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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/81
16-صفر-1439 هـ 

   االثنين 
2017-11-06 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-11-06

)(   االثنين 2017/81 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

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
السيدة/ وضحة العميري

هيا أحمد الودعاني

د/مبارك فهاد العازمي

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

السيدة/ سهام الدواس     مدير إدارة الشئوون 
االدارية

السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

السيد/ أحمد رجب حسن     اختصاصي أول 
محاسبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

1

1

2

3
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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 للقوى العاملة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل وزارة النفط

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت
 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

السيد/ أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم 
الشئون الهندسية والصيانة

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات 
طبية

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

علي حاتم الصايغ      ممثل/ القطاع النفطي

السيد/ علي الحساوي     محاسب
السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات

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

المناقصات الخارجية

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ عذاري العتيبي     رئيس فريق إدارة 
العقود

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ بشار النصف     رئيس فريق الصيانة 
الميكانيكية بالوكالة

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12
13

14
15



2017/81

  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       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

جامعة الكويت

الرقم :- هـ ص /ص/ 202

الرقم :- م ع ت ا/ق/4/2016

الرقم :- 2018/2017/6

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية الصرف الصحي بالرقة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مركبات النجاز اعمال المؤسسة العامة للتامينات 
االجتماعية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة الجذرية لقطاع (الشويخ) - الدارة االنشاءات 
والصيانة - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

وزارة األعالم

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/698$
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

شركة سمارت نولدج للتجارة العامة  ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة األستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم و أ / 2012/2011/127 ( ع ) 
توريد وتركيب وضمان احبال الشد ونظام االضاءة التحذيرية لبرج االرسال التلفزيوني بمحطة 

ارسال فيلكا للوزارة

-كما اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقمي 241و251 بتاريخ 2017/10/4و 2017/10/31 
المتضمن إنتظار رد من وزارة المالية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/75 بتاريخ 
2017/10/16 المتضمن: احاله كتاب شركة سمارت نولدج لالطالع وموافاتنا بالرد خالل 

اسبوعين مع استعجال الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

وزارة التعليم العالي

االستدعاءات

 رقم الكتاب :4882
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب التعاقد رقم 2017/2 التأمين الصحي للطلبة الدارسين بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
مع/شركة أكسا (أقل االسعار) لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي سنوي (-/7,029,498درهم 

إماراتي) أي ما يعادل (-/580,000د.ك)  فقط خمسمائة وثمانون الف  دينار  الغير

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 212 المؤرخ في 2017/10/25 والمتضمن نسخة من 
المراسلة لوزارة المالية

بعد االستماع الى ممثلي وزارة الصحة :
-السيد/ نواف الظفيري              مدير المشتريات 

-السيد/ عبدالعزيز الخضيري       مدير المحاسبة المالية
-السيد/ عز الدين شرقاوي         كبير اختصاصيين محاسبة

بعد االستماع الى ممثلي وزارة التعليم العالي : 
-السيدة/ هبه الشطي       وكيل المساعد للشئون القانونية

-السيد / عبدالله الدالل        رئيس قسم العقود
-السيدة / فاطمة القناعي     قسم العقود

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر وزارة الصحة االستمرار بإستكمال إجراءات 
التأمين الصحي للطلبة

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة 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 :

السيدة/ سهام الدواس     مدير إدارة الشئوون االدارية
السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/1307$
 تاريخ الكتاب :2017/09/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم :REP-2037310 تصميم وانشاء وتسليم 
سفينة متعددة المهام لمعالجة تسرب النفط بين الشركات التي تم تأهيلها وإعتمادها لدى الشركة 
 - MARINE FACILITIES UPGRADING PROJECT) في الفئات التخصصية
MARINE FLEET SHIPBUILDERS) مع عدم التكرار والمذكورة بالكشف المرفق 

بكتاب الشركة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :542
 تاريخ الكتاب :2017/10/30

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/2 استئجار عدد (6) مركبات صالون لقطاع 
المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد لمدة عامين اعتبارا من 2018/2/5 حتى 

2020/2/4 بين الشركات المتخصصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد رجب حسن     اختصاصي أول محاسبة

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



2017/81

  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 :

