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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/35
12-شعبان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-05-08 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-08

)(   االثنين 2017/35 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
د/مرسال سعد الماجدي
د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق
اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

1
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/34) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/03)

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

السيد/ بدر قمبر     رئيس قسم الصيانة الفورية
السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/ خالد الدعيج     رئيس قسم المباني

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 
المناقصات
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2017/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

انشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة الطوابق 
بمعسكر التحرير

تاريخ الطرح : 2016/09/04
 تاريخ اإلقفال : 2017/05/07

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة الطوابق بمعسكر 
التحرير

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/202
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة بمبلغ اجمالي (-/4.720 $) ما يعادل ( -/1,437د.ك) 
بنسبة 8 % على قيمة عقد تزويد باألخبار والتحليالت الدقيقة بما يخص تتبع السفن والناقالت 
المبرم مع / s List Intelligence'Lloyd حتى نهاية العقد في 2018/6/5 وذلك إلضافة 
تقارير جديدة خاصة بأخبار السوق لبعض الشركات في مجال النقل البحري بما يخص السفن 

والناقالت.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8256
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 

 طلب التمديد الثاني لعقد البنود رقم ( 1 , 3) من المناقصة رقم 32-2013/2012 تقديم خدمات 
انترنت وخطوط اتصال للوزارة المبرم مع / فاست لالتصاالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2017/5/17 حتى 2017/11/16 بمبلغ إجمالي قدره (28,333/540 د.ك ) لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016-11 .

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/380$
 تاريخ الكتاب :2017/02/23

شركة الضمان الذهبي للتجارة العامة ذ م م
 

اعتذار الشركة الضمان الذهبي للتجارة العامة عن تنفيذ المناقصة رقم 2016/2015/46 توريد 
وتركيب وضمان اجهزة الفحص الفني لمحافظات( _مبارك الكبير-القروانية - الجهراء ) لالدارة 
العامة للمرور بالوزارة لعدم القدرة المالية والفنية واغالق ملف الشركة من قبل الهيئة العامة 

للقوى العاملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9613
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ع ر 2016/5-2017 تنفيذ أعمال البنية 
التحتية ومركز البيانات الخاص بالهيئة وإدارة الكوارث والربط بين مبنى الهيئة العامة للرياضة 

واستاد جابر (النسخة االحتياطية) لمدة اسبوعين الستكمال الدراسة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد لمدة اسبوع واحد فقط

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :940
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق  في الترسية للمناقصة رقم 2016/2015/10 تنظيف 
مباني بلدية الكويت وأعمال المراسالت والخدمة والنظافة على/شركة شاليمار الكويتية لتنظيف 

المباني والطرق فرع من شركة باريتو للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(3,684,924 د.ك)وذلك لتقديمها شيك مصدق عليه لصالح بلدية الكويت بقيمة %10 

وقدرها(368,492/400د.ك)وهي قيمة كفالة إنجاز المشروع .

*كما إطلع الجهازعلى الكتاب رقم 871 بتاريخ 2017/4/19

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
 أوال : إلغاء قرارته السابقة باجتماع رقم (2017/19) بتاريخ 2017/3/13 وإجتماع رقم 

2017/28 بتاريخ 2017/4/24
ثانيا: الموافقة على إعادة الترسية

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

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017056891
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 الدعم الفني وصيانة وتحديث نظام دارة 
المشاريع EPM المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة ثالث شهور اعتبارا من 
2017/5/3 حتى 2017/8/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/7,500 د.ك) فقط سبعة آالف وخمسمائة 

دينار الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  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 :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/706$
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2027661 تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات شركة
نفط الكويت والصيانة على/ شركة PETROFAC INTERNATIONAL LTD وكيلها 

المحلي/ شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(11,394,516/178 د.ك) فقط احدىعشر مليون وثالثمائة واربعة وتسعون الف وخمسمائة وستة

عشر دينار ومائة وثمانية وسبعون فلس الغير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  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 :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5611
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

 
 

 رقم الكتاب :5531
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 
 

نتيجة تأهيل مقاولين لمشروع اعمال صيانة وترميم المباني واالعمال االنشائية واية اعمال 
اخرى في مواقع مختلفة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي

اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 13524 بتاريخ 2016/9/22

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/ خالد الدعيج     رئيس قسم المباني

