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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/75
25-محرم-1439 هـ 

   االثنين 
2017-10-16 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-16

)(   االثنين 2017/75 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

هيفاء عبدالعزيز المضف

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

المهندس/ فؤاد عبدالعزيز     رئيس قسم 
االشراف والمتابعة

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

1

1

2

3
4
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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 ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني 
والمالي

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 
الجودة

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

السيد/ عبدالله الدالل     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

السيدة/ سارة العوضي     رئيس قسم محاسبة 
البعثات

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

المناقصات الخارجية

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 
التجارية

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

السيد / فاروق االعصر     اختصاصي قانوني
السيد/ نواف العجمي     محاسب

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيد/ محمد الهاشمي     رئيس فريق التنسيق 
والمشاريع

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

السيد/ علي الشطي     رئيس قسم خدمة النزيل
السيد/ عبدالعزيز المطيري     مدير الشؤون 

المالية

4
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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 الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الصحة
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 

والثروه السمكية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيد/ عبدالعزيز العنزي     مراقب التشغيل 
والصيانة

السيد/ محمد اللباد     صيدلي ومسؤول تأهيل 
الشركات

السيد / مشعل العلي     مهندس اول لقسم تنفيذ
العمليات

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيد/ سايمون سامويل     مهندس ميكانيكي
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ وليد السابج     مراقب تنفيذ العقود

السيد/ نوري العنزي     رئيس قسم الميكانيكا 
والتكييف

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيدة/ امل القطان     رئيس قسم الشبكات 
والخوادم

السيدة/ شيخة البراك     مهندس كمبيوتر
المهندسة/ ماجدة طارش     مراقب ادارة 

الشئون الهندسية والصيانة
السيدة/ فاطمة السليم     مهندس اختصاصي 

مدني
المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام 

لالستشارات
السيد/ علي حسين     مراقب الدعم الفني
المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين 

اختصايين
السيدة/ سعاد القطان     رئيس قسم الصيانة

السيدة/ تهاني المطيري     رئيس قسم ضبط 
المشروعات

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

14
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

21 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد الرقم :- و ك م/ 2017/2016/39
القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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 للشباب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1735
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم هـ ع ش /2018/2017/2 أعمال توريد وطباعة بنرات 
وبوسترات واستيكرات وشهادات وكروت وأختام ونماذج مختلفة لمتطلبات أنشطة وفعاليات كافة

اإلدارات بالهيئة وإعادة الطرح عند الحاجة

* اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (1920) المؤرخ في 10/2/ 2017 المتضمن إلغاء 
الممارسة و كتاب رقم  2006بتاريخ 2017/10/4( المتضمن سبب االلغاء)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نواف العجمي     محاسب
السيد / فاروق االعصر     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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 :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :28140
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب تمديد فترة طرح دعوة المناقصة  تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتركيب محطات 
التحويل الرئيسية - شركات مركبة غير مصنعة ليصبح تاريخ إغالق إستقبال طلبات التاهيل 

2017/11/16 بدال من 2017/10/16

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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 الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :26993
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم و ش ج ع /2017/2016/4 (ع) اعمال خدمة النزيل لذوي االحتياجات
الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة وذلك لقيام الوزارة بطرح مناقصة جديدة عن 

الخدمات المقدمة لإلدارات المستحقة الخدمة فقط وستقوم الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
بإتخاذ نفس اإلجراء.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الشطي     رئيس قسم خدمة النزيل
السيد/ عبدالعزيز المطيري     مدير الشؤون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وزارة التعليم العالي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4821
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد ايجار سكن رئيس المكتب الثقافي - لندن د.فوزان الفارس المبرم مع / 
strutt &parker  لمدة عام اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2018/10/11 بمبلغ اجمالي 

قدره
 (-/182,000جنيه استرليني ) اي ما يعادل (-/86,520 د.ك) فقط ستة وثمانون الف وخمسمائة

وعشرون دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الدالل     رئيس قسم العقود والمناقصات
السيدة/ سارة العوضي     رئيس قسم محاسبة البعثات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15422
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 إفادة الهيئة بقيامها بإعادة دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/14 استئجار 
اليات ومعدات للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية والترسية على / شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة

العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/497,880 د.ك) فقط اربعمائة 
وسبعة وتسعون الف وثمانمائة وثمانون دينار الغير والمطابق للشروط والمواصفات الفنية.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8012
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (دأ-م-189) توريد وتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة للدورة الثامنة 
والثالثون لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت للفترة من 5-6 ديسمبر 

2017 بين الشركات المتخصصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6539
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/7 أعمال إعادة 
تأهيل متحف الكويت الوطني المرحلة الرابعة المبرم مع/ شركة المدير الكويتي للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة (288) يوم بدون تكلفة مالية وذلك لتأخر صرف دفعات المقاول ارقام 
(8.7.6.5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ فؤاد عبدالعزيز     رئيس قسم االشراف والمتابعة

الموضوع
1
م

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للقوى العاملة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9491
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم ق ع /2017/4-2018 مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لتوريد 
تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحدث بمبلغ اجمالي قدره (-/183,400 د.ك) فقط مائة وثالثة 

وثمانون الف واربعمائة دينار الغير على النحو التالي : 
- للسنة المالية 2017- 2018 بمبلغ (-/96,681 د.ك) 

- للسنة المالية 2018- 2019 (-/86,719 د.ك) 
ولمدة 30 يوما من تاريخ توقيع العقد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ تهاني المطيري     رئيس قسم ضبط المشروعات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

شركة شبكة الخليج لالتصاالت ذ م م
 
 

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

شركة سمارت نولدج للتجارة العامة  ذ م م
 
 

(أعيد بحث) طلب الشركة االستعجال في اجراءات تعاقد المناقصة رقم وأ/2013/2012/163(ع
ع ع) مشروع تحديث نظام االمن والسالمة في مجمع االعالم لتوفير اقصى درجات الحماية 

واالمان وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

-كما اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب رد الوزارة رقم 225 المؤرخ في 2017/8/23

- كتاب الوزارة رقم (242) المؤرخ في 2017/10/4 المتضمن االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

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

ارسال فيلكا للوزارة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 241 بتاريخ 2017/10/4 المتضمن إنتظار رد من وزارة 
المالية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز  احالة الكتاب للجهة لالطالع مع االستعجال باتمام اجراءات التعاقد

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/67 المنعقد في 
2017/9/18 المتضمن: احاله كتاب شركة سمارت نولدج لالطالع وموافاتنا بالرد خالل 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10657
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :10958
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (1) اعداد وتجهيز وتنظيم االحتفاالت لالعياد الوطنية للجهات التابعة 
لالمانة اثناء احتفاالت الكويت باالعياد والمناسبات الوطنية (يناير / فبراير 2018) بين الشركات

المؤهلة لمحافظات الكويت الست والمذكورة بكتاب األمانة كل على حدا.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

  Disaster Recover طلب طرح الممارسة رقم 79-2017/2016 مشروع أنظمة الكوارث
أنظمة الحماية لألجهزة والشبكات واالنترنت وقواعد البيانات للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع 

المقيمين بصورة غير قانونية بين الشركات المتخصصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات وان تتولى الجهة  صاحبة الشان إجراءات طرح األعمال بممارسة محدودة وفقا 

للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

شركة البوم للمعدات البحرية والغوص ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2008
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

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

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

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم M-104-2017/2016 العمليات الزراعية الخاصة بإنتاج النباتات 
الفطرية على / شركة ترست التخصصية للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) المطابق للمواصفات 

بمبلغ اجمالي قدره
 (-/23,154 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف ومائة واربعة وخمسون دينار الغير

*علما بأن المناقصة اعاله 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

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :94433
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

 رقم الكتاب :83923
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 2014/12-2015 تراخيص برامج اوراكل - تقديم الدعم 
الفني والتحديث المبرم مع / شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية اعتبارا من 2017/10/1حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (62,791/500 د.ك) فقط اثنى وستون الف وسبعمائة واحدى 

وتسعون دينار وخمسمائة فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 9-
2017/2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2-2018 مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لخدمات 
مايكروسوفت الفني MICROSOFT PREMIER SUPPORT لمدة سنة اعتبارا من 