اإلدارة المركزية لإلحصاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1-2018/2017 التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من 
النفايات والمراسالت الداخلية لإلدارة المركزية بين الشركات المتخصصة

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

الهيئة العامة للقوى العاملة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9917
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

طلب طرح ممارسة عامة رقم ق ع 1-2018/2017 مشروع تنفيذ مبنى الخدمات العمالية 
لمحافظة حولي للقوى العاملة

-اطلع الجهاز على كتاب رقم 10281 المؤرخ في 2017/10/26 والمتضمن القيمة التقديرية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد سعيد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية والصيانة

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



2017/81

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :10704
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة 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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع / ش أ م/37-2018/2017 توريد وتركيب وتشغيل معدات 
وأجهزة لمطبخ وكافتيريا كلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة 

- طرح عام
- التقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
- األوامر التغييرية %15

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9586
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :7792
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد رقم دأ/ت ع/159 اعمال الصيانة لمشروع حديقة الشهيد - المرحلة 
االولى المبرم مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت لمدة شهرين اعتبارا من 2017/11/12 حتى 

2018/1/11 بمبلغ اجمالي قدره (-/84,400 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  واربعمائة دينار  
الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اخذ موافقة الجهات الرقابية لطرح اعمال

الصيانة في ممارسة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم د أ/ت ع/216 أعمال الصيانة الشاملة والتنظيف للكراج 
األميري مع / شركة الخرافي ناشيونال لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/12/1 حتى 
2020/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/648,600 د.ك) فقط ستمائة وثمانية واربعون الف 

وستمائة دينار الغير

* اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 8986 المؤرخ في 2017/10/8 المتضمن مبررات 
التعاقد

* و كتاب رقم 9682 المؤرخ في 2017/10/25 المتضمن صورة من مشروع الميزانية

 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 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12120
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

 رقم الكتاب :120470
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :11979
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب إلغاء مناقصة رقم 2016/63-2017 المرساه على/مؤسسة النظم العربية المتطورة 
للكمبيوتر لتجديد االشتراك في قواعد المعلومات - ادارة المكتبات - جامعة الكويت وذلك لعدم 

توافر االعتمادات المالية لمحدودية الميزانية لسنة 2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب إلغاء المناقصة رقم 2015/34-2016 الخاصة بتوريد قطع غيار - كلية العلوم - قسم 
الكيمياء - جامعة الكويت وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية لمحدودية الميزانية لسنه

2018-2017 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب الغاء المناقصة العامة رقم 2017/2016/23(ع) صيانة اجهزة علمية -كلية الصيدلة-
جامعة الكويت وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية و لمحدودية الميزانية لسنة 2018/2017 

المرساه على/ شركة اي تي تي ميديكال للمنتجات الغذائية و النباتية و الصحيه

*كما أطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (4778) المؤرخ في 2017/4/30 والمتضمن طلب 
ترسية المجموعة A على / شركة اي تي تي ميديكال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11771
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2017/689-2018 صيانة ودعم رخص برامج الموارد البشرية
HRMS - مركز نظم المعلومات -جامعه الكويت لمده عام ذلك لتجديد الرخصة وذلك وفقا للمادة

(17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
4
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



2017/81

  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 للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10523
 تاريخ الكتاب :2017/10/22

 
 
 

 رقم الكتاب :9500
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب التعاقد باألمر المباشر للعقد رقم 62 لشراء حزم برامج لتوسعه نظام اصدار البطاقة المدنية 
(MYID) للهوية الالكترونية و التوقيع اإللكتروني للهواتف الذكية من/شركة الديار المتحده 

للتجارة و المقاوالت  (الوكيل المعتمد) بمبلغ اجمالي قدره (-/750,000 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية
السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل والدعم الفني

(اعيد بحث ) طلب شراء عدد (20) جهاز لتوزيع البطاقات باالمر المباشر من / الشركة العربية 
لخدمات الكمبيوتر(ايمس) وهي الشركة المفوضة للتعاقد لتوريد هذه األجهزة من شركة 

CETWIN SYSTEM SOLUTION SWEDEN AB(CSS) بمبلغ اجمالي قدره (-
/380,000 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانون الف دينار الغير.

