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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/73
18-محرم-1439 هـ 

   االثنين 
2017-10-09 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-09

)(   االثنين 2017/73 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

هيفاء عبدالعزيز المضف

مشاري محمد البليهيس

د/مبارك فهاد العازمي

 العضو / ممثل وزارة التربية

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 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات
السيد/ ناصر الناصر     مهندس قسم العقود 

والوثائق
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

2

1

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني 

والمالي

السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات 
والمناقصات

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ عمار بهزاد     مراقب التردات

السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت 
الهندسية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/محمد الحميدة     رئيس فريق الخدمات 
االدارية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ وزارة النفط
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 

التجارية
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق 

عمل خدمات العقود االستشارية
السيد/ محمد الرشيدي     رئيس فريق ادارة 

المشاريع جنوب و شرق الكويت
المهندس/ عبد الرجمن الحوقل     مهندس بيئي

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل الديوان األميري

واالشراف

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

10

11

12



2017/73

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9853
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 4 - 2017 / 2018 لتوفير خدمة االنترنت ونقل 
المعلومات للهيئة بين الشركات المسجلة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات . 

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

*األوامر التغييرية (%15)
*يجب أن يكون المناقص مسجال لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأن يقدم شهادة 

حديثة تثبت ذلك . 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11152
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 11-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات
أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) بين الشركات المصنفة بالفئة 

الرابعة ألعمال الميكانيكا تخصص أحواض السباحة 

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

*األوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

مليون  ومائتين وستة وستون الف  دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة وترسى على اقل االسعار شركة مؤسسة 
خليل محمود للتجارة العامة والمقاوالت

 موافقة كل من: 
عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد

العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10877
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2016/2015/94 صيانة وتطوير مركز 
عمليات الشبكة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة خدمات التواصل لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/10/30 حتى 2018/10/29 بمبلغ إجمالي قدره (-/153,092 د.ك) 
وذلك لتوفير خدمة الصيانة وتوفير مهندس لمركز عمليات الشبكة وتجديد تراخيص البرنامج

* تم االطالع على الكتاب رقم (9584) المؤرخ في 2017/8/20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :236
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :239
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب التجديد الخامس لعقد بث القناة الفضائية االولى والثانية والثالثة الرياضية على القمر  
الصناعي 2AB الى منطقة الشرق األوسط المبرم مع/ شركة جولف سات لالتصاالت لمدة سنة 
اعتبارا من 2018/1/23 حتى 2019/1/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/270,000د.ك)وذلك لحاجة 

الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت الهندسية
السيد/ يونس أحمد     مراقب التوريدات والمناقصات

السيد/ عمار بهزاد     مراقب التردات

طلب طرح ممارسة رقم وا/2017/548-2018 تصميم وانتاج واخراج وعرض االوبريت 
2018/2017 الحتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير بين الشركات المتخصصة عن 

طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10767
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :10656
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب إلغاء البند رقم (1) من المناقصة رقم 2016/2015/144 حاليا 2017/76-208 توريد 
وتركيب وتشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم - قسم الكيمياء - جامعة الكويت المرسى على / مركز 
الطب العربي لألجهزة الطبية والعلمية وااللكترونية والمواد الكيماوية وذلك العتذار الشركة عن 

التوريد لتوقف المصنع عن انتاج المطلوب

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/57 (ع ع) انجاز وتشغيل وصيانة نظام االضاءة بمسرح
عبدالله الجابر بالشويخ الدارة االنشاءات والصيانة بالجامعة وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال : إلغاء القرار السابق  باجتماع رقم 2016/20 بتاريخ 2016/3/14 المتضمن :الموافقة 

على ترسية البند رقم (1) 
ثانيا : الموافقة على إلغاء البند

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :381
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :374
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/373
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2014/257 خدمة استئجار مركبات مع وبدون 
سائق المبرم مع /الشركة الكويتية إلستيراد السيارات لمدة ستة اشهر تكون الثالثة األشهر االولى
متواصلة وثالثة أشهر مشهره اعتبارا من 2017/10/15 حتى 2018/4/14بمبلغ اجمالي قدره 
(-/647,932د.ك)  فقط ستمائة وسبعة واربعون الف  وتسعمائة واثنى وثالثون دينار الغير وذلك

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م ب ك /2016/338

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات
السيد/محمد الحميدة     رئيس فريق الخدمات االدارية