2017/9/1 حتى 2018/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (92,627/550 د.ك) فقط اثنى وتسعون الف 
وستمائة وسبعة وعشرون دينار وخمسمائة وخمسون فلس الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

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 الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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 البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1133
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

 رقم الكتاب :1197
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم CB/CPD/2058 تصميم وتوريد وانشاء واختبار تشغيل تطوير 
وحدة فحم الكوك رقم (20) مصفاة ميناء عبدالله لمدة 26 شهر على / شركة سبيك الخليج للتجارة
العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,732,000 د.ك) فقط اربعة وعشرون

مليون وسبعمائة واثنى وثالثون الف دينار الغير حيث انه المطابق للشروط واالسعار.

*علما بأن المناقصة اعاله 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/ محمد الهاشمي     رئيس فريق التنسيق والمشاريع

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم HO/GS/0393 خدمات استئجار سيارات لشركة البترول 
الوطنية الكويتية ليصبح 2017/11/5 بدال من 2017/10/22

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20245
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :20244
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم تغيير اسم شركة ألتكو عبدالرحمن العليان واخوانه للتجارة العامة 
والمقاوالت لتصبح شركة التكوميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت.

 

طلب االحاطة والعلم بأن تم تغيير اسم شركة منارة الراشد للتجارة العامة والمقاوالت لتصبح 
مؤسسة سوفت ميدكال الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية.

 

الموضوع
1

2

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11057
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ 
اجمالي قدره (-/86,100 د.ك) فقط ستة وثمانون الف ومائة دينار الغير ما يعادل نسبة 

(16.6%) قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2013/2012/60 تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية االساسية للهيئة المبرم مع/شركة يوسف أحمد الغانم
وأوالده وتمديد العقد لمدة ستة اشهر من 2017/9/13 حتى 2018/3/12 وذلك لحين اإلنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة  رقم هـ ع / ش أ م 2017/2016-25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين
المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام لالستشارات

السيدة/ فاطمة السليم     مهندس اختصاصي مدني
المهندسة/ ماجدة طارش     مراقب ادارة الشئون الهندسية والصيانة

السيدة/ سعاد القطان     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم 2017/62 المنعقد في 2017/8/21 على طلب 

اصدار االمر التغييري الرابع : عدم الموافقة لعدم توافر إعتماد مالي
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8051
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :11060
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2018/2017/18 توريد تراخيص برامج الحاسب اآللي 
الخاصة بشركة مايكروسوفت للهيئة لمدة ثالث سنوات.

-التقبل التجزئة
-ال تقبل العروض البديلة

-نسبة االوامر التغييرية (%15)
-على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع تقديم شهادة حديثة تثبت

ذلك.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة البراك     مهندس كمبيوتر
السيد/ علي حسين     مراقب الدعم الفني

السيدة/ امل القطان     رئيس قسم الشبكات والخوادم

طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/59 توفير النظام االلي والتراخيص 
والصيانة لعمادة 

المكتبات والتقنيات ذلك لعدم مطابقة الشركتين المتقدمين للمواصفات الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين
المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام لالستشارات

المهندسة/ ماجدة طارش     مراقب ادارة الشئون الهندسية والصيانة
السيدة/ سعاد القطان     رئيس قسم الصيانة

السيدة/ فاطمة السليم     مهندس اختصاصي مدني

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12134
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :19087
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 15-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد 
والتكييف باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثالثة) بين الشركات المصنفة بالفئة الرابعة 

العمال التكييف.

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

*شرط خبرة ال تقل عن 5 سنوات
*نسبة األوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 1-2017-2018 تنفيذ أعمال أبراج إنارة للملعب الرئيسي 
بنادي الفحيحيل الرياضي بين الشركات المصنفة بالفئة الرابعة لالعمال الكهربائية 

- غير قابلة للتجزئة
- التقبل عروض بديلة

- نسبة االوامر التغيرية (%25)
- محتويات لوحة التوزيع وجميع المآخذ والمفاتيح الكهربائية من النوع االنجليزي (بلد المنشأ).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح على مواصفات الشركات والمصانع المعتمدة 
لدى وزارة الكهرباء

مع حذف الشرط : "محتويات لوحة التوزيع وجميع المآخذ والمفاتيح الكهربائية من النوع 
االنجليزي (بلد المنشأ). "