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 10590 المؤرخ في 2017/10/24 المتضمن أسباب 
التعاقد 

*و كتاب الهيئة رقم 10524 المؤرخ في 2017/10/23

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9498
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :9499
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 envelope dispenser kiosk (إعيد بحث) طلب شراء عدد (20) جهاز المغلف السريع
Machines  باألمر المباشر من / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ايمس) وهي الشركة 
 CETWIN SYSTEM SOLUTION المفوضة للتعاقد لتوريد هذه األجهزة من شركة
SWEDEN AB(CSS) بمبلغ اجمالي قدره (-/152,000 د.ك ) فقط مائة واثنى وخمسون 

الف دينار الغير.

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (10588) المؤرخ في 2017/10/24 المتضمن اسباب 
االستبعاد

*و كتاب الهيئة رقم 10524 المؤرخ في 2017/10/23

 

 ID Express machine Excluding Fargo ( اعيد بحث ) طلب شراء (20) جهاز
Printer باألمر المباشر من / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ايمس) وهي الشركة المفوضة
 CETWIN SYSTEM SOLUTION SWEDEN للتعاقد لتوريد هذه األجهزة من شركة
AB(CSS) بمبلغ اجمالي قدره (-/91,200 د.ك) فقط احدى وتسعون الف ومائتى دينار الغير.

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 10524 المؤرخ في 2017/10/23
*و كتاب رقم 10589 المؤرخ في 2017/10/24 المتضمن أسباب التعاقد

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2110
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2099
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 17-2017/2016 توريد جهاز صهر و طرد المواد البالستيكية على/ 
شركة العيسى لالجهزة الطبية و العلمية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/66,397 د.ك)

 فقط ستة وستون الف  وثالثمائة وسبعة وتسعون دينار  الغير

*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 التمديد الثالث للعقد رقم 137723 صيانة نظام التحكم المركزي لمرافق المعهد  المبرم 
مع/شركة هانويل الكويتية لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/1/14 بمبلغ اجمالي قدره 

(32,676/162 د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وستمائة وستة وسبعون دينار  ومائة واثنى 
وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016/23

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/5/2152
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1906/5/2044
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم M-38-2017/2016 توريد جهاز مسعر تفجيري على/ 
شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية (رابع اقل االسعار)ومطابق للشروط والمواصفات الفنية 

بمبلغ اجمالي قدره (-/34,713 د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  وسبعمائة وثالثةعشر دينار  
الغير

 

 (FT-IR) 2017/2016 مطياف األشعة تحت الحمراء -M-54 طلب ترسية الممارسة رقم
على/شركة أشرف وشركاه (سادس أقل األسعار) ومطابق للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ 

اجمالي قدره (-/14,990د.ك)  فقط اربعةعشر الف  وتسعمائة وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :240
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

 رقم الكتاب :242
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/4.900.000 د.ك) ما يعادل نسبة 
(12.91%) على قيمة عقد المناقصة رقم CA/3995 تنفيذ اعمال الصيانة الميكانيكية للمصفاة

ووحدات انتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء االحمدي المبرم مع/ شركة عربي للطاقة 
والتكنولوجيا وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بشار النصف     رئيس فريق الصيانة الميكانيكية بالوكالة

السيد/ عذاري العتيبي     رئيس فريق إدارة العقود
السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/500,000د.ك) بنسبة 
(19,18%) لعقد المناقصة رقم A/0218/HO/GS خدمات النظافة لمصافي الشركة و 

التسويق المحلي بشركة البترول الوطنية الكويتية المبرم مع / شركة الساري الوطنية للتجارة 
العامة والمقاوالت وذلك لتمديد العقد تسعة اشهر اعتبارا من 2017/10/6 حتى 2018/7/5 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بشار النصف     رئيس فريق الصيانة الميكانيكية بالوكالة

السيد/ عذاري العتيبي     رئيس فريق إدارة العقود

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة إعتبارا من تاريخ إنتهاء العقد
وعدم موافقة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د. جنان محسن بوشهري
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1241
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

