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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/47
24-رمضان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-06-19 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-06-19

)(   االثنين 2017/47 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
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي
سالم ذياب العنزي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د/مرسال سعد الماجدي

د/جنان محسن بوشهري
فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

رئيس 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 وزارة المالية
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ وضحة العميري     مراقب المشتريات
السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 

المناقصات

1
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4
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيدة/ ندى العسعوسي     محلل أول اتصاالت 
وشبكات

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 

اإلنشائي
السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني

والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 

الجودة

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ مبارك مال الله     مراقب ادارة الصيانة

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 

المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة العدل

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

السيدة/ أنفال جراغ     مشارك أبحاث

السيد/ ابراهيم الفيلكاوي     مراقب
السيد/ محمد محسن     باحث قانوني

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني
السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية

السيد/ أحمد فتحي     محاسب

السيد/ صالح الشطي     خبير أول إدارة 
المشاريع الهندسية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ يوسف العوضي     مدير ادارة المشاريع
الهندسية
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2017/47

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خطوط انابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الجديدة الرقم :- RFP-2030814(ع)
KOC FEED PIPELINES TO NEW REFINERY PROJECT

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :234
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 Blue طلب ترسية المناقصة رقم م ب ك / خ / 2016/332 توريد وتركيب وصيانة اجهزة
Coat على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/96,900د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات
السيدة/ ندى العسعوسي     محلل أول اتصاالت وشبكات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2953
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب تعديل القيمة التقديرية لطرح الممارسة رقم (30-2017/2016) مشروع الدعم االعالمي 
للخطة االنمائية (2016/2015-2020/2019) والخطط السنوية المنبثقه منها بين الشركات 

المتخصصة لمدة سنة وذلك  لتخفيض وزارة المالية اعتمادات المشروع للسنة المالية (2017-
(2018

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ وضحة العميري     مراقب المشتريات
السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :30149
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب التمديد السابع لعقد  المناقصة رقم 2013/2012/2 خدمات عامة وفندقية ( مراسلين 
وفراشين ) للوزارة المبرم مع/ شركة طويق العالمية للخدمات لمدة ثالث شهور اعتبارا من 
2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,718 د.ك )  فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة 
وثمانيةعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2016-2015/12 .

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 31221 المؤرخ في 2017/6/14 المتضمن تعديل رقم
التمديد المطلوب.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/830$
 تاريخ الكتاب :2015/05/18

 
 
 

طلب تعديل تاريخ نهاية التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ش ر/2013/2012/9 تشغيل 
وصيانة وإصالح خدمات التبريد والتكييف بمراكز الشباب المبرم مع / شركة المجموعة الخليجية 

لمدة ستة شهور ليصبح اعتبارا من 2017/4/1  حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(14,634/166 د.ك)  فقط اربعة عشر الف  وستمائة واربعة وثالثون دينار  ومائة وستة وستون

فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مبارك مال الله     مراقب ادارة الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5954
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م /2017/2016/14 توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل مفاتيح 
االدوار الفرعية لمقر الهيئة الرئيسي على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/147,000 د.ك)  فقط مائة وسبعة واربعون الف  دينار  الغير

*كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (5078) المؤرخ في 2017/5/11 المتضمن افادة 
الوزارة بموعد وصول العطاءات المناقصة

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة

 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 الموافقة مع تجديد الكفاله البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1016
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد خدمات الدعم الفني وصيانة نظام محفظة الصندوق الكويتي االستثمارية 
المبرم مع / شركة ديجتل بروسيسنج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية لمدة سنة اعتبارا من 
2017/7/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/90,000 د.ك )  فقط تسعون الف  دينار  الغير بنفس الشروط

واالسعار.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم 1068 المؤرخ في 2017/6/14 المتضمن قيمة 
التجديد المطلوب.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :184
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد اعمال تقديم تقارير اخبارية مصورة من جمهورية مصر العربية 
لتلفزيون دولة الكويت المبرم مع/ شركة استوديو الحكيم لمدة سنة اعتبارا من 2017/8/6 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/132.900 د.ك)  فقط مائة واثنى وثالثون الف  وتسعمائة دينار  الغير بنفس 
الشروط واالسعار وذلك لحاجة الوزارة العمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

طلب التعاقد رقم 2018/2017/0050 مع / مؤسسة ام فيلم لالنتاج الفني النتاج البرنامج 
التلفزيوني (انسان) مدته (ساعة تلفزيونية) بمبلغ اجمالي قدره (-/169,000 د.ك)  فقط مائة 