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20175
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة المناقصة رقم هـ ع ر 2016/8-2017 استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة 
صالة االتحاد الكويتي للمالكمة ورفع األثقال

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :24785
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بترسية المناقصة رقم م ع/2011/2010/69(ع) مشروع 
تصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنات قطعة (2) في منطقة 
اشبيلية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح على / شركة بيت البناء الكويتي 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (2,296,111/890 د.ك) فقط  
مليونين ومائتين وستة وتسعون الف ومائة واحدى عشر دينار وثمانمائة وتسعون فلس الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 22768 المؤرخ في 2017/9/11 المتضمن موافقة وزارة
المالية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة بدراسة كافة العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25694
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/37 استئجار 
وتوريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة 
للوزارة على / شركة كوانتم سلوشنز للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره (-/993,855 د.ك) فقط 

تسعمائة وثالثة وتسعون الف وثمانمائة وخمسة وخمسون دينار الغير.

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 24009 المؤرخ في 2017/9/24 المتضمن موافقة 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على إدراج المناقصة للسنة المالية 2018/2017

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/58) المنعقد في 2017/8/7 المتضمن : 

عدم الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي.
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :22750
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1590
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

الشركة العالمية لالمن والسالمة ذ م م
 
 

طلب تعديل مبلغ التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع /2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال 
التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية في منطقة مبارك الكبير 

التعليمية المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها ليصبح (-/211,432 د.ك) فقط 
مائتين واحدىعشر الف واربعمائة واثنى وثالثون دينار الغير بدال من (60,075/323 د.ك) لورود

خطأ مطبعي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

طلب الشركة اإلفادة بتوقيع عقد المناقصة رقم م ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال الحراسة 
بمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز  احالة الكتاب للجهة لالطالع مع االستعجال باتمام اجراءات التعاقد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1373$
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2032970 تزويد خدمات التمريض لمستشفى األحمدي على 
الشركات المصنفة تحت الفئة التخصصية (83) والفئة التخصصية (93) التي تم تأهيلها 

واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا السس ومعاير االختيار والتأهيل والمدرجة اسماءها 
بالكشف المرفق بكتاب الشركة مع استبعاد الشركة التجارية العامة لالسباب الموضحة بمرفقات 

كتاب الشركة

- التقبل التجزئة
- ال تقبل العروض البديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1262$
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

شركة كويت سستمز للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :800
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

طلب الشركة الموافقة على ادراج اسمها ضمن الشركات المدعوة للمشاركة بالمناقصة رقم 
RFP-2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة لالسباب الموضحة بكتاب الشركة مع 

تعهدها الكامل بتالشي اي مخالفات ان وجدت حاال او مستقبال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

 2029867-RFP طلب الشركة اعادة النظر في قرار استبعادها من المشاركة في المناقصة رقم
أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة والموافقة على حصول الشركة على مستندات المناقصة 

لتتمكن من اعداد العطاء والمشاركة بها وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

الموضوع
2

3

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من 
تاريخه

  قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من 
تاريخه

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم :REP-2037310 تصميم وانشاء وتسليم سفينة متعددة المهام 
لمعالجة تسرب النفط بين الشركات التي تم تأهيلها وإعتمادها لدى الشركة في الفئات 

MARINE FACILITIES UPGRADING PROJECT - MARINE) التخصصية
FLEET SHIPBUILDERS) مع عدم التكرار والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة 

عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/ وزارة النفط

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 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 والمقاوالت وذلك لعدم توافر االعتماد المالي. 