السيد/ بدر قمبر     رئيس قسم الصيانة الفورية

طلب إلغاء الممارسة رقم (1-2017/2016) صيانة المقاعد الخاصة للمسافرين في مبنى الركاب
بمطار الكويت وذلك إلنتهاء السنة المالية (2017/2016) وإلرتفاع قيمة العطاءات المقدمة عن 

القيمة التقديرية.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت 
اليوم"

وعدم موافقة ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ الدكتور مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page13 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1284
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :27133
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 رقم الكتاب :26055
 تاريخ الكتاب :2017/02/23

 
 

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم ب ب هـ 2014/2013/2 حماية شبكة نقل المعلومات 
واجهزة الحاسب االلي والخوادم للوزارة المرحلة الثانية المرساة على / شركة زاك سلوشنز 
النظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/123,000 د.ك) وذلك لعدم توفر البند 

المالي في السنة الحالية 2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للمناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/4 صيانة اجهزة المصاعد في 
جميع مرافق الوزارة على/شركة الصفقة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) لتصبح (-

/135,441 د.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف واربعمائة واحدى واربعون دينار الغير بدال من 
(-/135,501 د.ك) بخطأ حسابي قدره (044. %) وذلك لورود خطأ مطبعي.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات

(أعيد بحث) طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/8 توريد وتركيب وصيانة 
الشبكة الهاتفية لمحافظتي الفروانية - والجهراء المبرم مع / شركة احمد يوسف بهبهاني لمده 

سنة اعتبارا من 2017/6/17حتى 2018/6/17 بدون تكلفة مالية

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1283) المؤرخ في 2017/4/24 المتضمن اسباب التجديد
من غير تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 
وموافقة العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :26055
 تاريخ الكتاب :2017/02/23

 
 

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
الموضوع

3
م

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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 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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :007780
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :7694
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

 رقم الكتاب :7693
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2017/2016/4 
صيانة مشروع تحريج جواخير كبد على / شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية (أقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/198,000 د.ك) فقط مائة وثمانية وتسعون الف دينار الغير وذلك
لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة.

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

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

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2013/2012/23 استئجار اليات ومعدات 
زراعية للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية المبرم مع / شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/7/20 حتى 2017/10/19 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/43,644 د.ك) وذلك لحين األنتهاء من المناقصة الجديدة هـ ز/م م/2016/14-2017 إقفالها 

بتاريخ 2017/4/4.

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م/2013/2012/13 صيانة مشروع الكويت 
الستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية) المبرم مع / شركة صبحان للمقاوالت الزراعية لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/180,696 د.ك)  

فقط مائة وثمانون الف وستمائة وستة وتسعون دينار الغير بنفس الشروط واألسعار.

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

الموضوع

الموضوع

0

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه بأنه مازال  عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 
(2017/18) المنعقد في 2017/3/8 المتضمن:  عدم الموافقة باألغلبية ودراسة العروض التي 

تليه 
و موافقة كل من العضو مشاري البليهيس - اللواء فهد بن فهد

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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Page16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7693
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

 
الموضوع

2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 
من قانون المناقصات العامة لسنة 2016 على أن يكون التمديد األخير وتطرح االعمال بمناقصة 

خالل هذه الفترة

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762410338
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :272722010120
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

 رقم الكتاب :272762410339
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1242716 اعمال خدمات النظافة بمعسكرات المباركية للمنطقة 
االولى والثانية والثالثة على/ شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى 

قدره (-/584.280د.ك) فقط خمسمائة واربعة وثمانون الف ومائتين وثمانون دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2382913 انشاء وانجاز وصيانة محطة مياة الصرف 
الصحي بقاعدة احمد الجابر الجوية على/ شركة كنار للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار)  

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 :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب ترسية المناقصة رقم 1752916 خدمات النظافة لمعهد التدريب التخصصي قيادة الصيانة 
- الدفاع الكيماوي للسجن العسكري على / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/541,800 د.ك) فقط خمسمائة واحدى واربعون الف وثمانمائة دينار ال 

غير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 
1521 بتاريخ 2017/3/1

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272762410339
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :27241180329
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :272722010111
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

 رقم الكتاب :272722009572
 تاريخ الكتاب :2017/04/13

 
 

طلب الوزارة االطالع وإتخاذ الالزم بشأن إخالل شركة الشبكات الدولية للتكنولوجيا بتنفيذ أعمال
المناقصة رقم 2418339090 توريد أجهزة و شبكات و أنظمة لتطوير إدارة العالج بالخارج.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1562913 اعمال تشغيل وصيانة واصالح المعدات 
واالجهزة الكهربائية والميكانيكية واجهزة التكييف والتبريد بمعسكرات قطاع مركز المنطقة 

