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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/52
22-شوال-1438 هـ 

   االثنين 
2017-07-17 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-17

)(   االثنين 2017/52 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
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبد الله زايد الفهد

د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

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/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

المهندس/ جاسم الغايب     رئيس قسم الصيانة

المهندس/ عبدالعزيز المزيدي     نائب مدير 
المشروع

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1

1

1

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل الديوان األميري

المهندس/ فؤاد عبدالعزيز     رئيس قسم 
االشراف والمتابعة

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

المستودعات الطبية
المهندس/ ابراهيم النهام     مدير ادارة 

المشاريع
السيد/ رائد حمودة     مهندس معماري

السيد/ عمر حسن     اختصاصي محاسبة
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ أفراح أشكناني     محاسب
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 

اإلنشائي
السيدة/ أنوار االبراهيم     مساعد مدير 

البرنامج اإلنشائي

السيد/ سليمان الشهابي     رئيس قسم 
الصندوق

المهندس/علي الكليب     مهندس

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

المناقصات الخارجية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

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

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

السيد/ أحمد حجازي     مستشار
السيد/ خالد الكندري     مدير االدارة المالية
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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  (2017/51) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/12)

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

التوقيع

 العضو / ممثل الديوان األميري
 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم 
المشتريات والمخازن

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ سلطان العبدالله     رئيس قسم نظم

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم 
التخطيط

السيده/ ساره العريفي     لجنة المناقصات 
والعقود

السيده/ أسماء معرفي     باحث قانوني

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

المستودعات الطبية
المهندس/ ابراهيم النهام     مدير ادارة 

المشاريع
السيد/ رائد حمودة     مهندس معماري

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيد/ عمر حسن     اختصاصي محاسبة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 

المحاليل المواد المخبرية

12
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2017/52

  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 :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :195
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي للترسية المناقصة رقم و أ/ 2015/2014/201 مشروع انشاء 
وانجاز سور وطرق داخلية جديدة لمحطة ارسال كبد التابعة لوزارة االعالم على/ شركة سالم 
محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني لتصبح  (2,288,434/750 د.ك) فقط  مليونين  

ومائتين وثمانية وثمانون الف  واربعمائة واربعة وثالثون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير
بدال من (-/2,294,150 د.ك) وذلك لخصم مبلغ قدره (5,715/750 د.ك) بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/6/31

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11148
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 10-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض 
السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة األولى) محدودة على الشركات والمؤسسات 

المصنفة على الفئة الرابعة

* المناقصة محدودة على الفئة الرابعه
* التقبل عروض بديلة 

* التقبل التجزئة 
االوامر التغييرية 25 %

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ جاسم الغايب     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11379
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب إصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/480 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانون 
دينار  الغير ما يعادل نسبة (0.606%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 

2015/2014/12 اصالح وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية بمرافق الهيئة المختلفة المبرم مع /
شركة كوالتي باور للطاقة البديلة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالرحمن المشعل     مهندس اول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :910
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (72) توفير خدمات تقنية ألعمال مركز االستجابة لطوارئ الحاسبات 
للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على / شركة شبكة الخليج لإلتصاالت (ثاني أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/392.302 د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وتسعون الف  وثالثمائة واثنين دينار

 الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

االستدعاءات

 رقم الكتاب :4191
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد الزمني الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/8 مشروع 
انشاء مقر دائم لبعثات التنقيب عن اآلثار بجزيرة فيلكا المبرم مع/ شركة جيمكو  لمدة 239تنتهي 
في 2018/2/14  يوم وذلك نتيجة توقف عبارة النقل العام الكويتية كما ورد بدراسة االستشاري 

المرفقه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ فؤاد عبدالعزيز     رئيس قسم االشراف والمتابعة
المهندس/ عبدالعزيز المزيدي     نائب مدير المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1440
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم M-96-2017/2016 تصميم و انشاء مكاتب معلقة من الهيكل 
الحديدي و حوائط الجبس بالصليبية على/ شركة التقدم للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/26,820 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  وثمانمائة وعشرون 

دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم التخطيط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :55880
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 8/ 2016 - 2017 شراء أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته لدى 
الجهات الحكومية المستخدمة للنظم المتكاملة على / الشركة الكويتية الرقمية للحسابات (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/449,675 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة واربعون الف  وستمائة 

وخمسة وسبعون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سلطان العبدالله     رئيس قسم نظم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  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 :

وكالة األنباء الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1258
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب التجديد الرابع لعقد رقم 2013/2 للمناقصة رقم 2013/2012/1 تنفيذ اعمال التنظيف و 
الخدمات للمبني الرئيسي للوكالة المبرم مع/شركة تنظيفكو لمده ستة اشهر اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/60,000 د.ك) فقط ستون الف  دينار  
الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة 2017/2016/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب في 2017/7/3 مع االلتزام بأحكام 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  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 :

اإلدارة المركزية لإلحصاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1439
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1-2017/2016 استئجار مركبات مختلفة l مع سائق وبدون سائق 
لإلدارة على النحو التالي:

-على/ شركة ليان موتورز لتاجير و استئجار السيارات (اقل االسعار) "مع سائق" بمبلغ اجمالي 
قدره (-/113,967 د.ك)   فقط مائة وثالثةعشر الف  وتسعمائة وسبعة وستون دينار  الغير

-على/ شركة الخليج لتاجير السيارات (اقل االسعار) "بدون سائق" بمبلغ اجمالي قدره (-
/32,400 د.ك)  فقط اثنى وثالثون الف  واربعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره العريفي     لجنة المناقصات والعقود
السيده/ أسماء معرفي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3192
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :3176
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بترسية المناقصة رقم 2017/2016/1 الخاصة 
بأعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية لقطاعات األمانة 
العامة على/ مؤسسة ابراج دبيس للتجارة العامة و المقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/410,400 د.ك)  فقط اربعمائة وعشر الف واربعمائة دينار الغير لمدة ثالث سنوات

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات
السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم المشتريات والمخازن

إفادة األمانة بأن تم تغيير األسم التجاري لشركة المأمون العالمية لحراسة المنشآت وذلك بعد نقل 
الملكية التجارية الى / شركة بلو جارد للحراسة المرساه عليه الممارسة رقم 2014/2013-21 

امن وحراسة مبنى األمانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات
السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم المشتريات والمخازن

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/41) المنعقد في 2017/5/29 المتضمن:

عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي ويخطر المجلس التنسيق مع وزارة المالية
ثانيا: الموافقة

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  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 الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18512
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :17674
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج ع/2017/2016/11 الصيانة السنوية ألعمال  مكافحة و 
انذار الحريق و اعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت الوزارة فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية 

على/ شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت (اقل االسعار) بنسبة مقدارها (-%18)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان الشهابي     رئيس قسم الصندوق
المهندس/علي الكليب     مهندس

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2014/13-2015 للمناقصة رقم و ش ج ع 4-2015/2014 تقديم 
خدمات الدفع االلكتروني للوزارة (العقد الفرعي) المبرم مع/شركة الخدمات المصرفية المشتركة 
(كي نت) لمده سنة اعتبارا من 2017/5/8 حتى 2018/5/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/9,000 د.ك)

فقط تسعة آالف  دينار  الغير وذلك الستمرار الخدمة وعدم انقطاعها

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18371 بتاريخ 2017/6/28 المتضمن المبلغ الصحيح

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان الشهابي     رئيس قسم الصندوق
المهندس/علي الكليب     مهندس

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  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 :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7290
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :7495
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 طلب إعادة عرض اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (7,469,141/921د.ك) فقط سبعة 
ماليين  واربعمائة وتسعة وستون الف  ومائة واحدى واربعون دينار  وتسعمائة واحدى 

وعشرون فلس  الغير   بنسبة (6.22%) بدال من (7,491,954/421 د.ك) بنسبة (%6.25) 
على قيمة عقد المناقصة رقم C0800/KUCP/KU/10-11 تنفيذ وصيانة كلية االداب و كلية 

التربية مدينة صباح السالم الجامعية بالجامعة - االثاث المتحرك المبرم مع/ شركة ارابتك 
باالشتراك مع المجموعة المشتركة للمقاوالت وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيدة/ أنوار االبراهيم     مساعد مدير البرنامج اإلنشائي