*اطلع الجهاز على:
-  كتاب الهيئة رقم 8488 المؤرخ في 2017/8/20 المتضمن اسباب اإللغاء

-  كتاب الهيئة رقم (9808) المؤرخ في 2017/10/3 والمتضمن إفادة الهيئة برفض وزارة 
المالية للطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز رفع االمر لمجلس الوزراء استنادا للمادة (52) من قانون المناقصات
العامة رقم 37 لسنة 1964

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :9497
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

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

 
 
 

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب التعاقد المباشر مع /شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر (الوكيل الحصري) لتوسعة 
برنامج Kuwait Finder بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك) فقط ثالثمائة الف دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

  envelope dispenser kiosk Machines طلب شراء عدد (20) جهاز المغلف السريع
باألمر المباشر من / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ايمس) وهي الشركة المفوضة للتعاقد 

 CETWIN SYSTEM SOLUTION SWEDEN لتوريد هذه األجهزة من شركة
AB(CSS) بمبلغ اجمالي قدره (-/152,000 د.ك ) فقط مائة واثنى وخمسون الف دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
2

3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page33 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

طلب شراء (20) جهاز ID Express machine Excluding Fargo Printer باألمر 
المباشر من / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ايمس) وهي الشركة المفوضة للتعاقد لتوريد 
 (CETWIN SYSTEM SOLUTION SWEDEN AB(CSS هذه األجهزة من شركة

بمبلغ اجمالي قدره (-/91,200 د.ك) فقط احدى وتسعون الف ومائتى دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

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.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ عبدالعزيز العنزي     مراقب التشغيل والصيانة
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة
السيد / مشعل العلي     مهندس اول لقسم تنفيذ العمليات

السيد/ وليد السابج     مراقب تنفيذ العقود
السيد/ محمد اللباد     صيدلي ومسؤول تأهيل الشركات
السيد/ نوري العنزي     رئيس قسم الميكانيكا والتكييف

السيد/ سايمون سامويل     مهندس ميكانيكي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة استنادا للمادة 22 من قانون المناقصات العامة رقم 37  لسنة 1964 وموافاة 

الجهاز بالتوصية 
ثانيا: الموافقة على التمديد لمدة اسبوعين من تاريخ القرار

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :802
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :6981
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج د/2012/2011(ع) غسيل وكي 
البياضات وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة الثالثة والرابعة) لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2017/11/1 على النحو التالي :
-المجموعة الثالثة المبرم مع / شركة الصانع للمقاوالت الكهربائية بمبلغ إجمالي قدره 

(197,188/200 د.ك) فقط مائة وسبعة وتسعون الف ومائة وثمانية وثمانون دينار ومائتى فلس
 الغير بعد زيادة (10%) على إجمالي قيمة العقد نظرا إلرتفاع تكاليف المواد اإلستهالكية 

المستخدمة لتنفيذ العقد بناءا على طلب الشركة.
-المجموعة الرابعة المبرم مع / شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف بمبلغ إجمالي قدره (-

/176,616 د.ك) فقط مائة وستة وسبعون الف وستمائة وستة عشر دينار الغير
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج/2017/2016 
(المجموعة الثالثة) والمناقصة رقم ص/م خ ع/11د/2017/2016 (المجموعة الرابعة).

-اطلع الجهاز على كتاب شركة الصانع رقم 582 المؤرخ في 2017/10/2 المتضمن طلب 
الزيادة.

 

(أعيد بحث) طلب الموافقة على تعديل االمر التغييري االول الصادر على قيمة عقد مناقصة 
الخليج لتوريد األدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة األولى) إلدارة المستودعات الطبية 

لتصبح مع / شركة ناصر محمد الهاجري بدال من شركة جاسم الوزان وذلك لوجود خطأ في كتاب 
الوزارة

 

الموضوع
2

3

م

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

عدم موافقة كل من:
نائب الرئيس للجهاز/ فيصل المزين

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :481
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 (أعيد بحث) 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 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (755) المؤرخ في 2017/9/24 المتضمن االعتماد 
المالي.

* التقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة 

* األوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح تأهيل الشركات المتخصصة في مجال ادارة المخزون وتشغيل وصيانة قطاع االدوية 
والتجهيزات الطبية - ادارة المستودعات الطبية/ادارة الهندسة الطبية واالعالن عنها بالجريدة 

الرسمية

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة 
يتضمن تعديل المسمى وتعديل الشروط الخاصة بكراسة التاهيل

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :107
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :106
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :454
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب شراء ادوية (حبوب) لعالج ارتفاع الكوليسترول من شركة / صفوان للتجارة والمقاوالت 
(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/14,740,000 $) مايعادل (-/4,466,220 د.ك) فقط 

اربعة ماليين واربعمائة وستة وستون الف ومائتين وعشرون دينار الغير وذلك بعد تخفيض 
الكميات.