الجنوبية المبرم مع /شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة ستة شهور إعتبارا من 
2017/10/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/93,330د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف 

وثالثمائة وثالثون دينار الغير وذلك لحين من إنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم 
1652916

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب التمديد الثالث لعقد أمر التكليف رقم (1932915) صيانة أجهزة ومعدات التكييف بقاعدة 
عبدالله المبارك الجوية المبرم/ مع شركة برقان الهندسية للمقاوالت العامة لمدة ستة أشهر 
إعتبارا من 2017/5/2حتى 2017/11/2 بمبلغ إجمالي قدره (-/52.368 د.ك) وذلك لحين 

اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم 1702913

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

3

4

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

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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Page19 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272722009572
 تاريخ الكتاب :2017/04/13

 
 

 رقم الكتاب :2724111075
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب ترسية الممارسة رقم 2411614160 لتوريد عدد (12) آلية بقي على /شركة سوبر مارين 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/43,140 د.ك) فقط ثالثة 

واربعون الف ومائة واربعون دينار ال غير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

الموضوع

6

7

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
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12263
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 

 رقم الكتاب :11709
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م/2014/2013/7(ع) تزويد و تمديد كيبالت 
أرضية جهد 132 ك.ف معزولة XLPE و كيبالت ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة 
 LS HONGQI CABLE & SYSTEM  من دولة الكويت (المرحلة الثالثة) على / شركة

(S REPUBLIC OF CHINA'HUBEI) CO.LTD PEOPLE وكيلها شركة 
مجموعه زرين المتحدة للتجارة العامة  (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (15,845,660/284 
د.ك) فقط خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف وستمائة وستون دينار ومائتين 

واربعة وثمانون فلس الغير وذلك لتوافر اإلعتماد المالي.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم و ك م /2016/2015/33 
اعمال قراءة عدادات استهالك الكهرباء والماء لمحافظات ( االحمدي - الفروانية - الجهراء 

)على / شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,798,999د.ك) فقط مليونين وسبعمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار

وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

*كما إطلع الجهاز على كتاب شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية رقم (130) المؤرخ في  
.2017/3/15

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/13) المنعقد في 2017/2/15 المتضمن:

عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة على الترسية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/63) المنعقد في 2017/9/7 المتضمن: 

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11709
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 رقم الكتاب :10452
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 

 رقم الكتاب :11455
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :11386
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

طلب الوزارة تمديد فترة دراسة تأهيل شركات للمناقصة توريد كيبالت ضغط متوسط (11) ك ف 
لمده شهرين لدراسة وثائق ومستندات الشركات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فترة دراسة المناقصة رقم و ك م / 2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد (5)
خزانات ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة خزان سعة (55) مليون جالون امبراطوري 

مع االعمال الملحقة بمنطقة المطالع العالي (المرحلة الثانية) لمدة اسبوعين.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الوزارة استبعاد شركة / جاسم الشهري للتجارة العامة ( اقل االسعار) المشارك بالمناقصة 
رقم و ك م / 2017/2016/58 أعمال النظافة للمرافق التابعة لقطاع شئون الستهلكين وذلك 
إلنخفاض اسعار المواد الموجودة بجدول االسعار بشكل كبير مقارنة باالسعار السائدة ودراسة 

العطاءات التي تليه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

2

3

4

5

م

م

عدم الموافقة وترسى على اقل االسعار شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية
ثانيا: تأجيل البت بالقرار لحين تجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11386
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :11290
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

 رقم الكتاب :4608
 تاريخ الكتاب :2017/02/13

 
 

 رقم الكتاب :11216
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2017/2016/16 توريد وتركيب وتشغيل 
برنامج ادارة صيانة محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه االلكتروني لمدة شهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/50 اعمال غسيل وصيانة الخطوط 
الهوائية بدون جهد حتى400ك.فDEADعلى الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب 

الوزارة 

* المناقصة ال  تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10672) المؤرخ في 2017/4/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب اسناد اعمال العقد رقم و ك م/2016/7245 من / شركة العرفج الهندسية (الوكيل المحلي) 
 (H ZIKESCH ARMATURENTECHNIK GMBH,GERMANY.C) لشركة
لتوريد صمامات و قطع غيار لمنظومة مياه التغذية للغاليات صمام التحكم باقل تصريف لمحطة 
الدوحة الغربية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه بمبلغ إجمالى قدره (-/89.990د.ك)  فقط تسعة 