 رقم الكتاب :267
 تاريخ الكتاب :2017/10/26

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/200,000د.ك) بنسبة (10.41) 
لعقد المناقصة رقم C/0218/HO/GS  خدمات النظافة لمصافي الشركة و التسويق المحلي 
بشركة البترول الوطنية الكويتية المبرم مع / شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة 

العامة والمقاوالت  وذلك لتمديد العقد تسعة اشهر اعتبارا من 2017/10/6 حتى 2018/7/5 
لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بشار النصف     رئيس فريق الصيانة الميكانيكية بالوكالة

السيد/ عذاري العتيبي     رئيس فريق إدارة العقود

KIPIC/TSA/001/CNSL طلب الشركة تعديل اسماء الشركات المدعوه لالشتراك بالممارسة
اتفاقية الخدمات الفنية ودعم برامج جاهزية وكفاءة التشغيل العمال التجهيز والتشغيل التجريبي 

واختبارات االداء المتكامل واستالم الوحدات االنتاجية المختلفة 
 BP Kuwait Limited ليصبح British Petroleum Bp UK 1- شركة

 Total Kuwait ليصبح  TOTAL France 2-شركة
وذلك بناءا على طلب الشركات .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بشار النصف     رئيس فريق الصيانة الميكانيكية بالوكالة

السيد/ عذاري العتيبي     رئيس فريق إدارة العقود

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة إعتبارا من تاريخ إنتهاء العقد
وعدم موافقة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د. جنان محسن بوشهري
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ محمد ناصر الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :936
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

(اعيد بحث) 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.

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية ( 
سيارات الخدمات ) البند رقم (3) من المجموعة االولى لعدد (5) سيارات المبرم مع / شركة 

اوتوماك للسيارات لمدة (181) يوم اعتبارا من 2018/1/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/21,720د.ك) فقط احدى وعشرون الف  وسبعمائة وعشرون دينار الغير بنفس الشروط 

واالسعار

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع  رقم 2017/62 المنعقد بتاريخ 
2017/8/21 المتضمن كالتالي:

اوال. إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم  2016/87 بتاريخ 2016/12/7
ثانيا. ترسية المناقصة على/مصنع الكويت للمغلفات (ثالث اقل االسعار) بمبلغ (-145,800 د.ك)

مع تجديد الكفالة البنكية ويحفظ كتاب شركة مصنع الكويت

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

االستدعاءات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/422
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1412$
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

شركة اشرف وشركاه المحدودة ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة الغاء الممارسات ارقام:
-1032,1034,1037,798,598,1180,1033,358 والمرسى على /شركة مسكا وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*اطلع الجهاز على كتب شركة مسكا ارقام (453,456,444,454,451,446,65,63) 
المتضمنين استعجال الوزارة بتوقيع العقد .

سبب الدعوه : مناقشة سبب االلغاء 
سيحضر من جانب الوزارة: 

-السيد/ خالد الياسين         رئيس مكتب الدعم الفني
-السيده/ أنوار الشيحة       مهندس اجهزة طبية

 

طلب الشركة باستعجال اجراءات تعاقد شراء البند رقم (62) جهاز وملحقاته لمجلس اقسام 
الجراحة العامة والتخصصية بمستشفى الجهراء

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إلغاء الممارسات أرقام 
1032,1034,1037,798,598,1180,1033,358

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة
و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق بناءا للمادة 82 من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :186
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :185
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :181
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

طلب شراء البند رقم (141) حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات 
التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-
/2,499,750د.ك)  فقط  مليونين  واربعمائة وتسعة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  

الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ أنوار الشيحة     مهندس معدات طبية
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (140) حبوب لعالج مرضى السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/شركة الغانم هيلث كير للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/2,330,667د.ك)  فقط  مليونين  وثالثمائة وثالثون الف  وستمائة وسبعة وستون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (137) ادوية حقن لعالج مرضى الصدفية والروماتويد لكافة المستشفيات 
من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,216,300$) ما يعادل (-

/1,270,582د.ك) فقط  مليون  ومائتين وسبعون الف  وخمسمائة واثنى وثمانون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم  (136) تطعيمات حقن شلل االطفال لكافة اقسام الصحة الوقائية بالمراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3,619,000$) مايعادل (-/1,100,176د.ك) فقط  مليون  ومائة الف  ومائة وستة وسبعون 
دينار  الغير بعد تخفيض بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
5

