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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/58
14-ذو القعدة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-08-07 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-07

)(   االثنين 2017/58 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

أروى محمد الجودر
السيد/ غسان بدر العثمان

هيا أحمد الودعاني

د/مبارك فهاد العازمي
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

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

المناقصات الخارجية

1
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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 للشباب والرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل هيئة تشجيع االستثمار المباشر

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيد/ مبارك مال الله     مراقب ادارة الصيانة
السيد/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 

والمواصفات الفنية

السيد/ عيسى المحمود     مراقب المزانية
السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ بدر الجزاف     رئيس فريق االعتمادية

السيدة/ شيخة بوعليان     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ احمد الصالح     اختصاصي مشتريات
السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون 

اإلدارية

السيد/ صالح المطيري     مدير ادارة المناطق 
االقتصادية

السيد/ محمد اليعقوب     الوكيل المساعد
السيد/ عبدالله الشايع     رئيس قسم الخدمات 

العامة للمناقصات

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

المهندس/ جمال خليفة     مراقب سالمة 
الطيران

المهندس/ عبدالرحمن بوحميد     اختصاصي 
سالمة الطيران

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

المهندسة/ مي احمد     مهندسة معمارية
السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

المهندسة/ منال عبدالمنعم     مهندس 
اختصاصي

المهندس/ ايمن االشوك     مراقب عام الصيانة

السيد/ محمد الخميس     رئيس فريق عمل 
المشتريات الطبية

السيد/ هاشم الهاشمي     رئيس فريق عمل 
الطرق والمساندة بالوكالة

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

السيد/ هديان العجمي     كبير مهندسين 
المشاريع

السيد/ عبدالرحمن المسلم     مهندس عقود
السيد/ محمد العدواني     رئيس فريق ادارة 

مشاريع غرب الكويت 2
السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل 

المشاريع الكبرى 8
السيد/ جاسم الشايجي     كبير مهندسي 

التخطيط والخدمات
السيد/ خالد الصخي     رئيس فريق عمليات 

المساندة والصيانة االعتمادية

17

18



2017/58

  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

شركة نفط الكويت

مؤسسة البترول الكويتية

2026152-RFP -: الرقم

الرقم :- م ب ك/خ/2016/333

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة غرب الكويت 
 MINAGISH MARRAT WATER INJECTION PROJECT IN WEST

KUWAIT AREA

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات صحفية لمؤسسة البترول اكويتية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :38450/14
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد مشروع تشطيب قاعة االستقبال الرئيسية في مبنى ديوان الوزارة المبرم 
مع/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 20 يوما دون إضافة مالية وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :18964
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/37 استئجار و توريد و نقل وتركيب و تشغيل و 
صيانة اجهزة حاسوب و ملحقاتها في المدارس و المواقع التابعة للوزارة على/ شركة كوانتم 
سلوشنز للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/993,855 د.ك)  فقط تسعمائة 

وثالثة وتسعون الف  وثمانمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

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

يغطي مبلغ التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية
السيد/ عيسى المحمود     مراقب المزانية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5673
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب اعادة طرح المناقصة رقم د أ/هـ/130(ع) اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز 
والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد لمدة (1660) يوم على 

الشركات المؤهلة مسبقا للمشاريع االنشائية والمذكورة بكتاب الديوان 

- مناقصة محدودة
- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1532
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 21-2017/2016 توريد جهاز بثق المسمار المزدوج لمعالجة 
المعدات على/ شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة و المقاوالت ( ثالث اقل االسعار ) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/58,770 د.ك)  فقط ثمانية وخمسون الف وسبعمائة وسبعون دينار  الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :74023
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

 طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/18 المشروع الوطني لتطوير الخدمات 
االدارية آليا المبرم مع السادة / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 24 شهر 

حتى 2019/3/31 دون أي تكلفة مالية إضافية وذلك لألسباب المذكورة في كتاب الديوان.