السيدة/ أفراح أشكناني     محاسب

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/289-2018 وسابقا 2016/366-2017 تجديد رخص نظام 
التعليم االلكتروني لمركز التعليم عن بعد بالجامعة لمدة عام على/ شركة مكتب المستشار الوطني 
لالستشارات االدارية (عطاء وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/69,691 د.ك)  فقط تسعة وستون الف

 وستمائة واحدى وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي
السيدة/ أنوار االبراهيم     مساعد مدير البرنامج اإلنشائي

السيدة/ أفراح أشكناني     محاسب

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا لمالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/6/11

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5635
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :5674
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم (دأ/م/47)اعمال التشغيل والصيانة لمباني وانظمة ومرافق قصر 
السيف العامر المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من 2017/8/1 

حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (625,111/112د.ك) فقط ستمائة وخمسة وعشرون الف 
ومائة واحدىعشر دينار  ومائة واثنىعشر فلس  الغير بنفس الشروط والمواصفات واالسعار لحين 

االنتهاء من اجراءات اعادة طرح الممارسة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب تمديد العقد رقم د أ/ هـ/15 أعمال التشغيل والصيانة للنظام األمني بقصر السيف العامر 
المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال لمدة سبعة اشهر اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/3/31 

بمبلغ إجمالي قدره (-/87,500 د.ك)  فقط سبعة وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك 
لحين تجهيز مستندات لطرح تلك االعمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5630
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/77 خدمات كامل مرافق المركز الصحي وقاعة 
المؤتمرات الجديدة بقصر بيان وقصر الضيافة باالحمدي المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال 

لمدة شهرين اعتبارا من 2017/7/31 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,750 د.ك)  
فقط ثمانون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح الممارسة

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 5926 المؤرخ في 2017/7/12 والمتضمن الفترة 
الصحيحة للتمديد المطلوب اعاله

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب 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



2017/52

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17477
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :16941
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/38 استئجار عدد (26) سيارة جيب 4 سلندر مع 
وقود بدون سائقين على/شركة اعيان الكويت للسيارات (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/92,976 د.ك) فقط اثنى وتسعون الف  وتسعمائة وستة وسبعون 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 الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال الحراسة بمدارس ومباني منطقة 
االحمدي التعليمية لمدة ثالث سنوات على/ الشركة العالمية لألمن والسالمة (أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره  (-/3,455,109 د.ك)  فقط ثالثة ماليين واربعمائة وخمسة وخمسون الف  ومائة 

وتسعة دينار الغير

*اطلع الجهاز على اكتاب الوزارة رقم (16941) المؤرخ في 2017/6/26 المتضمن تكرار 
الطلب

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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

عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/52
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17474
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :17478
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ع/16و/2007-2008 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف 
والخدمات لمدارس ومباني الوزارة بمنطقة الجهراء التعليمية المبرم مع/ الشركة الكويتية لنقل 
النفايات ومعالجتها لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (92,423/838 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف  واربعمائة وثالثة وعشرون دينار  وثمانمائة 
وثمانية وثالثون فلس  الغير لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب التمديد االول للعقد  رقم 2017/2016/22 تنفيذ و تجهيز اعمال التنظيف و الخدمات و 
المدارس و مباني المدارس في منطقة مبارك الكبير التعليمية المبرم مع/ الشركة الكويتية لنقل 

النفايات و معالجتها لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (60,075/323 د.ك)  فقط ستون الف  وخمسة وسبعون دينار  وثالثمائة وثالثة وعشرون 

فلس  الغير وذلك لحاجه الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
3

4

م

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17454
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 طلب التجديد السادس لعقد المناقصة رقم م ع /16ب/2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة العاصمة التعليمية المبرم مع/ شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة ثالث 
شهور إعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/457,746 د.ك) فقط 

اربعمائة وسبعة وخمسون الف  وسبعمائة وستة واربعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
5
م

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1056$
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1018$
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (347,142/857 د.ك)  فقط ثالثمائة
وسبعة واربعون الف  ومائة واثنى واربعون دينار  وثمانمائة وسبعة وخمسون فلس  الغير ما 