وتسعة وستون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :126
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017013875
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب التجديد التاسع للعقد الفرعي رقم 1-2010/2009 تقديم خدمات الدفع اإللكتروني للوزارة 
المبرم مع/ شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لمدة سنة إعتبارا من 2017/5/7حتى 

2018/5/6بحدود مبلغ إجمالي قدره (-/60,000 د.ك) فقط ستون الف  دينار  الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الشطي     خبير أول إدارة المشاريع الهندسية
السيد/ يوسف العوضي     مدير ادارة المشاريع الهندسية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم و ع/2012/2011/1 إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة 
مشروع مجمع النيابة العامة التابع للوزارة  المبرم مع/ شركة المباني المتحدة لمدة سبعة أشهر 

اعتبارا من 2017/2/28 حتى 2017/9/27 دون تكلفة مالية
علما بأنه سيتم تحميل المقاول أتعاب المكتب الهندسي المشرف على العقد والبالغة (-/100,000

د.ك)  فقط مائة الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الشطي     خبير أول إدارة المشاريع الهندسية
السيد/ يوسف العوضي     مدير ادارة المشاريع الهندسية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12839
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم م ع /2017/2016/30 توريد وجبات غذائية لطلبة التدريب 
الكشفي بالمناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص ونادي الكشافة البحرية خالل الفترة من 

24 اكتوبر 2016 الى 10 مايو 2017 على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي 
قدره (108,688/500 د.ك)  فقط مائة وثمانية الف  وستمائة وثمانية وثمانون دينار  وخمسمائة

فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6429
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2017/2016/15 لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية ) محدودة على الشركات 

المصنفة لدى اللجنة بالفئة الثانية لإلنشاءات

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

*نسبة األوامر التغيرية %25
*شرط الخبرة ال تقل عن خمس سنوات 

*مدة العقد النجاز كافة األعمال المبنية بالمناقصة هي 1095 يوما
*يرجى النظر الى المادة رقم 17 من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن 
المناقصات العامة التي تبين حدود النصاب بالنسبة المسموح لهم بالمشاركة في المناقصة

*كما اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام (3275) و (10319) و (10876) المؤرخين بتاريخ
2017/2/14 و 2017/4/18 و2017/4/23

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6769
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

 رقم الكتاب :6634
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم 7-2014/2013 توفير مستشارين و اختصاصيين 
لالمانة المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر اعتبارا من 2017/8/24حتى 

2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (77,605/380 د.ك)  فقط سبعة وسبعون الف  وستمائة 
وخمسة دينار  وثالثمائة وثمانون فلس  الغير وذلك لحين طرح ممارسة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ (-/7,688د.ك)  فقط سبعة آالف  وستمائة 
وثمانية وثمانون دينار  الغير مايعادل نسبة (5.2%) من قيمة عقد المناقصة رقم 2015/1-
2016 تطوير الشبكة المحلية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع / شركة زاك 

سيلوشنز النظمة الكمبيوتر وذلك اللغاء بعض البنود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1274
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1192
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم  M-81-2017/2016 توريد جهاز سحب عينات الهواء على/ شركة 
العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/33,760 د.ك)  فقط ثالثة 

وثالثون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أنفال جراغ     مشارك أبحاث

طلب ترسية الممارسة رقم M-59-2017/2016 محلل التآكل للمواد الصلبة نانونية البلورات 
على/ شركة ابن رشد لألجهزة والمعدات العلمية والطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/9,950 د.ك)  فقط تسعة آالف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أنفال جراغ     مشارك أبحاث

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :44528
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تعديل ترسية المناقصة رقم 6-2016/2015 مشروع توسعة شبكة االلياف 
الضوئية على/ شركة كواليتي نت للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/139,870 د.ك)  فقط مائة وتسعة وثالثون الف  وثمانمائة وسبعون دينار  الغير بدال من/ شركة 
المستقبل الدولية لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) وذلك العتذار الشركة عن تقديم التعهد المطلوب 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية
السيد/ محمد محسن     باحث قانوني
السيد/ ابراهيم الفيلكاوي     مراقب

السيد/ أحمد فتحي     محاسب
السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :58169
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 (ع) توفير خدمات الفندقة و المراسلين 
و البدالة المبرم مع/ الشركة المتحدة الدارة المرافق لمدة تسعة اشهر اعتبارا من 2017/7/1 

حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (72,899/100 د.ك)   فقط اثنى وسبعون الف  وثمانمائة
وتسعة وتسعون دينار  ومائة فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة الجديدة رقم (2018/2017-1)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عائشة الشطي     مدير الشئون المالية
السيد/ محمد محسن     باحث قانوني
السيد/ ابراهيم الفيلكاوي     مراقب

السيد/ أحمد فتحي     محاسب
السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  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 :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1493
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :1494
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بانه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط / 238 انشاء وانجاز وصيانة طرق 

وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين مدينة ميناء عبدالله 
والوفرة المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت و اسناد األعمال الى/ شركة الغانم 
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت على حساب المقاول اعتبارا من 2017/5/22 

-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 
من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بانه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط /222 انشاء و انجاز و صيانة جسر

وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع  االمبرم مع/ شركة مشرف للتجارة 
والمقاوالت و اسناد األعمال الى/ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت على حساب المقاول

اعتبارا  من 2017/5/22 
-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 

من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: احيط مجلس ادارة الجهاز علما

ثانيا: تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة لحضور ممثل عن الوزارة وشركة مشرف للتجارة العامة 
والمقاوالت الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: احيط مجلس ادارة الجهاز علما

ثانيا: تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة لحضور ممثل عن الوزارة وشركة مشرف للتجارة العامة 
والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/47
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1569
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم هـ ط/247 انشاء وانجاز وصيانة الطريق 
االقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع الى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع 

لمدة (20) يوما وذلك العداد الدراسة الفنية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9588
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :9983
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :10289
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

طلب تعديل ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/5-2016 توريد وتركيب وانجاز وصيانة مجمع 
التجارب الزراعية والبيوت البالستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية لتصبح على / شركة الهاجري 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/175,810 د.ك) بناء على 
مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/ م م/2017/2016/9 اعادة الغطاء النباتي في محمية صباح 
االحمد ( الجزء البري ) احد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة الكويتية على / شركة مشاتل 
المسيلة للمقاوالت الزراعية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/428,416 د.ك)  فقط اربعمائة 

وثمانية وعشرون الف  واربعمائة وستةعشر دينار

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

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2013/08-2014 توصيل وتشغيل خطوط نقل 
المعلومات واالنترنت لمشروع ميكنة أعمال الهيئة المبرم مع / شركة فاست لالتصاالت لمدة ستة 
أشهر اعتبارا من 2017/6/23 حتى 2017/12/22 بمبلغ اجمالي قدره (28,950/150 د.ك)  

فقط ثمانية وعشرون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  ومائة وخمسون فلس  الغير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/952$
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/914$
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

طلب التالي :
أوال. تمديد صالحية االسعار المقدمة للمناقصة رقم RFP-2023965 انشاء محطة كهرباء 

فرعية مرفوعة جديدة ( KV11 ) ورفع كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب 
الكويت من الشركات التالية :

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني

شركة الدار للهندسة واالنشاءات
لمدة شهر اعتبارا من 2017/6/30 حتى 2017/7/30 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء الشركات

الموافقة والغير موافقة
ثانيا. حجز قيمة الضمان المالي االولي الخاص بشركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت في حال

عدم تمديد الكفالة البنكية من قبلها وذلك لحين اخطار الجهاز بتسليم الكفالة النهائية وتوقيع 
العقد حيث انه حتى تاريخه لم يقم بتسليم الكفالة وتوقيع العقد بالرغم من المراسالت بالفاكس 

للشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

 TAYSEER ALSHEIKH PHOSPHATES / طلب الشركة اضافة شركة
-RFP الى قائمة الشركات المدعوة لالشتراك بالمناقصة رقم PRODUCTS FACTORY

2037311 تزويد حمض الهيدروكلوريك ومايرتبط له من مواد كيميائية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/719$
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت  ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة اعادة النظر في قرار ترسية المناقصة رقم RFP-2023965 انشاء 
محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة ( KV11 ) ورفع كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في 
منطقة غرب الكويت والمرساة عليها حيث ان سعر الترسية يعد اقل من تكلفة تنفيذ االعمال مما 

قد يتسبب بخسارة للشركة ولالسباب الموضحة بكتاب الشركة

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/954 المؤرخ في 2017/6/11 
المتضمن الرد على طلب شركة كي سي سي اعاله وطلب اخطار المقاول بضرورة احضار الكفالة