وثمانون الف  وتسعمائة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

5

6

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11216
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

 
 

 رقم الكتاب :11459
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :11457
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 رقم الكتاب :11454
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب استدراج عرض سعر رقم و ك م /2017/13-25  من شركة / الجهراء لمعدات التنظيف 
للتخلص من مخلفات الطمي الناتجة عن تشغيل وحدة التناضح العكسي ( O.R )  بمحطة 

الشويخ توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/222/2016/13 ش قطع غيار مطلوبة جهاز تحكم الكتروني 
في السرعه لمضخات تغذية المياه للغاليات الدارة محطة الصبية على/ شركة كي سي سي 

للهندسة (عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-/6.948د.ك) فقط ستة آالف  وتسعمائة وثمانية 
واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /252/2016/13 قطع غيار لكراسي عمود مضخة التغذية 
الرئيسية (قسم الغاليات) على/شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (عرض وحيد) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/31,840 د.ك) فقط احدى وثالثون الف وثمانمائة واربعون دينار ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
8

9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطرح بممارسة بالجريدة الرسمية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10611
 تاريخ الكتاب :2017/04/13

 
 

طلب إلغاء  الممارسة رقم /3513/2015 قطع غيار ريش وملحقاتها للمرحلة (14) للتربينات 
البخارية لقسم MMD إلدارة محطة الشعيبة وذلك إلعداد طلب بمواصفات تتضمن الحصول 

على عروض أكثر وبأسعار تنافسية من عدة شركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 

 رقم الكتاب :35
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 

 رقم الكتاب :632
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 

 طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 توريد وتجهيز قسم الطب النووي - 
مستشفى جابر على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/1,414,999د.ك)  

فقط  مليون  واربعمائة واربعة عشر الف  وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على التجديد األول لعقد خدمة ألو صحة
المبرم مع / شركة الخدمات العامة لمدة سنة اعتبارا من 2016/8/5 بمبلغ اجمالي قدره (-

/95,240 د.ك) فقط خمسة وتسعون الف  ومائتين واربعون دينار الغير وذلك لألسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

 

طلب شراء البند رقم (123) ادوية دهان لعالج االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (ثاني أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/475.038 جنيه إسترليني) ما يعادل (-/180,039 د.ك) فقط 

مائة وثمانون الف وتسعة وثالثون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2016/59) المنعقد 
2016/8/24 المتضمن: عدم الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :632
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :633
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :11/635
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :636
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :637
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 

طلب شراء البند رقم (125) ادوية حبوب لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات من 
/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/195,315د.ك) فقط مائة وخمسة 

وتسعون الف  وثالثمائة وخمسةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (127) ادوية حقن لعالج االمراض الوراثية االستقالبية لمستشفى الجهراء 
من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/209,000د.ك) فقط مائتين

وتسعة الف دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (128) ادوية (مادة) تغذية لعالج الحساسية من الحليب البقري لكافة 
االقسام في المستشفيات من / شركة المفيد لالدوية والمواد الغذائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/210,511د.ك) فقط مائتين وعشر الف وخمسمائة واحدىعشر دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (129) ادوية (حقن) لعالج سيولة الدم لكافة المستشفيات من / شركة الغانم
هيلث كير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/690.000 $) ما يعادل (-/211,140د.ك) فقط 

مائتين واحدىعشر الف ومائة واربعون دينار الغير

 

الموضوع
3

4

5

6

7

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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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :639
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :664
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :661
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :623
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :626
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

طلب شراء البند رقم (131) ادوية حبوب لحاجة مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/220,320 د.ك) فقط مائتين وعشرون الف وثالثمائة وعشرون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (158) ادوية حبوب لعالج امراض الدم لكافة المستشفيات من / شركة 
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/4.801.596 $ ) ما يعادل (-

/1,464,596د.ك) فقط  مليون واربعمائة واربعة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون دينار 
الغير

 