6

7

8

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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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :415
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :178
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :176
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

طلب شراء البند رقم (135) أدوية (حبوب) لعالج مرض السكر لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/995,670 

د.ك)  فقط تسعمائة وخمسة وتسعون الف  وستمائة وسبعون دينار  الغير

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم ( 032CV7 ) شراء دواء NORVASC 5MG  بين 
الشركات المذكورة في الكشف المرفق بالكتاب وذلك وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب شراء البند  رقم  (133) ادوية حقن لعالج امراض الروماتيزم لكافة المستشفيات من / 
مؤسسة الحافظ التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,215,000$) ما يعادل (-

/950,000د.ك) فقط تسعمائة وخمسون الف دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (131) ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / مؤسسة الحافظ التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/819,000 د.ك)  فقط ثمانمائة وتسعةعشر الف  دينار  الغير

 

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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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :172
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :491
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :169
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :392640
 تاريخ الكتاب :2017/10/22

 
 
 

طلب شراء البند رقم (127) أدوية (كبسوالت) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضى الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/650,916 د.ك)  فقط ستمائة وخمسون الف  وتسعمائة وستةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء مادة ( DASATINIB (SPRYCEL) 50 MG ) لعالج مرضى سرطان الدم 
لحاجة كافة المستشفيات باألمر المباشر من / مؤسسة الحافظ التجارية ( الوكيل الحصري ) 
بمبلغ اجمالي تقديري  قدره (-/ 471,104 د.ك )  فقط اربعمائة واحدى وسبعون الف  ومائة 

واربعة دينار  الغير و ذلك كون الشركة الوكيل المحلي والحصري المسجلة الدارة المستودعات 
الطبية .

 

طلب شراء البند رقم (124) ادوية حبوب لعالج مرضى الجهاز العصبي لكافة المستشفيات من / 
شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,357,504$) مايعادل (-

/416,778د.ك) فقط اربعمائة وستة عشر الف وسبعمائة وثمانية وسبعون دينار الغير

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة تدقيق الحسابات EARNEST YOUNG لتدقيق المكتب 
الصحي بلندن بمبلغ اجمالي قدره (-/163,278 د.ك)  فقط مائة وثالثة وستون الف  ومائتين 

وثمانية وسبعون دينار  الغير و لتدقيق المكتب الصحي بواشنطن بمبلغ اجمالي قدره (-
/242,200 د.ك)  فقط مائتين واثنى واربعون الف  ومائتى دينار  الغير لمدة ثالث سنوات

 

الموضوع
13

14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :503
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

 رقم الكتاب :21778
 تاريخ الكتاب :2017/10/22

 
 
 

 رقم الكتاب :159
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :158
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق لشراء البند رقم (68) أدوية حقن لعالج مرضى 
الروماتويد لكافة المستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ

اجمالي قدره (-/362,274 د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وستون الف  ومائتين واربعة وسبعون 
دينار  الغير علما بأن السعر المحلى ارخص من سعر الخليج

 

طلب تعديل المبلغ االجمالي للبند رقم (101) المتضمن شراءادوية حقن مضاد حيوي لكافة 
المستشفيات من  / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) لتصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/$956,500) 

مايعادل (-/290,776د.ك) بدال من (-/1,133,000$) بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب شراء البند رقم (114) حقن لالشعة (صبغات) لكافة المستشفيات من / شركة بدر سلطان 
واخوانه (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/228,000 د.ك) فقط مائتين وثمانية وعشرون 

الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (113) أدوية (حبوب) لعالج أمراض الكلي لكافة المستشفيات من / شركة 
علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/225,670 د.ك)  فقط 

مائتين وخمسة وعشرون الف  وستمائة وسبعون دينار  الغير

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/62) 
بتاريخ 2017/8/21 المتضمن: عدم الموافقة والشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظة ديوان المحاسبة الوارد بكتابهم رقم 8358 
المؤرخ في 2015/12/29

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/339
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :157
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :484
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

 رقم الكتاب :156
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (248LB7) توريد لوازم مخبرية - إدارة 
الهندسة الطبية بين الشركات المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة الطبية عن طريق اإلعالن 

عنها بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب شراء البند رقم (112) حقن لعالج مرضى السرطان لمكز حسين مكي جمعه للجراحات 
التخصصية من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/200,277د.ك)  فقط مائتى الف  ومائتين وسبعة وسبعون دينار  الغير.