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2013/251 توفير خدمات صحفية للمؤسسة 
المبرم مع/ شركة مجموعة النظائر االعالمية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/1 حتى 

2018/4/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/53,014 د.ك)  فقط ثالثة وخمسون الف واربعةعشر دينار  
الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات إلغاء واعادة طرح المناقصة رقم م ب ك/خ/2016/333

 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم م ب ك/خ/2016/333 توفير خدمات صحفية للمؤسسة 
وذلك الرتفاع قيمة العطاءات المقدمة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار على أن تكون لمدة 
6 شهور  مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

عدم موافقة نائب رئيس مجلس االدارة/ فيصل المزين

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :24014
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

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

 
 
 

طلب تعديل تاريخ انتهاء عقد المناقصة رقم 2014/2013/81 مشروع هدم وتصميم وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة مبني مدرسة فلسطين الثانوية بنين بمنطقة الرميثية التابعة لمنطقة 
حولي التعليمية بنظام تسليم المفناح المبرم مع/شركة المعروف والبرجس المشتركه للتجارة 

العامه والمقاوالت ليصبح 2018/8/18 بدال من 2018/3/1 وذلك لالسباب الموضحه بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

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

سيارات هاف لوري مع سائقين لعدم مباشرتها العمال العقد

تم توجيه كتاب رسمي إخطار بعلم الوصول لمقر شركة الطموح االهلية للتجارة العامة 
والمقاوالت ولم يتم حضور ممثل لها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

  قرر مجلس ادارة الجهاز تطبيق المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016
حذف شركة الطموح االهلية للتجارة العامة والمقاوالت من سجالت الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :21320
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم (2017/51-2018) مع/ الشركة الكويتية لخدمات 
الطيران (كاسكو) لتوفير وتوريد وجبات غذائية للطلبة واالداريين المشاركين في االوبريت 

الخاص باحتفاليات دولة الكويت بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين 
ليوم التحرير بمبلغ اجمالي قدره (-/153,000 د.ك) فقط مائة وثالثة وخمسون الف دينار الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 26258 المؤرخ في 2017/10/8 المتضمن مبررات 
التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الناصر     مهندس قسم العقود والوثائق
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1927
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :1642/5/1760
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 14-2017/2016 أعمال صيانة وزراعة ساحات وحدائق المعهد في 
الشويخ والمواقع الخارجية وزراعة النباتات واألشجار الداخلية وصيانة شبكات الري 

على/شركة المشاتل الكبرى (أقل األسعار) بملغ اجمالي قدره (-/322,200د.ك)  فقط ثالثمائة 
واثنى وعشرون الف ومائتى دينار الغير لمدة ثالث سنوات

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

اطلع الجهاز على كتاب شركة المشاتل الكبرى رقم 2017/12 المؤرخ بتاريخ 2017/10/3 
المتضمن التزام الشركة بالسعر المقدم للمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2017-16 تصميم وانشاء وصيانة محميات 
استزراع الربيان في كبد على / شركة ارجون للتجارة العامه والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/127,740 د.ك) فقط مائة وسبعة وعشرون الف وسبعمائة واربعون دينار الغير

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1458
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم M-63-2017/2016 توريد أجهزة علمية لمحطة ابحاث الصليبية 
على النحو التالي:

-بنود أرقام (8،7،6،2،1) على/مركز الطب العربي بمبلغ اجمالي قدره (-/10,301د.ك)
-بنود أرقام (9،5،4،3) على/شركة تكترون لألجهزة االلكترونية بمبلغ اجمالي قدره (-

/9,453د.ك)

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8258
 تاريخ الكتاب :2017/09/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7969
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم دأ / م / 6 تقديم الخدمات الغذائية المبرم مع/ شركة طارق 
الغانم المحدودة لمدة خمسة اشهر إعتبارا من 2017/11/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي 

قدره (72,029/900 د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح ممارسة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

افادة الديوان بعدم الموافقة على ادراج الشركتيين للمناقصة رقم د أ/هـ/130(ع) اعمال تطوير 
التصميم واالنشاء واالنجاز والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد 

التالية اسمائهم :
- شركة الصقر للتجارة العامة والمقاوالت

- الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
ضمن الشركات المؤهلة للقيام بمثل هذه المشاريع الضخمة

 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 تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8291
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

 رقم الكتاب :7497
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب التعاقد مع/ السادة   TEC-HUENERT GMBH ( اقل األسعار) لتوفير عدد (2) سلم 
كهربائي متحرك لطائرات االسطول األميري من نوع 340A/747B لخدمة وتسهيل نقل 

الشخصيات المهمة VVIP بمبلغ إجمالي قدره (-/2,094,600 يورو) مايعادل (748,449/110
د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة رقم دأ- م-170 إيجار خيام مجهزة للدورة الثامنة والثالثون لمؤتمر القمة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت المزمع انعقاده يومي (5-6 ديسمبر 2017) بين 

الشركات المذكورة باكشف المرفق . 

* غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7598
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم دأ- م-171إيجار أجهزة للدورة الثامنة والثالثون لمؤتمر القمة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية - الكويت المزمع انعقاده يومي (5-6 ديسمبر 2017) بين الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق . 

* غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 :2017/1337$
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1336$
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2030005 انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام واالشغال 
المتصلة بها في منطقة جنوب وشرق الكويت على / شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت (أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/58,600,000 د.ك)  فقط ثمانية وخمسون مليون  وستمائة الف 

دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ وزارة النفط
السيد/ محمد الرشيدي     رئيس فريق ادارة المشاريع جنوب و شرق الكويت

المهندس/ عبد الرجمن الحوقل     مهندس بيئي

 HIRE OF 2040013 خدمات تأجير طائرات مروحية-RFP طلب ترسية المناقصة رقم
HELICOPTER SERVICES على / شركة بروفيشنال المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت

(اقل االسعار) وكيال عن/ FALCON AVIATION SERVICES بمبلغ إجمالي قدره (-
/15,998,118د.ك)

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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 نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1335$
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب ترسية المجموعتين (االولى والثانية) في المناقصة رقم RFQ-2041943 توريد حامالت 
بطانات الحفر وتركيبات وسدادات للحفر التطويري واصالح االآبار على/ الشركة الخليجية 

العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (5,785,964/800 د.ك)  
فقط خمسة ماليين  وسبعمائة وخمسة وثمانون الف  وتسعمائة واربعة وستون دينار  وثمانمائة 

فلس  الغير

- مرفق كتاب الشركة رقم (1397) المؤرخ في 2017/10/9 والمتضمن مطابقة العرض للشروط
والمواصفات

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1334$
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1387$
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/20,000,000 د.ك) مايعادل نسبة 
(24.4%) على قيمة عقد المناقصة رقم P F R- 2012460 إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط 

الخام واألشغال المتصلة بها في منطقة شمال الكويت 
 construction of flowlines and associated works in north Kuwait area

المبرم مع/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الشركة

 

طلب اصدار األمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/6,000,000 د.ك) مايعادل نسبة 
 RFP-2007256 SECONDMENT OF (29.8 %) على قيمة عقد المناقصة رقم

OSSCO PERSONNEL المبرم مع/ الشركة الكويتية للحفريات وذلك لتغطية تكاليف تمديد 
العقد لمدة (12) شهر اعتبارا من 2017/10/3 حتى 2018/10/3 لحين االنتهاء من اجراءات 

2030938-RFP طرح وترسية وتوقيع عقد مناقصة العقد البديل رقم

كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (1398) المؤرخ في 2017/10/9 والمتضمن أسباب 
األمر التغييري

 

الموضوع
4

5

م

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

رئيس مجلس ادارة الجهاز/ عبدالله العبدالرزاق
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

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

العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1346$
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1345$
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره 
-RPF (3,873,517/200د.ك)  ما يعادل نسبة (12%) على قيمة عقد المناقصة رقم

2012395 تقديم خدمات الصيانة لمرافق االنتاج في مناطق جنوب الكويت 
 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION FACILITIES FOR
SOUTH KUWAIT AREAS المبرم مع / شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت 

لمدة (12) شهر متواصلة وذلك لألسباب وبالتفاصيل الموضحة بكتاب الشركة

كما تم االطالع على كتاب رقم (2017/1298) المؤرخ في 2017/9/14 المتضمن فترة (15) 
شهر

 

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

-RFP وسبعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (11.65%) على قيمة عقد المناقصة رقم
2018515 مراقبة حالة وتقديم خدمات الصيانة الوقائية لمرافق االنتاج في مناطق جنوب 

وشرق الكويت المبرم مع/ شركة المير للخدمات الفنية لمدة (12) شهر متواصلة وذلك لالسباب 
وبالتفاصيل الموضحة بكتاب الشركة