النهائية وتوقيع العقد قبل انتهاء الضمانات االوليةوالتوصية باالستحواذ على قيمة الضمان 
االولي للشركة وفرض العقوبات وفقا للقانون في حال رفضها التوقيع وبالقيمة الصحيحة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
3
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز النظر بالتظلمات استنادا للمادة رقم (78) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6341
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/17
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/46 تجديد الدعم الفني النظمة االوراكل لرخص الموارد 
البشرية ونظام معلومات الطالب لمركز نظم المعلومات لقسم الدعم الفني بالجامعة المرساة على/ 

شركة العربية لخدمات الكمبيوتر (عرض وحيد) وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ (43,261/434د.ك)  فقط ثالثة واربعون الف  
ومائتين واحدى وستون دينار  واربعمائة واربعة وثالثون فلس  الغير بنسبة (0.036%) على 

قيمة عقد المناقصة رقم C0800/KUCP/KU/10-11 تنفيذ و صيانة كلية االداب و كلية 
التربية مدينة صباح السالم الجامعية بالجامعة المبرم مع/ شركة ارابتك باالشتراك مع المجموعة 
المشتركة للمقاوالت بدون مدة زمنية وذلك لحاجة الجامعة بتخصيص غرفة خارجية ألسطوانات 

الغاز لمشروع كلية اآلداب وكلية التربية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2016/51) المنعقد في 2016/7/13 المتضمن:

الموافقة على الترسية شريطة توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/47

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page26 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5909
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :6042
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/37 تجديد الدعم الفني لرخص االرشفة االلكترونية - 
مركز نظم المعلومات وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب استثناء الجامعة بصفة دائمة من الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز على طرح 
الممارسات الخاصة بتوريد الكتب االجنبية والعربية لطلبة وطالبات الجامعة خالل الفصول 

الدراسية المختلفة توفيرا للجهد على ان يخطر الجهاز بما يقيد اتمام التعاقد مع الشركات المحلية
واالجنبية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وااللتزام بأحكام القانون رقم 49 من قانون المناقصات 
العامة لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4432
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد استئجار عمال متخصصين في النظافة والضيافة لمكتب الشهيد المبرم 
مع / شركة فيوتشر سيرفيس للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/34,068د.ك) فقط اربعة وثالثون الف  وثمانية وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5022
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5021
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5020
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم دأ/ت.ع 166 مع / شركة اوديتال لتوريد وصيانة النظام الصوتي لقاعة
المؤتمرات - قصر بيان استعدادا لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي ديسمبر 2017 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/1,157,000د.ك) فقط  مليون  ومائة وسبعة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد المباشر مع / شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي لسيارات المرسيدس للقيام 
باعمال تجهيز وتصليح السيارات المملوكة للديوان االميري لمؤتمر القمة الخليجي لدول مجلس 

التعاون بمبلغ اجمالي قدره (-/350,000د.ك) فقط ثالثمائة وخمسون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (دأ/هـ/158) اعمال تطوير التصميم والتنفيذ والتجهيز 
والصيانة لمبنى السكن الخاص بالحرس االميري-قصر بيان بين الشركات المتخصصة المذكورة 

بكتاب الديوان لمدة 16 شهر وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الشراء باألمر المباشر وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الشراء باألمر المباشر وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بالممارسة المحدودة وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :221
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :220
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/22 حراسة وامن مرافق الوزارة 
(المجموعة الثانية) على شركة الرائد للحراسة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(3,055,453/560د.ك) فقط ثالثة ماليين  وخمسة وخمسون الف  واربعمائة وثالثة وخمسون 
دينار  وخمسمائة وستون فلس الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/23 حراسة وامن مرافق الوزارة 
(المجموعة الثالثة ) على / مركز الرواد للخدمات االمنية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(4,002,646/860د.ك) فقط اربعة ماليين والفين وستمائة وستة واربعون دينار  وثمانمائة 

وستون فلس الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة إلجتماع 
قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزاره إلجتماع 
قادم
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :186074
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/25 استبدال (3) مبادل حراري
وعدد (2) فلتر رملي بمحطة الغاليات بمستشفى الصباح على/ شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/64.900د.ك) فقط اربعة وستون الف وتسعمائة
دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :335
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :332
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11أ/2012/2011 غسيل و كي البياضات و 
صيانة االجهزة الفنية (المجموعة االولى) المبرم مع /شركة االبرق التجارية لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 7/1/ 2017 بمبلغ اجمالي قدره (183,132/576د.ك)  فقط مائة وثالثة وثمانون 
الف  ومائة واثنى وثالثون دينار  وخمسمائة وستة وسبعون فلس  الغير مع زيادة االسعار بنسبة 