 

طلب شراء ادوية (حبوب) لعالج امراض الجهاز العصبي لكافة المستشفيات من / شركة محمد 
ناصر الهاجري واوالده (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,575,000 $) مايعادل (-
/2,280,075 د.ك) فقط مليونين ومائتين وثمانون الف وخمسة وسبعون دينار الغير وذلك بعد 

زيادة الكميات.

 

 - ETEPLIRSEN )EXONDYS 51( 500MG (حقن) طلب شراء ادوية
ETEPLIRSEN (EXONDYS 51 100MG لعالج مرض ضمور العضالت (دوشيني) 

لمركز األمراض الوراثية باألمر المباشر من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الوكيل 
الحصري) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/2.161,056 د.ك) فقط مليونين ومائة واحدى وستون 

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

 

الموضوع
6

7

8

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :445
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :105
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :417
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

طلب شراء ادوية (حبوب) SGLT-2 INHIBITOR FORXIGA 10MG لعالج مرضى 
السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات باالمر المباشر من / شركة الغانم هلثكير 
للتجارة العامة (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/1,649,880 د.ك) فقط مليون  

وستمائة وتسعة واربعون الف وثمانمائة وثمانون دينار الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري
والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة.

 

طلب شراء ادوية (حقن) لعالج مرض السكر لكافة المستشفيات من / شركة صفوان للتجارة 
والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 4,554,344 $) مايعادل (-/1,389,075 

د.ك) فقط مليون وثالثمائة وتسعة وثمانون الف وخمسة وسبعون دينار الغير وذلك بعد تخفيض 
الكميات.

 

طلب شراء أدوية (حقن) ENZ.IDUSULFASE 6MG/3ML ELAPRASE لعالج 
مرض هانتر لمستشفى الجهراء ومستشفى البنك الوطني لألطفال من / شركة أحفاد حمد صالح 
الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/1,081,551 د.ك) فقط مليون  

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

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :441
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :446
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :103
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :19665
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

طلب شراء ادوية RUXOLITINIB (JAKAVI)20MG لعالج السرطان لكافة 
المستشفيات باالمر المباشر من / شركة المعجل لالدوية (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري 
قدره (-/879,670د.ك) فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون الف وستمائة وسبعون دينار الغير وذلك 

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

 

 (HUMAN NORMAL IMM.GLOB. (GAMUNEX طلب شراء ادوية
GM/50ML5 لعالج امراض الدم لكافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة وربة 

للتجهيزات الطبية (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/836,250 د.ك) فقط ثمانمائة 
وستة وثالثون الف  ومائتين وخمسون دينار الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة

المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة.

 

طلب شراء ادوية (حقن) لعالج مرضى فقر الدم لكافة المستشفيات من / شركة ياكو الطبية 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,400,000 يورو) مايعادل (-/ 794,400 د.ك) فقط 

سبعمائة واربعة وتسعون الف واربعمائة دينار الغير.

 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (2) شراء لوازم جراحة العيون على الشركات المذكورة بكتاب 
الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (2,398,312/91$) ما يعادل (-/743,477 د.ك) فقط سبعمائة 

وثالثة واربعون الف واربعمائة وسبعة وسبعون دينار الغير .

 

الموضوع
12

13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :102
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :101
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :100
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :99
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب شراء ادوية (حقن) لعالج مرضى الدم لكافة المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,294,799 $) مايعادل (-/699,914 د.ك) فقط ستمائة 

وتسعة وتسعون الف وتسعمائة واربعة عشر دينار الغير .

 

طلب شراء ادوية (حقن) لعالج مرضى السكر لكافة المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,191,650 $) ما يعادل (-/668,453 د.ك) فقط ستمائة 

وثمانية وستون الف واربعمائة وثالثة وخمسون دينار الغير .

 

طلب شراء ادوية (حقن) لعالج مرضى الروماتيد لكافة المستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب 
المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,024,763 $) مايعادل (-/617,553 

د.ك) فقط ستمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة وثالثة وخمسون دينار الغير.