طلب شراء البند رقم (154) ادوية شراب لعالج االمراض الوراثية االستقالبية لدى االطفال لكافة
المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/807,000د.ك) فقط ثمانمائة وسبعة الف دينار الغير بعد زيادة الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (113) ادوية (نقط) لعالج امراض العيون لكافة االقسام والمراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة مجموعة بوشهري التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/116,900د.ك) فقط مائة وستة عشر الف وتسعمائة دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (116) ادوية حقن لعالج مرضى العيون لكافة اقسام العيون في 
المستشفيات من / مجموعة بوشهري التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/126,000د.ك) فقط مائة وستة وعشرون الف دينار الغير
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :626
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :629
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :630
 تاريخ الكتاب :2016/02/28

 
 

 رقم الكتاب :676
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :685
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

طلب شراء البند رقم (119) ادوية حقن لعالج ال IVF لمستشفى الجهراء والوالدة من / شركة 
محمد ناصر الهاجري وأوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/456.000 $ ) ما يعادل (-

/139,536د.ك) فقط مائة وتسعة وثالثون الف وخمسمائة وستة وثالثون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (120) ادوية حبوب لعالج مرضى الكلى لكافة المستشفيات من / شركة 
محمد ناصر الهاجري وأوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/540.000 $) ما يعادل (-

/163,620د.ك) فقط مائة وثالثة وستون الف وستمائة وعشرون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (68) ادوية (حبوب) لعالج مرض GAUCHER طلب خاص لمريض من 
/ شركة بدر سلطان (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/411.600 $) ما يعادل (-/125,538 

د.ك) فقط مائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة وثمانية وثالثون دينار الغير بعد تخفيض 
الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (77) أدوية (بودرة) ألمراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات من / 
شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/700,035 دوالر 

امريكي) ما يعادل (-/213,511 د.ك) فقط مائتين وثالثة عشر الف وخمسمائة واحدىعشر دينار 
الغير بعد زيادة الكميات.
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :694
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :686
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :702
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :560
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

 
 

 HOMECHOICE طلب شراء البند رقم (86) محاليل ومستهلكات الغسيل البريتوني لمكائن
لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/525,360 د.ك) فقط خمسمائة وخمسة وعشرون الف وثالثمائة وستون دينار الغير بعد زيادة 
الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (78) أدوية (حبوب) لعالج مرض نقص المناعة المكتسبة لمستشفي 
األمراض السارية من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/221,221 د.ك) فقط مائتين واحدىعشر الف ومائتين واحدىعشر دينار الغير بعد زيادة الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (94) أدوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره

(-/2.767.500 $) ما يعادل (-/844,088 د.ك) فقط ثمانمائة واربعة واربعون الف وثمانية 
وثمانون دينار الغير.

 

طلب شراء البند رقم (89) ادوية حقن لعالج مفاصل الركبة لكافة أقسام العظام في المستشفيات 
على النحو التالي :

* البند رقم (89-1) من / شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (82.500 $) ما يعادل (-/24,998 د.ك) فقط اربعة وعشرون الف وتسعمائة وثمانية 

وتسعون دينار الغير
* البند رقم (89-2) من / شركة بلسم الخليج التجارية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/27,375 د.ك) فقط سبعة وعشرون الف وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار الغير.
* البند رقم (89-3) من / شركة ياكو الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/165.000 يورو) ما يعادل (-/54,450 د.ك) فقط اربعة وخمسون الف واربعمائة وخمسون 
دينار الغير.
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :560
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

 
 

 رقم الكتاب :601
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

 
 

 رقم الكتاب :7710
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 
 

 رقم الكتاب :7601
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 

طلب شرء البند رقم (136) أدوية حقن لعالج أمراض المناعة لكافة المستشفيات على النحو 
التالي : 

* البند رقم (136-1) من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (1.776.000 $) ما يعادل (-/538,128 د.ك) فقط خمسمائة وثمانية وثالثون الف

 ومائة وثمانية وعشرون دينار الغير.
* البند رقم (136-2) من / شركة المعجل لالدوية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2.388.000 يورو) ما يعادل (-/795,204 د.ك) فقط سبعمائة وخمسة وتسعون الف ومائتين 
واربعة دينار الغير

 

طلب إلغاء شراء للبند رقم (49) حشوات تجميلية ومواد استهالكية لقسم التيجان والجسور 
لحاجة جميع عيادات ومراكز األسنان من / شركة الغانم هيلث كير للتجارة العامة والمقاوالت 
بمبلغ اجمالي قدره (-/3,150 د.ك) فقط ثالثة آالف ومائة وخمسون دينار الغير وذلك لتوفر 

المخزون.