10%لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم ص / م خ ع / 11 أ 
2017/2016/

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب التجديد األول لعقد صيانة واصالح وتشغيل نظام نداء الممرضات والدوائر التلفزيونية 
المغلقة لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي لمدة سنة 
اعتبارا من 2017/7/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/756,000 د.ك)  فقط سبعمائة وستة وخمسون 

الف  دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة الستمرار اعمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  بنفس الشروط واالسعار لمدة ثالث أشهر فقط مع االلتزام 
بأحكام القانون رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9291
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :9484
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (12,043/060 د.ك)  فقط اثنىعشر 
الف  وثالثة واربعون دينار  وستون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد البند رقم 

(48) توريدأدوية حبوب لعالج االمراض العصبية لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات المبرم مع / مؤسسة الحافظ التجارية وذلك لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

طلب اصدار األمر التغييري األول بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/171,250 د.ك)  فقط مائة واحدى
وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد البند رقم 
(73) توريد حقن لعالج مرض GAUCHER لحاجة مستشفى الجهراء والصباح المبرم مع / 

شركة بدر سلطان واخوانة وذلك للحاجة الماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/44
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :45
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :8891
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :8775
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب شراء البند رقم (82) اجهزة لمستشفى الوالدة من / شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/94,800د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (94) شراء جهاز لمجلس اقسام الطب النووي لمستشفى العدان من / شركة
السطان المتحدة الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,000د.ك) فقط ثمانية وثمانون 

الف  دينار  الغير

 

طلب إلغاء شراء البند رقم (35-2) ادوية (شراب) لعالج امراض االطفال لكافة المستشفيات من/
شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت وذلك العتذار الشركة عن توريد المادة

 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (148) مستهلكات طبية لقسم جراحة االورام لمركز 
الكويت لمكافحة السرطان من/ شركة مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت مبلغ اجمالي قدره (-
/230,400 د.ك)  فقط مائتين وثالثون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك بناءا على موافقة 

ديوان المحاسبة والخصم المقدم من الشركة

 

الموضوع
8

9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/2) بتاريخ 
2016/1/11 المتضمن الموافقة على شراء البند رقم (2-35) 

ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :61
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :58
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :51
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :302
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (56) أدوية (حبوب) لعالج الفيروسات (التهاب الكبد) لكافة المستشفيات 
من / مؤسسة الحافظ التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/227,912 د.ك)  فقط مائتين

وسبعة وعشرون الف  وتسعمائة واثنىعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (52) أدوية (كبسوالت لعالج أمراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات 
من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/137,250

د.ك)  فقط مائة وسبعة وثالثون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (156) الصق شفاف LATEX اليسبب حساسية قياس 10X5 YDS لكافة
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي:

-البند رقم (1-156) من / شركة ياكو الطبية (خامس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/40,600 د.ك)  فقط اربعون الف  وستمائة دينار  الغير

-البند رقم (156-2) من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (سابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/41,800 د.ك)  فقط احدى واربعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم ص/م س/2017/8-2018 طباعة الملف الصحي للطالب على/ شركة 
مطابع الخط (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/10,500 د.ك)  فقط عشر آالف  

وخمسمائة 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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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :45
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :273
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :77
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :56
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (150) محاليل ومستهلكات لجهاز ARCHITECT لفحوصات الكيمياء 
لمختبرات مستشفى ابن سينا - وحدة البيوكمستري على/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/96,649 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  وستمائة وتسعة واربعون دينار  

الغير بعد تقليل المواد

 

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/56 توريد فوط عمليات خضراء عدة 
مقاسات على / شركة كي هولدينج للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/20,950 د.ك)  فقط عشرون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (74) حقن مضاد حيوي لكافة المستشفيات من / شركة الغانم هلثكير 
للتجارة العامة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/942,218 د.ك)  فقط تسعمائة واثنى 

واربعون الف  ومائتين وثمانيةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (50) أدوية (مرهم) لعالج أمراض العيون لكافة األقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من / شركة وهران التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/96,456 د.ك) فقط ستة وتسعون الف  واربعمائة وستة وخمسون دينار  الغير

 

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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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :274
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :54
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :59
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/55 توريد بيت فرشة ومخدة نايلون على / 
شركة محالت دنيا للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/48,220