 

طلب شراء ادوية (حبوب) لعالج امراض الدم لكافة األقسام في المستشفيات من / شركة الغانم 
هلثكير للتجارة العامه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,933,187 $) مايعادل (-

/589,622 د.ك) فقط خمسمائة وتسعة وثمانون الف وستمائة واثنى وعشرون دينار الغير وذلك 
بعد تخفيض الكميات.

 

الموضوع
16

17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :74
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :419
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :455
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :98
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

طلب شراء أدوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية 
من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,875,000 $) مايعادل (-/571,875 د.ك) فقط خمسمائة واحدى وسبعون الف وثمانمائة 
وخمسة وسبعون دينار الغير.

 

 PIMECROLIMUS CREAM طلب شراء أدوية ألمراض الجلدية والتناسلية المادة
GM (ELIDEL15 %1 لكافة األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة 

محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/511,700 د.ك) فقط 
خمسمائة واحدىعشر الف وسبعمائة دينار الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة 

المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك المادة.

 

طلب شراء (ادوية) C.S ABATACEPT (ORENCIA)125MG لعالج مرضى 
الروماتيزم لكافة المستشفيات باالمر المباشر من / مؤسسة الحافظ التجارية (الوكيل المحلي) 

بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/500,000 د.ك) فقط خمسمائة الف دينار الغير وذلك كون الشركة 
الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز المخزون من تلك 

المادة 

 

طلب شراء ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية 
من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,640,000 $) مايعادل (-

/498,560 د.ك) فقط اربعمائة وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وستون دينار الغير .

 

الموضوع
20

21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :97
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/443
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :462
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

 رقم الكتاب :444
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب شراء أدوية (حبوب) لعالج مرضى التصلب المتعدد (M.S) من / شركة أحفاد حمد صالح 
الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,608,000 $) مايعادل (-/492,048 
د.ك) فقط اربعمائة واثنى وتسعون الف وثمانية واربعون دينار الغير وذلك بعد تخفيض الكميات.

 

طلب شراء مادة VIDAGLIPTIN 50MG GALVUS لعالج مرضى السكر لكافة 
المستشفيات باالمر المباشر من / شركة المعجل لالدوية (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري 
قدره (-/432,150 د.ك) فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف ومائة وخمسون دينار الغير وذلك 

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

 

 VIDAS على جهاز PCT طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال البند رقم (110) شراء فحص
لكافة المختبرات مع / شركة الخليج المتكاملة لألنظمة األمنية بدال من / شركة بدر سلطان وذلك 

ألنتقال وكالة الشركة المصنعة بنفس األسعار.

 

طلب شراء المادة OLANZAPINE (ZYPREXA) 10MG لعالج االمراض النفسية لكافة
المستشفيات باالمر المباشر من / شركة بدر سلطان واخوانه (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي 

تقديري قدره (-/244,640 د.ك) فقط مائتين واربعة واربعون الف وستمائة واربعون دينار الغير 
وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية ولتعزيز 

المخزون من تلك المادة

 

الموضوع
24

25

26

27

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :453
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/190
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :20523
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء المادة BELIMUMAB BENLYSTA 120-400 MG لعالج 
مرض الذئبة الحمراء المستشفيات باالمر المباشر من / شركة ياكو الطبية (وكيل محلي) بمبلغ 

اجمالي تقديري قدره (-/157,000 د.ك) فقط مائة وسبعة وخمسون الف دينار الغير وذلك لكون 
الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية لتعزيز المخزون .

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 364 المؤرخ في 2017/8/21 المتضمن الطلب السابق 

 

 TWO-IN-ONE (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/408 لتوريد جهاز
 INTEGRADTED BRREAST BIOPSY SYSTEM WITH SPECIMEN

IMAGINING TECHNOLOGY وملحقاتها لمجلس اقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - 
البرنامج الوطني للكشف المبكر عن امراض الثدي بين الشركات المتخصصة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/409 المؤرخ في 2017/9/24 المتضمن االعتماد
المالي

 

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (25) مستهلكات طبية لألطفال الخدج لمستشفي العدان 
لقسم العناية المركزية لألطفال حديثي الوالدة من / شركة الشايع هلث كير بدال من شركة الدائرة 

المركزية وذلك ألنتقال وكالة الشركة المصنعة.