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 ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :202
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :197
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم و أ / 230-2016/2015 اعمال خدمات االمن و الحراسة
للمواقع التابعه للوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة الفريق االمنية الفنية لخدمات المدن لمدة سنة

اعتبارا من 2017/10/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/140,940 د.ك)  فقط مائة واربعون الف  
وتسعمائة واربعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و ضمان خطوط 
تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث التلفزيوني 

االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة )

-مناقصة عامه
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئه
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع االلتزام بأحكام القانون  رقم 49 من 
قانون المناقصات العامة لسنة 2016  و على ان تطرح بمناقصة خالل هذه الفترة

وعدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة    السيد/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8256
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :8153
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1-2015/2014 اعمال توفير المسعفين لتقديم االسعافات
االولية بالجامعة المبرم مع/ شركة البحار للخدمات الطبية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/9/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (61,218/414د.ك)  فقط احدى وستون 
الف  ومائتين وثمانيةعشر دينار  واربعمائة واربعةعشر فلس  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصة رقم 2018/2017/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/58 تجديد االشتراك في قاعدة المعلومات 
(INDUSTRY STANDARDS ) الدارة المكتبات بقسم التوريدات للجامعة لعدم توافر 

اإلعتمادات المالية ومحدودية الميزانية لسنة 2018-2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14621
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :14620
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة  رقم هـ ش ر / 2014/2013/1 تنفيذ اعمال تشغيل وصيانة 
واصالح خدمات التبريد والتكييف باالندية واالتحادات (المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة كاظمة 

للمشاريع الهندسية لمدة سنة اعتبارا من 2017/8/3 حتى 2018/8/2 بمبلغ إجمالي قدره 
(60,666/666 د.ك) فقط ستون الف وستمائة وستة وستون دينار وستمائة وستة وستون فلس 
الغير بنفس الشروط واالسعار على أن يتم إنهاء مدة العقد بمجرد توقيع عقد المناقصة الجديدة 

وإستالم الموقع.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين تقي     رئيس قسم العقود والمواصفات الفنية
السيد/ مبارك مال الله     مراقب ادارة الصيانة

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ش ر / 15 / 2012/2011 اعمال تشغيل وصيانة 
واصالح خدمات التبريد والتكييف باالندية واالتحادات الرياضية (المنطقة االولى) المبرم مع / 

شركة كاظمة للمشاريع الهندسية لمدة سنة اعتبارا من 2017/8/3 حتى 2018/8/2 بمبلغ 
إجمالي قدره (666 /56,666 د.ك)  فقط ستة وخمسون الف  وستمائة وستة وستون دينار  

وستمائة وستة وستون فلس  الغير  على أن يتم إنهاء مدة العقد بمجرد االنتهاء من طرح 
المناقصة 2017/2016/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين تقي     رئيس قسم العقود والمواصفات الفنية
السيد/ مبارك مال الله     مراقب ادارة الصيانة

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :42895
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :42896
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع ت ا/ق/4/2016 استئجار مركبات النجاز اعمال المؤسسة العامة 
للتامينات االجتماعية بين الشركات المتخصصة  لمدة سنتين

-مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال
-نسبة االوامر التغييرية: %30

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع ت ا/ق/1/2017 خدمات االمن و الحراسة لمواقع المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية بين الشركات المتخصصة  لمدة ثالث سنوات

-نسبة االوامر التغييرية: %5
-شرط الخبرة: ال تقل عن 10سنوات في مجال اعمال الحراسة واالمن للمباني والمنشآت الهامة 

لدى جهات حكومية مماثلة لطبيعة المؤسسة
-ان يكون لديه عقود سارية المفعول العمال الحراسة واالمن مشاريع حكومية التقل عن 5سنوات

مشاريع مماثلة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية
السيدة/ شيخة بوعليان     مراقب العقود والمناقصات

السيد/ احمد الصالح     اختصاصي مشتريات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية لتصبح %25

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشروط التالية:
-شرط الخبرة: ال تقل عن 10سنوات في مجال اعمال الحراسة واالمن للمباني والمنشآت الهامة 

لدى جهات حكومية
-ان يكون لديه عقود حكومية  سارية المفعول العمال الحراسة واالمن و مشاريع مماثلة

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1376
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :1390
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2-2017/2016 أعمال الصيانة الشاملة والتركيبات الهندسية بمبنى 
الوكالة على/ شركة الخليج الهندسية (أقل األسعار) بملبغ اجمالى قدره ( -/192,240 د.ك) فقط 

مائة واثنان وتسعون ألف ومائتان واثنان واربعون دينار كويتي الغير وذلك بعد تخفيض عدد 
العمالة من (32) عامل إلى (25) عامل ليتماشى مع االعتماد المالي بمشروع الميزانية.