د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  ومائتين وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (59) أدوية حبوب لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية (عرض وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره  (-/234,850 د.ك)  فقط مائتين واربعة وثالثون الف  وثمانمائة وخمسون 
دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (48) أدوية حقن لعالج امراض السكر لحاجة كافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/89,792 

د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (53) أدوية حقن لعالج السرطان لمركز حسين مكى جمعة للجراحات 
التخصصية من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/157,966 د.ك)  فقط مائة وسبعة وخمسون الف  وتسعمائة وستة 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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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :57
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :58
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :67
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (164) اطقم سحب سوائل لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات
من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/134,850 د.ك)  فقط مائة واربعة 

وثالثون الف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (165) مستهلكات التخدير والعناية المركزية لكافة اقسام التخدير في 
المستشفيات من / شركة ادفانسد بيزنس جروب للتجارة العامة والمقاوالت ( عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/143,550 د.ك)  فقط مائة وثالثة واربعون الف  وخمسمائة وخمسون دينار  
الغير

 

طلب شراء البند رقم (63) أدوية حبوب لعالج األمراض النفسية لكافة المستشفيات من / شركة 
صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/314,113 د.ك) فقط 

ثالثمائة واربعةعشر الف  ومائة وثالثةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (60) أدوية محاليل غسيل الدم ألجهزة الكلى لمراكز غسيل الكلى من / 
شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/252,000 د.ك)  فقط مائتين 

واثنى وخمسون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
24

25

26

27

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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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :75
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :43
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :50
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (72) أدوية حبوب لعالج األمراض النفسية لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/890,794 

د.ك)  فقط ثمانمائة وتسعون الف  وسبعمائة واربعة وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (148) مواد مخبرية للكشف عن فيروس كورونا (CRRONA) لمختبر 
الفيرولوجي - الصحة العامة من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/95,000 د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (155) محاليل ومستهلكات بأجهزة CX و 20LX لفحوصات الكيمياء 
لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2,688,397 د.ك)  فقط  مليونين  وستمائة وثمانية وثمانون الف  وثالثمائة وسبعة وتسعون 
دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
28

29

30

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزاره
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :55
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :33
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/34
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب شراء البند رقم (161) مستهلكات خاصة بقسم االشعة لمستشفي مبارك على النحو التالي :
* البند رقم (161/1) من / شركة الدائرة المركزية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/675 

د.ك)  فقط ستمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير
* البند رقم (161/2) من / شركة الشايع هيلث كير ( ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/27,500 د.ك)  فقط سبعة وعشرون الف  وخمسمائة دينار  الغير
* البند رقم (161/3) من / شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت ( ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/69,440 د.ك)

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/90-2018) توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة 
العامة والتخصصية على / شركة تراي الفا (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/75,080د.ك) فقط خمسة وسبعون الف  وثمانون دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2014/559-2015) توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة 
والعالج االشعاعي على / شركة اشرف وشركاه المحدوده(رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة 

(-/159,000د.ك) فقط مائة وتسعة وخمسون الف  دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة (456-2016/2017) توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام االسنان  
على / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,740د.ك) فقط 

تسعة وسبعون الف  وسبعمائة واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
31

32

33

34

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق 
بناءا على الماده 82 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من 

الالئحة التنفيذية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :78
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :76
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :60
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :70
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (76) ادوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,454,704د.ك) فقط  مليون  واربعمائة واربعة وخمسون الف  وسبعمائة واربعة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (73) ادوية بيكربونات الصوديوم لمحاليل غسيل الدم الجهزة الكلى لمراكز 
غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/896,000د.ك) 

فقط ثمانمائة وستة وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (54) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/176,360د.ك) فقط سبعةعشر الف  وثالثمائة وستون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (66) ادوية حبوب لعالج مرض السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/381,934د.ك) فقط 

ثالثمائة واحدى وثمانون الف  وتسعمائة واربعة وثالثون دينار  الغير

 

الموضوع
35

36

37

38

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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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :72
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :66
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :63
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :62
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (68) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/457,509د.ك) فقط اربعمائة وسبعة وخمسون الف  وخمسمائة وتسعة دينار  الغير بعد زيادة 
الكميات

 

طلب شراء البند رقم (62) طلبات خاصة لصقات لفحص حساسية الجلد لمستشفى االميري 
(مركز عبدالكريم السعيد التخصصي) من /شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/295,780د.ك) فقط مائتين وخمسة وتسعون الف  وسبعمائة 