كما تم االطالع على كتاب رقم (2017/1297) المؤرخ في 2017/9/14 المتضمن فترة (15) 
شهر

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1338$
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على تعديل تاريخ اصدار االمر التغييري الثالث 
للمناقصة رقم RFP-2016261 انشاء مجمع مكاتب جديد لموظفي الشركة في منطقة المقوع 

المبرم مع / مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت ليصبح اعتبارا من 2017/8/3 
بدال من 2017/8/17على ان االبقاء على موعد االنتهاء من اعمال المبنى حسب نطاق العمل 

االصلي كما هو دون تغيير وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الشركة 

* علما بأن العقد ينقسم الى:
1- االتشاء وما يرتبط بع من أعمال وإن موعد انتهاء هذا النوع األعمال ال يعني انتهاء العقد.

2- الضمان والصيانة, ومن بعدها يكون العقد قد انتهى.

* علما بأنه تم االبقاء على موعد انتهاء األعمال النطاق األصلي كما هو دون تغيير وسيتم تطبيق
غرامات (LDs) الواردة ضمن بنود العقد ألي تأخير.

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم ( 2017/65 ) المنعقد في  2017/9/11 
المتضمن: الموافقة على األمر التغييري الثالث اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/8/17

ثانيا: الموافقة
عدم موافقة كل من: 

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
عضو مجلس ادارة الجهاز/ عبدالعزيز السمحان

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

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

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

**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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/$1,636,200) 
مايعادل (-/499,041د.ك)   فقط اربعمائة وتسعة وتسعون الف  واحدى واربعون دينار الغير ما 
يعادل نسبة  (20%) على قيمة العقد رقم (16/0063G) الخاص بمناقصة الخليج رقم (37) 

لتوريد الدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة األولى) المبرم مع / شركة محمد ناصر 
الهاجري وذلك لزيادة الكميات المطلوبة حسب افادة الجهة الطالبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

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

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

الطبية وذلك لزيادة الكميات المطلوبة حسب افادة الجهة الطالبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1803
 تاريخ الكتاب :2017/02/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ص / م خ ع / 39 / 2016 / 2017 توريد وتركيب وصيانة ودعم فني 
ألجهزة ونظام MIS بمركز بنك الدم وادارة نظم المعلومات بين الشركات المتخصصة في هذا 

المجال 

* التقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة 

* األوامر التغييرية (%25)

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

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/73

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :421
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :411
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :424
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب شراء أدوية LIDOCAINE %5 PATCH للتخدير الموضعي وتخفيف اآلالم باالمر 
المباشر من/ شركة بدر سلطان واخوانه (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-

/1,530,000 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وثالثون الف  دينار  الغير وذلك كون الشركة 
الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك 

المادة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

طلب شراء ادوية (حبوب)  EZETIMIBE (EZETROL)10MG لعالج مرضى 
الكوليسترول باالمر المباشر من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الوكيل المحلي) 
بمبلغ اجمالي تقديري قدره  (-/1,318,365د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة وثمانيةعشر الف  

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

 

طلب شراء ادوية (حقن) U400 (IMIGLUCERASE (CEREZYME لعالج مرض 
جوشر لمستشفى الجهراء ومستشفى البنك الوطني لالطفال باالمر المباشر من/ شركة بدر سلطان
واخوانه (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/1,027,500 د.ك)  فقط  مليون  وسبعة

وعشرون الف وخمسمائة دينار الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة 
لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :412
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :416
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :192
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب شراء ادوية  FENOFIBRATE 145MG (LIPANTHYL) لعالج إرتفاع 
الكوليسترول باالمر المباشر من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الوكيل المحلي) بمبلغ 

اجمالي تقديري قدره (-/1,004,115 د.ك)  فقط  مليون  واربعة آالف  ومائة وخمسةعشر دينار 
الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية 

ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

طلب شراء ادوية (حقن)  CANALINUMAB (ILARIS)150 MG لعالج أمراض 
وراثية باالمر المباشر من/ شركة المعجل لالدوية (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-

/813,018د.ك) فقط ثمانمائة وثالثةعشر الف  وثمانيةعشر دينار  الغير وذلك كون الشركة 
الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك 

المادة

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/607 توريد جهاز PACS/NIS وملحقاتها
لحاجة مجلس أقسام الطب النووي - مستشفي العدان بين الشركات المتخصصة 

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (410) المتضمن تقرير السنة المالية لمخصصات الوزارة
من قبل وزارة المالية