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (108)مستهلكات طبية خاصة بقسم جراحة القلب 
لمستشفي العدان مركز سلمان الدبوس للقلب من / لشركة أشرف وشركاه المحدودة بدال من شركة

العيسي لألجهزة الطبية وذلك إلنتقال وكالة الشركة المصنعة.
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20

21

22

23

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قرار السابق الصادر باجتماع رقم (2016/59) المنعقد في 2016/8/24 المتضمن: 

الموافقة
ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :145510
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 

 رقم الكتاب :7876
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

 رقم الكتاب :2017/8
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

 
 

 رقم الكتاب :2/2017
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

 
 

 رقم الكتاب :2017/6
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 51 / 2017/2016 توريد وتركيب وتمديد أجهزة وشبكة 
كابالت للمبنى الرئيسي للوزارة وإدارات مختلفة على / شركة الحلول التكنولوجية المتعددة (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/50,795 د.ك)  فقط خمسون الف  وسبعمائة وخمسة وتسعون 

دينار  الغير

 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للبند رقم (113) شراء محاليل للغسيل البريتوني CAPD لمراكز 
غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجى لتصبح (-/225,225 د.ك) بدال من (-/250,250 

د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2014/649-2015) توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة 
والعالج االشعاعي على / شركة نور للتكنولوجيا الطبية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/219,000د.ك) فقط مائتين وتسعة عشر الف دينار الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2014/521-2015 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام العيون 
على النحو التالي: 

-البند رقم (85-1) من / شركة الدائرة المركزية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-
/27,696د.ك) فقط سبعة وعشرون ألف وستمائة وستة وتسعون دينار ال غير.

-البند رقم (85-2) من / شركة االمين للتجهيزات الطبية والعلمية (ثامن اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/49,215د.ك) فقط تسعة وأربعون ألف ومائتين وخمسة عشر دينار الغير.

 

طلب ترسية الممارسة رقم (1051-2015/2016) توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام 
الباطنية على / شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/85,000د.ك) فقط

خمسة وثمانون الف دينار  الغير
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/6
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

 
 

 رقم الكتاب :640/11
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :619/10
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 

 رقم الكتاب :7766
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 
 

 رقم الكتاب :655
 تاريخ الكتاب :2017/02/08

 
 

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (132) أدوية دهان لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة 
األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/660.000 يورو) ما يعادل (-/222,288 د.ك) فقط مائتين واثنى وعشرون الف 
ومائتين وثمانية وثمانون دينار الغير

 

طلب شراء مواد إستهالكية متنوعة القياس واإلستخدام مع حشوات تجميلية وحشوات مؤقتة من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره  (-/92,933 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف 

وتسعمائة وثالثة وثالثون دينار الغير وذلك بعد تقليل عدد المواد.

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (146) شراء أدوية (مادة) معقمة 
لألدوات الجراحية والمناظير لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو 
J)-UK&J) ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS وليس 

.JOHNSON & JOHNSON MIDDLE EAST INC

 

طلب شراء البند رقم (148) ادوية (مواد) تغذية تكميلية لالطفال لكافة االقسام في المستشفيات 
من/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد/شحن بحري) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,836,000 $) ما

يعادل (-/558,144 د.ك) فقط خمسمائة وثمانية وخمسون الف ومائة واربعة واربعون دينار 
الغير
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قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/35

  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       
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :655
 تاريخ الكتاب :2017/02/08

 
 

 رقم الكتاب :656
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :657
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :658
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

 رقم الكتاب :645
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 

طلب شراء البند رقم (149) ادوية (حقن) لعالج هشاشة العظام لكافة المستشفيات من/ شركة 
احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,912,500 $) ما 
يعادل (-/583,313 د.ك) فقط خمسمائة وثالثة وثمانون الف وثالثمائة وثالثةعشر دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (150) ادوية (مرهم) لعالج االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/2,125,000 $) ما يعادل (-/643,875 د.ك) فقط ستمائة وثالثة واربعون الف وثمانمائة 

وخمسة وسبعون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (151) ادوية (حقن) لعالج مرضى الصدفية والروماتويد لكافة المستشفيات
من/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/661,809 د.ك) فقط ستمائة 

واحدى وستون الف وثمانمائة وتسعة دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (137) ادوية (حقن) لعالج مرضى الروماتويد لكافة المستشفيات من/ 
مؤسسة الحافظ التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/852,500 $) ما يعادل (-

/260,013 د.ك)  فقط مائتين وستون الف  وثالثةعشر دينار  الغير
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :690
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :689
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :672
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :2017/668
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