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

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

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/2 صيانة وتشغيل المبنى الرئيسي 
للوكالة المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/8/1 حتى 

2017/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (11,949/999 د.ك)  فقط احدىعشر الف  وتسعمائة وتسعة 
واربعون دينار  وتسعمائة وتسعة وتسعون فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/2

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :877
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

 رقم الكتاب :609
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم CB/1397 تنفيذ اعمال الصيانة لالالت الدقيقة وانظمة التحكم في 
مصفاة ميناء عبدالله على / شركة الدار للهندسة واإلنشاءات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/21,980,000 د.ك)  فقط احدى وعشرون مليون  وتسعمائة وثمانون الف  دينار  الغير لمدة 

(63) شهر

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بدر الجزاف     رئيس فريق االعتمادية

طلب طرح المناقصة رقم CB/1401 صيانة وإصالح الصهاريج في مصفاة ميناء عبدالله 
والتسويق المحلي لعقد مدته خمسة سنوات و اربع شهور

- مناقصة محدودة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بدر الجزاف     رئيس فريق االعتمادية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :760
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب طرح الممارسة KIPIC/TSA/001/CNSL اتفاقية الخدمات الفنية ودعم برامج جاهزية
وكفاءة التشغيل العمال التجهيز والتشغيل التجريبي واختبارات االداء المتكامل واستالم الوحدات

االنتاجية المختلفة على الشركات المحددة بالكشف المرفق عن طريق االعالن عنها بالجريدة 
الرسمية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ بدر الجزاف     رئيس فريق االعتمادية

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة   على ان تتولى الجهة اجراءات طرح الممارسة المحدودة 
وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1100$
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2031232 استبدال محطات الكهرباء الفرعية المرفوعة 
REPLACEMENT OF OLD SUBSTATIONS IN القديمة في منطقة غرب الكويت
WEST KUWAIT AREA على / شركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت 
(أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,378,000 د.ك)  فقط ستة ماليين  وثالثمائة وثمانية 

وسبعون 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 :

السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8
السيد/ هديان العجمي     كبير مهندسين المشاريع

السيد/ محمد العدواني     رئيس فريق ادارة مشاريع غرب الكويت 2
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيد/ هاشم الهاشمي     رئيس فريق عمل الطرق والمساندة بالوكالة
السيد/ جاسم الشايجي     كبير مهندسي التخطيط والخدمات

السيد/ عبدالرحمن المسلم     مهندس عقود
السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

السيد/ محمد الخميس     رئيس فريق عمل المشتريات الطبية
السيد/ خالد الصخي     رئيس فريق عمليات المساندة والصيانة االعتمادية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58
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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       

Page20 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1101$
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة 
CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS  على الشركات المصنفة لدى 
الجهاز محدوده على الفئة األولى آلعمال الخدمات الخارجية (طرق مجاري) مع استبعاد كال من :

- الشركة الكويتية األولي للتجارة العامة والمقاوالت .
- شركة كويت سستمز للتجارة العامة والمقاوالت .

- الشركة العالمية للمباني .
- شركة الخرافي ناشيونال .

*  علما بأن قائمة الشركات المدعوة مصنفة لدى الجهاز ولم تقم الشركة بإعدادها  على أن ال 
يتم طرحها طرحا مسبقا وفقا للمادة(16) )

-مناقصة محدودة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة

 

الموضوع
2
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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Page21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1105$
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1087$
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب اآلتي :
 JURASSIC (1) 2032051 مرافق الغاز الجوراسي-RFP أوال : طرح المناقصة رقم

GAS FACILITY على الشركات المؤهلة والمعتمدة لدى الشركة تحت الفئة التخصصية     
 A14 MEGA EPC Projects over US$ 1 Billion up to US$ 2 Billion
والمدرجة أسماؤها والتى تم تأهيلها واعتمادها لدى الشركة وفقا ألسس ومعايير االختيار 

والتأهيل المبينة .

ثانيا : إعفاء المشروع من الطرح المسبق للمشروع وفقا للمادة 40 من قانون المناقصات 
العامة رقم (49)لسنة 2016 . 

-التقبل التجزئة 
-التقبل عروض بديلة

إطلع الجهاز على االسس والمعايير التى استندت عليها الشركة لطرح المناقصة.