وثمانون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (58) ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/234,850د.ك) فقط مائتين واربعة وثالثون الف  وثمانمائة وخمسون دينار 

الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (57) ادوية محاليل ومستلزمات لمرضى زراعة االعضاء  لحامد العيسى 
لزراعة االعضاء من / شركة محمد ناصر الهاجري (مصدر وحيد)  بمبلغ اجمالي قدره (-

/233,550د.ك) فقط مائتين وثالثة وثالثون الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
39

40

41

42

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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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :80
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :68
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :53
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :52
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (78) ادوية حبوب لمرضى السكر لكافة االقسام بالمراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,666,283د.ك) فقط  مليون وستمائة وستة وستون الف ومائتين وثالثة وثمانون دينار الغير 
بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (64) ادوية حبيبات لمرضى الكلى لكافة المستشفيات من / شركة بدر 
سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/367,500د.ك) فقط ثالثمائة وسبعة 

وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (47) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/82,254د.ك) فقط اثنى وثمانون الف  ومائتين واربعة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (157) افالم ليزر جافة قياس 10*8 لكافة اقسام االشعة في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة اشرف وشركاه المحدوده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/87,200د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  ومائتى دينار  الغير

 

الموضوع
43

44

45

46

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق 
بناءا للمادة 82 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من الالئحة

التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :54
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :27
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :17
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (159) حفاظات لكبار السن قياس كبير لكافة المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي:

1-البند رقم (159-1) من شركة ياكو الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-
/43,500د.ك)  فقط ثالثة واربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

2-البند رقم (159-2) الشركة الصناعية للمنتجات الطبية (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/47,500د.ك) فقط سبعة واربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (90) أدوية لعالج أمراض القلب لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي :

* البند رقم (90/1) من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/278,880 د.ك)  فقط سبعة وعشرون الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

* البند رقم (90/2) من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/324,605 د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة وعشرون الف  وستمائة وخمسة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (77) أدوية حبوب لعالج أمراض التليف الرئوي لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/276,070 د.ك)  فقط مائتين وستة وسبعون الف  وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند (67) طلبات خاصة لصقات لفحص حساسية الجلد لمركز الراشد ألمراض 
الحساسية من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/178,480 د.ك)  فقط مائة وثمانية وسبعون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير

 

الموضوع
47

48

49

50

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 :566
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :565
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/128
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :35
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب شراء البند رقم (147) مواد مخبرية استهالكية لحاجة كافة المختبرات من / شركة ياكو 
الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/80,000 د.ك)  فقط ثمانون الف  دينار  الغير

 

طلب البند رقم (146) مواد مخبرية لفحوصات المناعة (HLA)  لمخترات مركز يعقوب بهبهاني
/ وحدة الميكروبيولجي ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/78,714 د.ك)  فقط ثمانية 

وسبعون الف  وسبعمائة واربعةعشر دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل رقم الممارسة لتصبح هـ ط/2014/1052-2015توريد اجهزه 
وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي المرساه على / شركة السلطان المتحدة 

الطبية وذلك لوجود خطـأ مطبعي

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/302-2016 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة 
والعالج اإلشعاعي على / شركة السلطان المتحدة الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/296,000د.ك) فقط مائتين وستة وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/1007) توريد اجهزة PACS/RIS وملحقاتها 
لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي على/ شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/94,350د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
51

52

53

54

55

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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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البيوت اإلستشارية 

وزارة العدل

 رقم الكتاب :2017011559
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد عقد رقم 2007/12-2008 دراسة وتصميم وإعداد مستندات ووثائق 
المناقصة واإلشراف على تنفيذ مشروع مجمع النيابة العامة (مرحلة اإلشراف) المبرم مع/ دار 
اس اس اتش انترناشيونال لالستشارات الهندسية لمدة سبعة أشهر اعتبارا من 2017/2/28 

حتى 2017/9/27 دون تكلفة مالية
على أن يتحمل المقاول/ شركة المباني المتحدة أتعاب المكتب الهندسي البالغة (-/100,000 

د.ك) وذلك لتأخر المقاول في تنفيذ أعمال اإلنشاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الشطي     خبير أول إدارة المشاريع الهندسية
السيد/ يوسف العوضي     مدير ادارة المشاريع الهندسية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 03-07-2017 الساعة -/11:30 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