طلب شراء البند رقم (82) ادوية حقن لعالج خشونة الركب القسام العظام في المستشفيات من / 
شركة مارين جروب (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/258,000د.ك) فقط مائتين وثمانية 

وخمسون الف دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (81) ادوية حبوب لعالج الكبد الوبائي لكافة المستشفيات من / مؤسسة 
الحافظ التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/784.679 $) ما يعادل (-/237,758د.ك)
فقط مائتين وسبعة وثالثون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (64) ادوية حقن لعالج امراض خلل االنزيمات لمستشفى الجهراء من / 
شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,000د.ك) فقط تسعة 

وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (60) ادوية دهان لعالج االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام بالمراكز
التخصصية والمستشفيات على النحو التالي:

*البند رقم (60-1) من / شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/106,250$) مايعادل (-/32,406د.ك) فقط إثنان وثالثون ألف وأربعمائة وستة دينار 

كويتي ال غير بعد تخفيض الكميات.
*البند رقم (60-2) من / شركة المعجل لالدوية (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/175,000$) مايعادل (-/53,375د.ك) فقط ثالثو وخمسون ألف وثالثمائة وخمسة وسبعون 
دينار كويتي ال غير بعد تخفيض الكميات.
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :675
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :673
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :703
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :706
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :701
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

طلب شراء البند رقم (67) أدوية (طعوم فموية) للمرحلة االولى لعالج امراض المناعة لمركز 
عبدالعزيز الراشد للحساسية من / شركة برقان العالمية الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/102,167 د.ك) فقط مائة واثنين الف ومائة وسبعة وستون دينار الغير بعد زيادة الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (65) أدوية (حبوب) لعالج إرتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في المراكز 
الصحية من / شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,263

د.ك) فقط تسعة وتسعون الف ومائتين وثالثة وستون دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (95) أدوية (أمبوالت) لعالج األمراض التنفسية لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره
(-/3,975,000 $) ما يعادل (-/1,212,375 د.ك) فقط مليون ومائتين واثنىعشر الف وثالثمائة 

وخمسة وسبعون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (98) أدوية (حبوب) لعالج التهاب الكبد الوبائي C لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/5,328,570 $) ما يعادل (-/1,614,557 د.ك) فقط  مليون وستمائة واربعة عشر الف 
وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار الغير بعد تقليل الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (93) أدوية (حقن) لعالج أمراض الدم لكافة المستشفيات من / شركة ثري 
سي الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,720,000 $) ما يعادل (-/829,600 د.ك)  

فقط ثمانمائة وتسعة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :701
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :705
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :618
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 

 رقم الكتاب :704
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 

 رقم الكتاب :674
 تاريخ الكتاب :0207/04/12

طلب شراء البند رقم (97) أدوية (حبوب) لعالج إرتفاع الكوليستيرول لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/5,029,200 $) ما يعادل (-/1,523,848 د.ك) فقط مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون

الف وثمانمائة وثمانية واربعون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (157) مواد استهالكية تخص قسم االشعة لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/90,716د.ك) فقط تسعون الف وسبعمائة وستة عشر دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (96) ادوية حبوب مضاد حيوي لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي:

*البند رقم (96-1) من / شركة المعجل لالدوية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (1.940.625 
يورو) ما يعادل (-/634,584 د.ك) فقط ستمائة وأربعة وثالثون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون

دينار كويتي ال غير بعد تخفيض الكميات.
*البند رقم (96-2) من / شركة ياكو الطبية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/648,215د.ك) فقط ستمائة وثمانية وأربعون ألف ومائتين وخمسة عشر دينار كويتي ال غير بعد
تخفيض الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (66) ادوية مرهم لعالج امراض العيون لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي:

*البند رقم (66-1) من / شركة سينرجي هيلث الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (اقل 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :674
 تاريخ الكتاب :0207/04/12

 
 

االسعار)بمبلغ اجمالي قدره (15,625 د.ك) فقط خمسة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون 
دينار كويتي ال غير بعد تخفيض الكميات.

*البند رقم (66-2) من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/86,250د.ك) فقط ستة وثمانون ألف ومائتين وخمسون دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

الموضوع
49
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: عدم الموافقة على البند رقم (66-1) ويتم الشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة على البند رقم (2-66)
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Page38 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/711$
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 

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

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

وذلك عدد (30 شركة)

 

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  
االربعاء الموافق 10-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