 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق 
والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية مقتصرة على قائمة شركات الفئة

 Comprehensive Maintenance of Fire and Safety (29) التخصصية
Detection Systems والمدرجة أسماؤها والتي تم تأهيلها واعتمادها لدى الشركة وفقا 

ألسس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة.

-مناقصة محدودة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-مرفق االسس والمعايير التى استندت عليها الشركة لطرح المناقصة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وعدم الموافقة على إعفاء المشروع من الطرح المسبق

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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Page22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1088$
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2028537 تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة 
بها للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت 

 UNDERGROUND POWER DISTRIBUTION NETWORK AND
ASSOCIATED WORKS FOR ESP WELLS IN WEST KUWAIT AREA

 مقتصرة على قائمة شركات الفئة التخصصية (5) والمدرجة أسماؤها والتي تم تأهيلها 
واعتمادها لدى الشركة وفقا ألسس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة.

-مناقصة محدوده
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-مرفق االسس والمعايير التى استندت عليها الشركة لطرح المناقصة 

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/584$
 تاريخ الكتاب :2017/03/30

 
 
 

(إعيد بحث)  طلب طرح المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي
في مجال التغذية والغسيل والكي والخياطة على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة 
نفط الكويت تحت الفئة التخصصية (87) (CATERING SERVICES) والمدرجة اسماءها

بالكشف المرفق بكتاب الشركة

- مناقصة محدودة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
*إطلع الجهاز على  كتب شركة النفط التالية رقم 2017/1063 المتضمن توضيح اعمال 

المناقصة
و رقم 2017/631 المؤرخ في 2017/4/13 والمتضمن افادتها بشأن الفئات التخصصية 

للمناقصات/الممارسات المعتمدة لديها
و رقم 2017/869 المؤرخ في 2017/5/25 المتضمن االسس والمعايير التي تم االستناد إليها 

لتأهيل الشركات المدعوة للمناقصة وذلك استنادا لنص المادة 16 من القانون رقم 49 لسنة 
2016 للمناقصات العامة التي اوجبت ذكر االسس والمعايير التي تستند اليها الجهة صاحبة 

الشأن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ اياد الخياط     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى 8

السيد/ هديان العجمي     كبير مهندسين المشاريع
السيد/ محمد العدواني     رئيس فريق ادارة مشاريع غرب الكويت 2

السيد/ هاشم الهاشمي     رئيس فريق عمل الطرق والمساندة بالوكالة
السيد/ جاسم الشايجي     كبير مهندسي التخطيط والخدمات

السيد/ عبدالرحمن المسلم     مهندس عقود
السيد/ هاني نصر     كبير مهندسي خدمات

السيد/ محمد الخميس     رئيس فريق عمل المشتريات الطبية
السيد/ خالد الصخي     رئيس فريق عمليات المساندة والصيانة االعتمادية

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/1113$
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب شركة نفط الكويت استدعاء الشركات التالية:
1-شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/58,600,000 

د.ك)
2-شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/86,444,444 

د.ك)
3-شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/97,450,000 د.ك) 
المشاركين بالمناقصة رقم RFP-2030005 انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام واالشغال 
المتصلة بها في منطقة جنوب وشرق الكويت وذلك الستيضاح وإعادة توزيع األسعار األفرادية 

لبعض بنود المناقصة دون تغيير السعر اإلجمالي للعطاء

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :516
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

 رقم الكتاب :14689
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص/م خ ع/2015/2014/41 استبدال مبردات مياه رئيسيه تعمل بنظام 
تبريد الهواء مع ملحقاتها عدد (4) بمركز العيون الصحي و عدد (3) بمركز النعيم الصحي 
بمنطقة الجهراء الصحية المرساه على / شركة جي اف اس للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار) وذلك  لعدم توافر مخصص مالي للمناقصة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

المهندس/ ايمن االشوك     مراقب عام الصيانة
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (2,036/625د.ك)  فقط الفين وستة 
وثالثون دينار  وستمائة وخمسة وعشرون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة البند 

رقم (15) شراء برسالن لصناعة االسنان المتحركة والثابتة لجميع عيادات ومراكز االسنان 
المبرم مع / شركة الفا ميديكال إلستيراد االدوية والمستلزمات الطبية وذلك لحاجة الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال:الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2015/22) 
المنعقد بتاريخ 2015/3/16 المتضمن:

 الموافقة على ترسية المناقصة
ثانيا: الموافقة على االلغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/454$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/453$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/446$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 798-2016/2015 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية مستشفى ابن سينا إدارة الهندسة 

الطبية بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/288 المؤرخ في تاريخ 2017/7/24 
المتضمن االفادة بأنه لم يتم اصدار عقد للممارسة.