 

الموضوع
28

29

30

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 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20521
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :20520
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :20519
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :20522
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء اللوازم والمواد الطبية مستهلكات طبية لألطفال 
الخدج قساطير وريدية لمستشفى العدان لقسم العناية المركزة لألطفال الخدج مع / شركة الشايع 

هيلث كير عن (VYGON ) بدال من / شركة الدائرة المركزية وذلك ألنتقال وكالة الشركة 
المصنعة.

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء اللوازم والمواد الطبية مستهلكات لألطفال الخدج 
لمستشفى العدان مع / شركة الشايع هيلث كيرعن (VYGON) بدال من / شركة الدائرة المركزية 

وذلك ألنتقال وكالة الشركة المصنعة.

 

 LEFT ATRIAL APPENDAGE طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء مادة
 BOSTON من مناقصة الخليج رقم (7) مع / شركة الدائرة المركزية وكيال لـ CLOSURE
SCIENTIFIC CORP بدال من / شركة بدر سلطان واخوانة وذلك ألنتقال وكالة الشركة 

المصنعة.

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء اللوازم والمواد الطبية مستهلكات طبية لألطفال 
 - VYGON) لمستشفى العدان لوحدة طوارئ العازمي مع / شركة الشايع هيلث كيرعن

S / VBM-MUENSTER/AMBUA بدال من / شركة الدائرة المركزية وذلك ألنتقال وكالة 
الشركة المصنعة.

 

الموضوع
31

32

33

34

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page45 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20524
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :20415
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء اللوازم والمواد الطبية مواد خاصة لقسم األطفال 
 / VYGON KG) الخدج لكافة األقسام في المستشفيات مع / شركة الشايع هيلث كير عن

GERMANY) بمبلغ اجمالي قدره (-/32,640) بدال من / شركة الدائرة المركزية وذلك ألنتقال
وكالة الشركة المصنعة.

 

طلب االحاطة والعلم بأن قد سقط سهوا إدراج العملة األجنبية لشراء البند رقم (63) أدوية 
(حبوب) لعالج األمراض النفسية لكافة المستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت هو 

(-/1,029,878 $) ما يعادل (-/314,113 د.ك)

 

الموضوع
35

36

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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       

Page46 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

 رقم الكتاب :31195
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :15649
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية اتفاقية خدمات إدارة مشاريع 
 Turner International /الهيئة اإلنشائية في الشويخ والعارضية على المكتب العالمي
بالمشاركة مع المكتب المحلي/ Projacs (العرض الثاني فنيا وماليا) بمبلغ إجمالي قدره (-

/2,471,336 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين
المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام لالستشارات

السيدة/ سعاد القطان     رئيس قسم الصيانة
المهندسة/ ماجدة طارش     مراقب ادارة الشئون الهندسية والصيانة

السيدة/ فاطمة السليم     مهندس اختصاصي مدني

طلب اصدار أمر تغييري بزيادة مبلغ إجمالي قدره (62،462/400 د.ك) ما يعادل نسبة 
(21.77%) على قيمة عقد اتفاقية اإلشراف على عقد المقاول رقم هـ و/م م/2015-2014/8 

إنشاء زإنجاز وصيانة مبنى إداري لقطاعات الهيئة المبرم مع/ دار القالف لالستشارات الهندسية
مع تمديد العقد لمدة (6) أشهر وذلك لإلشراف على تنفيذ األمر التغييري لعقد المقاول

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/75

  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       

Page47 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :17/9
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب تمديد عقد االتفاقية رقم D/D/P-KU-03/01-04 دراسة وتصميم واإلشراف على مبنى 
كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية المبرم مع المستشار العالمي/ كامبردج 

سفن اسوشيتس إنك بالتعاون مع المستشار المحلي/ مستشارو الخليج لمدة (365) يوم اعتبارا 
من 2018/1/1 حتى 2018/12/31 دون تكلفة مالية إضافية

وذلك لكون إجمالي قيمة التكلفة المقدرة خالل مدة التمديد الزمني المطلوب تماثل قيمة الفائض 
في قيمة األمر التغييري األول والتي تقدر (-/1،487،210 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
3
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 18-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