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (070IN7) لشراء ادوية 12B+6B+1B. VIT لعالج 
نقص الفيتامينات لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من الشركات المذكورة بكتاب 
الوزارة بمبلغ تقديري قدره (-/200,000 د.ك)  فقط مائتى الف  دينار  الغير وذلك وفقا للمادة 

(18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب شراء البند رقم (111) أدوية (حبوب) لعالج األمراض الفيروسية لمستشفى األمراض 
السارية من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/199,500 

د.ك)  فقط مائة وتسعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

الموضوع
21

22

23

24

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2017/67) بتاريخ 2017/9/18 
المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن موافقة ادارة الفتوي 

والتشريع 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/81
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :8584
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب شراء البند رقم (110) دهان آلالم المفاصل والعظام لكافة المراكز الصحية والمستشفيات 
على النحو التالي :-

-البند رقم (110-1) على/ مجموعة بايوميدكس الطبية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/70,800د.ك)

-اليند رقم (110-2) على/شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (رابع اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/126,000د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (109) أدوية (كبسوالت) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من شركة / المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/193,980 د.ك)  فقط مائة وثالثة وتسعون الف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير

 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (79) ادوية 
(شراب) لعالج السعال لالطفال لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ الشركة 

الكويتية السعودية للصناعات الدوائية بنفس السعر بمبلغ اجمالي قدره (-/165,000 د.ك)  فقط 
مائة وخمسة وستون الف  دينار  الغير لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة ولتعزيز المخزون 

ومنع حدوث نقص في المادة

 

الموضوع
25

26

27

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2017/41 بتاريخ 
2017/5/29 المتضمن تأجيل البت بالقرار لحين تزويدنا بكتاب الحق من الوزارة يتضمن تعديل 

الدعم ورد الفتوى والتشريع
ثانيا: الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د. جنان محسن بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :269
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :146
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :485
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

 SAFETY (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/463 لتوريد أجهزة
CABINET CLASSII وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام خدمات المختبرات الطبية - مخزن 

19 بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

* شركات متخصصة
* غير قابلة للتجزئة

* التقبل عروض بديلة

 

طلب شراء البند رقم (101) مواد مخدرة لعالج االدمان لمركز اإلدمان من / علي عبدالوهاب 
المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,919 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  

وتسعمائة وتسعةعشر دينار  الغير

 

 ONDANSERT ON HCL 119 لشراء مادةIN7 طلب طرح الممارسة المحدودة رقم
MG/ML 2ML2 لعالج التقئ لكافة المستشفيات بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق 
بكتاب الوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
28

29

30

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع 2017/73 المنعقد بتاريخ 
2017/10/9المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود موافقة الفتوى والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :610
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

 رقم الكتاب :20166
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :21807
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (54) شراء مباشر لمجلس اقسام األشعة والعالج واإلشعاعي 
من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت  بمبلغ اجمالي قدره (-/34,500 د.ك)  فقط اربعة 

وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 430 المؤرخ في 2017/10/25 المتضمن رد الوزارة
على وكالة شركة صفوان

 

(اعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للبند رقم (65) شراء ادوية (اكياس) 
لعالج حاالت مرض شلل الرعاش المتقدمة لكافة المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية لتصبح 
بمبلغ اجمالي قدره (-/174,186$) مايعادل (-/53,127د.ك) فقط ثالثة وخمسون الف  ومائة 

وسبعة وعشرون دينار  الغير بدال من (-/1,219,300$) مايعادل (-/371,887د.ك) وذلك 
لوجود خطأ في عرض االسعار المقدم من الشركة 

 

طلب األحاطة والعلم  بشراء البند رقم (61) ادوية شراء لمرضي األطفال لكافة المستشفيات من 
/ شركة المعجل لألدوية بدال من شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة وذلك النتقال الوكاله