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 2016/2015-1034 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهازعلى كتاب الوزارة رقم (2017/285) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن إلغاء 
الملف الخاص بالممارسة.

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 2016/2015-1037 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/284) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن إلغاء 
الملف الخاص بالممارسة.

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/451$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/455$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/444$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم2016/2015-1180 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب رقم الوزارة (2017/282) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن إلغاء 
الملف الخاص بالممارسة.

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 771-2016/2015 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/289) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن تحويل 
الممارسة لقسم العقود إلصدار العقد.

 

(أعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 598-2014/2013 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الطب الطبيعي ادارة الهندسة الطبية بالوزارة وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

كمااطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (2017/281) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن إلغاء 
الملف الخاص بالممارسة لمرور اكثر من ثالث سنوات على العروض .

 

الموضوع
6

7

8

م

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

يحفظ لتوقيع العقد

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/456$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/447$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/449$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 2016/2015-1032 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية 

بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

*كما اطلع الجهز على كتاب الوزارة رقم (2017/283) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن الغاء 
الملف الخاص بالممارسة.

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 175-2016/2015 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام أمراض النساء والوالدة إدارة الهندسة الطبية بالوزارة و ذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/286) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن اإلفادة 
بأنه لم يتم اصدار عقد للممارسة.

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 664-2015/2014 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية بالوزارة و 

ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

* كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/287) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن تم 
تحويل الممارسة لقسم العقود إلصدار العقد

 

الموضوع
9

10

11

م

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

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

يحفظ لتوقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/443$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/452$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/458$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 1073-
2014/2013توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة

الطبية بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/276) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن اإلفادة 
بأنه لم يتم اصدار عقد للممارسة وتم إلغاؤها لمرور أكثر من ثالث سنوات على العروض

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 519-2013/2012 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع اجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/278) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن بأنه لم 
يتم اصدار عقد للممارسة وتم إلغاؤها لمرور أكثر من ثالث سنوات على العروض.

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 2014/2013-1196 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/277) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن اإلفادة 
بأنه لم يتم اصدار عقد للممارسة وتم إلغاؤها لمرور أكثر من ثالث سنوات على العروض.

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على  إلغاء الممارسة ويحفظ كتاب الشركة

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/448$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/450$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/457$
 تاريخ الكتاب :2017/03/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 665-2015/2014 توريد
أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/290) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن اإلفادة 
بأنه تم تحويل الممارسة لقسم العقود إلصدار العقد

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 2014/2013-1291 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/280) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن بأنه لم 
يتم اصدار عقد للممارسة وتم إلغاؤها لمرور أكثر من ثالث سنوات على العروض

 

(اعيد بحث) طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 2014/2013-1035 
توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية 

بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

* كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/279) بتاريخ 2017/7/24 المتضمن بأنه لم 
يتم اصدار عقد للممارسة وتم إلغاؤها لمرور أكثر من ثالث سنوات على العروض

 

الموضوع
15

16

17

م

يحفظ لتوقيع العقد

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :62
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :61
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :288
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :305
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (870 - 2016-2017) توفير جهاز وملحقاته الدارة مراقبة وتسجيل 
االدوية على / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/79,499 د.ك) 

فقط تسعة وسبعون الف  واربعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم (721-2016/2017) توريد أجهزة وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام 
التخدير والعناية المركزة وعالج االالم لمستشفى الصدري على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية 
والعلمية (تاسع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/78,000 د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  

دينار  الغير

 

 طلب الشراء المباشر  مادة MG  NIVOLUMAB (OPDIVO100 ) لعالج سرطان 
 ALHAFEZ ووكيلها المحلى BRISTOL- MAYERS SQUIBB / الرئة من شركة