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20381
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :439
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :20175
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :20173
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

طلب تعديل مبلغ شراء البند رقم (60-3)  مستهلكات خاصة بقسم جراحة القلب من شركة / بدر 
سلطان ليصبح  (-/9,266 د.ك) بدال من (-/27,750 د.ك) ولتصبح القيمة اإلجمالية لشراء 
اللوازم والمواد الطبية(-/224,187 د.ك) بدال من (-/242,671 د.ك) لورود خطأ في كتاب 

الوزارة

 

طلب شراء NEOCATE LCP POWDER 400GM لمرضى حساسية البروتين البقري 
عند االطفال باالمر المباشر من/ شركة المفيد لالدوية والمواد الغذائية (الوكيل المحلي) بمبلغ 

اجمالي تقديري قدره (-/213,750 د.ك)  فقط مائتين وثالثةعشر الف  وسبعمائة وخمسون دينار
 الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية 

ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

طلب الغاء شراء البند (116) قساطر وريدية قياس (20) لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من الشركتين كما يلي:

- البند (116-1) من/ شركة بدر سلطان واخوانه بمبلغ إجمالي قدره (-/82,144 د.ك)
- البند (116-2) من/ شركة ياكو الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/84,000 د.ك)

وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب الغاء شراء البند (154) قساطر وريدية قياس (20) لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من الشركتين كما يلي:

- البند (154-1) من/ شركة بدر سلطان واخوانه بمبلغ إجمالي قدره (-/82,144 د.ك)
- البند (154-2) من/ شركة ياكو الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/84,000 د.ك)

وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
11

12

13

14

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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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :425
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :426
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

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

 
 
 

طلب شراء AGLUCOSIDASE ALFA (MYOZYME) 50MG لعالج مرض وراثي 
(بومبيه) لمستشفى الجهراء باالمر المباشر من/ شركة بدر سلطان واخوانه (الوكيل المحلي) 

بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/165,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة وستون الف  دينار الغير وذلك
كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز 

المخزون من تلك المادة

 

طلب شراء أدوية حبوب (HIV) ODEFESY لعالج مرض نقص المناعه المكتسبة باالمر 
المباشر من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية  (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-
/157,080د.ك)  فقط مائة وسبعة وخمسون الف  وثمانون دينار  الغير . وذلك كون الشركة 
الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك 

المادة

 

 SAFETY CABINET طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/463 لتوريد أجهزة
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

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين ورود موافقة ادارة الفتوى 
والتشريع

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :420
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :414
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

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

 
 
 

طلب شراء PALBOCICLIB (IBRANCE) سرطان الثدي لمركز حسين مكي جمعه 
للجراحات التخصصية باالمر المباشر من/ شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت(الوكيل 
المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/98,304د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وثالثمائة 

واربعة دينار  الغير. وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة 
المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة

 

طلب شراء  FACTOR8 (KOGENATE)1000IU PURIFED gugh لعالج أمراض 
الدم باالمر المباشر من/ شركة  الغانم هيلث كير للتجارة العامة(الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي 

تقديري قدره  (-/678,484د.ك) فقط سبعة وستون الف  وثمانمائة وثمانية واربعون دينار  الغير
وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز 

المخزون من تلك المادة

 

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 

 

الموضوع
18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20382
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :20167
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :20385
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (168) مستهلكات تستخدم للتثبيت الخارجي للعظام 
لمستشفي الرازي  من / شركة الغانم هيلثكير  بدال من شركة السلع المتحدة وذلك إلنتقال وكالة 

الشركة المصنعة.

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (78-2) شراع ادوية حقن مضاد لالستفراغ لكافة 
المستشفيات على النحو التالي :

أوال: تعديل اسم الشركة المصنعة لتصبح GLAXOSMITHKLINE بدال من 
 NOVARTIS PHARMA

ثانيا: طلب تعديل شراء البند ليصبح من / شركة المعجل لالدوية بدال من / شركة محمد ناصر 
الهاجري وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (106) براغي بمقاسات مختلفة لتثبيت العظام 
لمستشفي الفروانية  من / شركة الغانم هلثكير بدال من شركة السلع الطبية وذلك النتقال وكالة 

الشركة المصنعة.

 

الموضوع
21

22

23

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 
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Page33 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1389$
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

    طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل 

طبقا للمادة رقم (16) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (9)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page34 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

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

 
 
 

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

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 11-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


