عظام الذراع لمستشفى الفروانية مع / شركة الغانم هيلث كير للتجارة 
العامة بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/15,500 د.ك)  فقط احدى 

وثمانون الف  وستمائة واثنى وثالثون دينار  الغير وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 0698C/16 الخاص بأعمال 

توريد مستهلكات تستخدم في جراحات العمود الفقري لمستشفى الرازي  مع/ شركة الغانم هيلثكير
للتجارة العامة بدال من/ شركة السلع المتحدة الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/9,190 د.ك) فقط 

تسعة آالف  ومائة وتسعون دينار  الغير وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
FLEXICARE MEDICAL LIMITED في عقد التوريد رقم 1499C/14 الخاص 

بأعمال توريد قناع للتنفس للصغار لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة 
بايو انترا للتجارة العامة بدال من / شركة دلتا ميد للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره 
(62,916/750 د.ك)   فقط اثنى وستون الف  وتسعمائة وستةعشر دينار  وسبعمائة وخمسون 

فلس  الغير وذلك النتقال الوكالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الظفيري     صيدلي

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18751
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 0457C/16 الخاص بأعمال 
توريد شرائح مقاس MM  3.5 لتثبيت العظام لمستشفى الرازي مع / شركة الغانم هيلث كير 
للتجارة العامة بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/4,862 د.ك)  فقط 

اربعة آالف  وثمانمائة واثنى وستون دينار  الغير وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
19
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/69

  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 :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للقوى العاملة

 رقم الكتاب :9036
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد رقم 2015/4-2016 تصميم مشروع مبنى الخدمات العمالية إلدارة عمل
محافظة العاصمة المبرم مع/ دار إم إي سي لالستشارات الهندسية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 
2017/9/11 دون تكلفة مالية وذلك لحين االنتهاء من جميع تراخيص البلدية واالطفاء وحتى 

يتسنى للمكتب تقديم جميع مستندات المناقصة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية والصيانة
السيدة/ حصة المسيليم     مهندسة
السيدة/ مي المطيري     مهندسة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 27-09-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