TRAD ESTبمبلغ اجمالي قدرة (-/820,000 د.ك) فقط ثمانمائة وعشرون الف  دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر مادة ELECARE JUNIOR لعالج حساسية ضد الحليب البقري 
الالطفال من شركة / ABBOTT LABORATORIES SA ووكيلها المحلي / 

ALMOJIL DRUG CO.بمبلغ اجمالي قدرة (-/145,440 د.ك) فقط مائة وخمسة 
واربعون الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
18

19

20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :317
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

 رقم الكتاب :68
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب شراء البند رقم (146) مواد مخبريه لجهاز (8000c) وجهاز (u cobas 601) لحاجة 
مختبرات مستشفى العدان - مختبر الفيروسات من شركة / ياكو الطبية ( مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/94,963 د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  وتسعمائة وثالثة وستون دينار الغير بعد
تقليل عدد المواد وزيادة في الكميات

 

طلب ترسية الممارسة رقم 601-2016/2017 تأهيل جزء من مركز متعب الشالحي التخصصي 
لوحدة الكلى -مشاريع على / شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/178,750د.ك) فقط مائة وثمانية وسبعون الف وسبعمائة وخمسون دينار الغير

 

 CELLCEPT 500MG (MYCOPHENOLATE طلب الشراء المباشر مادة
MOFETIL من شركة / F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD وكيلها المحلي شركة /

ALI ABDULWAHAB ALMUTAWA بمبلغ اجمالي قدره (-/322,839 د.ك)

 

طلب الشراء المباشر ملحقات جهاز OPTIONS FOR SYMBIA من/ شركة السلطان 
المتحدة الطبية (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/86,000د.ك) فقط ستة وثمانون الف  

دينار  الغير

 

الموضوع
22

23

24

25

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/58

  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 :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :66
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :298
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :11162
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 855-2016-2017 تجهيز مختبر بنك الدم في مبنى مستشفى البنك 
الوطني الدارة خدمات بنك الدم المركزي من /شركة التقدم التكنولوجي (سابع أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/376,062د.ك)  فقط ثالثمائة وستة وسبعون الف  واثنى وستون دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة  رقم 2015/1053-2016 توريد جهاز وملحقاته لمجلس أقسام األشعة 
والعالج االشعاعي لمستشفى الفروانية من/ شركة السلطان المتحدة الطبية (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/98,000د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر مادة   MG (TICAGRELOR (BRILINTA90  لعالج سيولة الدم
 ALGHANIM HEALTH ووكيلها المحلى  ASTRA ZENEVA AB / من شركة
CAREبمبلغ اجمالي قدره (-/180,753 د.ك ) فقط مائة وثمانون الف  وسبعمائة وثالثة 

وخمسون دينار  الغير

 

طلب تعديل شراء البند رقم (95) أدوية مادة لغسيل األدوات الطبية لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات ليصبح من/ علي عبدالوهاب المطوع بدال من / شركة ابراهيم محمد 

الرخيص واوالدة للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
26

27

28

29

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة اإللتزام بسعر الخليج

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8996
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :8712
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :8828
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (205-3) دعامات دوائية للمستشفى 
 MED VISION / بدال من TERUMO CORPORATION/ األميري لتصبح من

FOR MEDICAL SERVICES CO

 

طلب اإلحاطة والعلم بأن تم تخفيض القيمة االجمالية للبند رقم (123) شراء قساطر تشخيصية 
يقياسات مختلفة من ABLATION  للمستشفى الصدري -قسم مختبر القلب من /شركة الدائرة 

المركزية لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (-/884,570د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة وثمانون الف  
وخمسمائة وسبعون دينار الغير بدال من (-/907,251د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة .

أطلع الجهاز على  كتاب الشركة رقم 19052 المتضمن الخصم على المواد

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء أعمال اغطية واطقم معقمة لغرف العمليات بقياسات مختلفة 
لكافة االقسام في المستشفيات ليصبح من / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة التقدم 

التكنولوجي وذلك إلنتقال الوكالة .