 

الموضوع
31

32

33

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 2017/73 المنعقد بتاريخ 
2017/10/9المتضمن:تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن تبرير الخطأ في عرض

االسعار

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :21808
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :21482
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :506
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

 رقم الكتاب :436
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء البند رقم (157) المتضمن شراء فالتر سريعة التدفق
قياسات متعدده لمراكز غسيل الكلى مع / شركة ياكو الطبية بدال من / شركة عالم التكنولوجيا 

للتجهيزات الطبية والخدمات وذلك النتقال الوكالة 

 

طلب األحاطة والعلم بأن اسماء الشركة المصنعة ألعمال البند رقم (66) أدوية (حقن) لحاجة 
 BIPSO GMBH VIFOR/ مرضي فقر الدم لحاجة كافة المستشفيات هو

(INTERNATIONAL) INC وليس BPSO GMBH مع تغيير اسم الشركة لتصبح 
لشركة الغانم هلثكير بدال من شركة ياكو الطبية 

 

طلب اإلحاطة والعلم بإلغاء ترسية البند رقم (1-160) أدوية (حقن) لعالج أمراض الدم لكاقة 
المستشفيات من / شركة ثري سي الطبية وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

 

طلب االحاطة والعلم بانتقال وكالة الشركة المصنعة BD SWITZERLAND SARL من / 
شركة العيسى لالجهزة الطبية الى شركة / التقدم التكنولوجي وبناءا على ذلك سيتم ابرام تعاقدات

الوزارة

 

الموضوع
34

35

36

37

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق أجتماع رقم 2017/39 المنعقد بتاريخ 
2017/5/22 المتضمن: الموافقة على التعاقد

ثانيا: الموافقة

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :418
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/337
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/505
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

 رقم الكتاب :410
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 %7-5 DEXPANTHENOL 146 شراء ادويةSP7 طلب طرح الممارسة المحدودة رقم
OINT تستخدم لالمراض الجلدية والتناسلية بين الشركات المذكورة في الكشف المرفق بالكتاب

وذلك وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (284LB7) توريد لوازم مخبرية - إدارة 
الهندسة الطبية بين الشركات المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة والطبية عن طريق االعالن 

عنها بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب تعديل ترسية البند رقم (199) المتضمن شراء اطراف صناعية سيليكونية كاملة لمركز 
االطراف الصناعية من عدة شركات على النحو التالي:

1-الغاء ترسية البند رقم (199-1) المرساة على / مجموعة االقاليم وذلك بسبب عدم التزام 
الشركة بعرض االسعار المقدم من قبلهم 

2- ترسية البنود الخاصة بمجموعة االقاليم على شركة الشايع هيلث كير حسب افادة القسم 
لتصبح القيمة االجمالية للبند رقم (199-2) (-/52,547د.ك) بدال من (-/28,662د.ك)

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 022VA7 لشراء طعم الفارسيال جرعتين عند عمر السنة 
والسنتين بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بالكتاب وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
38

39

40

41

م

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2017/67) بتاريخ 2017/9/18 
المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن موافقة ادارة الفتوي 

والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1543$
 تاريخ الكتاب :2017/11/05

 
 
 

    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 .

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/81

  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 :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة النفط

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :3228
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :12293
 تاريخ الكتاب :2017/10/26

 
 
 

طلب ترسية اتفاقية مشروع دراسة هيكل التمويل والتحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول 
 Boston Consultant Group الكويتية على مكتب االستشاري العالمي/ مجموعة بوسطن

(الفائز األول فنيا وماليا) بمبلغ إجمالي قدره (-/1،097،000 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

علي حاتم الصايغ      ممثل/ القطاع النفطي

طلب تعديل قيمة األمر التغييري لعقد االتفاقية رقم ج ك/2006/10-2007 دراسة وتصميم 
واإلشراف على مبنى كلية اآلداب وكلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية ليصبح بمبلغ 
(782،410/439 د.ك) بدال من (1،197،862/125 د.ك) وذلك بناء على موافقة ديوان 

المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز 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 08-11-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