 

الموضوع
30

31

32

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة  2017/1/30

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8585
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :15265
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :293
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :63
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بشراء البند رقم (70) شراء (شراب) لعالج 
السعال لكافة المستشفيات من/الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية بمبلغ إجمالي قدره 
(-/93,000د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف دينار الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

 

طلب تعديل شراء البند رقم (84-2) أدوية حبوب لعالج أمراض الجهاز الهضمي لكافة 
المستشفيات ليصبح من/ شركة المعجل لألدوية بدال من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده 

(NOVARTIS (GLAXOSMITHKLINE  وذلك النتقال الوكالة

 

طلب الشراء المباشر مادة  U. SET .I 10 RETEPLASE لعالج تجلطات الرئة وتحسين 
 ABDUL /ووكيلها المحلي ACTAVIS GROUP PTC / وظائف القلب من شركة

RAHMAN ALBISHER & ZAID ALKAZEMI CO بمبلغ اجمالي قدرة (-
/325,080 د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف  وثمانون دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/388-2017 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام األشعة 
والعالج االشعاعي لمستشفى العدان من/ شركة التقدم التكنولوجي (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/90,000د.ك)  فقط تسعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
33

34

35

36

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي: 
أوال : إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/68) المنعقد بتاريخ 2016/10/3 الموافقة على

الشراء شريطة ان يتم عن طريق مناقصة الخليج 
ثانيا : الموافقة 

عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1158$
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

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 49 لسنة 2016

عدد الشركات (17)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

بلدية الكويت

 رقم الكتاب :483
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :19009
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب اصدار األمر األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (26،001/800 د.ك) ما يعادل نسبة 
(13.2%) على قيمة عقد اإلتفاقية رقم 2014/8-2015 تقديم خدمات استشارية هندسية للقيام 

بأعمال اإلشراف على مشروع إنشاء (7) مراكز إسعاف بمناطق متفرقة بدولة الكويت وذلك 
لتمديد العقد لمدة (106) يوم اعتبارا من 2017/7/1 وذلك لحين انتهاء المقاول من أعمال 

التنفيذ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ مي احمد     مهندسة معمارية
المهندسة/ منال عبدالمنعم     مهندس اختصاصي

طلب تمديد عقد األعمال اإلضافية الخاصة بمشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافية المبرم مع 
مكتب االستشاري العالمي/ مكتب خطيب وعلمي - مهندسون استشاريون - أوف شور ش.م.ل 
بالمشاركة مع المكتب المحلي/ دار أم أي سي لالستشارات الهندسية اعتبارا من 2017/8/19 
حتى 2018/8/15 بمبلغ إجمالي قدره (-/84،573 د.ك) وذلك إلتمام كافة الملفات المساحية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

اإلدارة العامة للطيران المدني

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

 رقم الكتاب :10222
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :527
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب تمديد عقد الخدمات االستشارية الخاصة بالدعم الفني ومراجعة وتحديث أنظمة وأدلة 
وإجراءات ونماذج سالمة الطيران المدني والتدريب بدولة الكويت المبرم مع/ هيئة الطيران 
المدني البريطاني الدولي (CAAI) اعتبارا من 2017/3/20 حتى 2017/12/1 دون تكلفة 

مالية وذلك لعدم التمكن من اإلنتهاء من تنفيذ بعض البنود المتفق عليها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ جمال خليفة     مراقب سالمة الطيران
السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

المهندس/ عبدالرحمن بوحميد     اختصاصي سالمة الطيران

طلب ترسية اتفاقية تصميم مشروع منطقة العبدلي اإلقتصادية لمدة (12) شهر على/ المكتب 
العربي لالستشارات الهندسية بالمشاركة مع المكتب العالمي/ SJ/SMEC (األول فنيا وماليا) 

بمبلغ إجمالي قدره (974،042/250 د.ك)

 إطلع الجهاز على  كتاب الهيئة رقم 497 المؤرخ في 2017/7/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد اليعقوب     الوكيل المساعد
السيد/ صالح المطيري     مدير ادارة المناطق االقتصادية

السيد/ عبدالله الشايع     رئيس قسم الخدمات العامة للمناقصات

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

 رقم الكتاب :5966
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب تمديد عقد االتفاقية رقم 003878 اإلشراف على مشروع إنشاء مقر دائم لبعثات التنقيب عن
اآلثار بجزيرة فيلكا المبرم مع/ مكتب داود القطان لالستشارات الهندسية اعتبارا من 

2016/12/14 حتى 2017/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (51،559/605 د.ك) وذلك لحين انتهاء 
المقاول من أعمال التنفيذ

 

الموضوع
5
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 09-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