يعادل نسبة (2.61%) على قيمة عقد المناقصة رقم 001RFP-CA تقديم خدمات تغذية واخرى
متصلة بها المبرم مع/ شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية اعتبارا من تاريخ توقيع االمر 

التغييري وحتى نهاية العقد في 2019/2/8 وذلك لتغطية تكاليف زيادة عدد (63) سفرجي وعدد 
(1) رئيس سفرجية نتيجة متطلبات تشغيلية في مبنى التعمير الجديد ومواقع اخرى تم افتتاحها 

مؤخرا

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/635,000 د.ك)  فقط ستمائة 
-RFP وخمسة وثالثون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (9,2%) على قيمة عقد المناقصة رقم

2298 تقديم خدمات عامة لمستشفى االحمدي في مجال التغذية والنظافة والغسيل والكي 
 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR  والخياطة

CATERING , CLEANING , LAUNDRY AND TAILORING المبرم مع / 
شركة آللئ الكويت لخدمات التغذية لمدة (12 شهرا) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1016$
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

 طلب طرح المناقصة رقم 2017501RFP خدمات دعم لورش العمل على الشركات التي تم 
 PLANT) (8) تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت تحت الفئة التخصصية

MAINTENANCE - PRODUCTION FACILITIES) وفقا السس ومعايير 
االختيار والتأهيل المبينة والمدرجة اسماءها بمرفقات كتاب الشركة

- مناقصة محدودة
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52
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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       

Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :3751
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/983$
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

شركة سبتكو العالمية البترولية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :153
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
ذ م م

 
 

طلب الشركة الموافقة على اضافتها لألشتراك بمناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية 
 NEW GAS (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت
SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST KUWAIT

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

طلب الشركة الموافقة على اضافتها لألشتراك بمناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية 
 NEW GAS (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت
SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST KUWAIT

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

طلب الشركة الموافقة على اضافتها لألشتراك بمناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية 
 NEW GAS (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت
SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST KUWAIT

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لتقديم الطلب بعد انتهاء المدة المحددة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لتقديم الطلب بعد انتهاء المدة المحددة

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/38
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية البند (15-3) في المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/827 توريد 
وتجهيز غرف العمليات باألجهزة وملحقاتها - مستشفى جابر االحمد على/ شركة الشايع هيلث كير
(ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/177,000 د.ك)  فقط مائة وسبعة وسبعون الف  دينار

 الغير

 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

(أعيد بحث) طلب ترسية البندين رقم (71-2 و 71-3) في المناقصة رقم هـ ط/2016/586 
/2017 توريد وتجهيز وحدة القلب باالجهزة وملحقاتها في مستشفى جابر االحمد على النحو 

التالي :
- البند (71-2) على/ شركة نور للتكنولوجيا الطبية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/321 د.ك) فقط ثالثمائة واحدى وعشرون دينار الغير
- البند (71-3) على/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,605 د.ك) فقط الف وستمائة وخمسة دينار الغير

 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم (861-2016-2015) توريد جهاز وملحقاته الدارة 
خدمات المختبرات الطبية من / شركة الدائرة المركزية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/207,563 د.ك)  فقط مائتين وسبعة الف  وخمسمائة وثالثة وستون دينار  الغير

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3019 بتاريخ 2017/6/29 المتضمن طلب تاجيل البت 
بترسية المناقصة العادة العرض على اللجنة الدائمه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع تجديد الكفالة
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12792
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :8781
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (452,062/5 دوالر امريكي) ما 
يعادل (-/137,879 د.ك)  فقط مائة وسبعة وثالثون الف  وثمانمائة وتسعة وسبعون دينار  الغير

بنسبة (25%) على قيمة عقد توريد رقم 16/2028C ادوية حقن لعالج مرضي الصدفية 
والروماتويد لكافة المستشفيات المبرم مع /شركة المعجل لألدوية وذلك للحاجة الماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

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

طلب اصدار األمر التغييري االول بزيادة بمبلغ اجمالي قدره (2,118/750 د.ك) فقط الفين  
ومائة وثمانيةعشر دينار وسبعمائة وخمسون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

رقم (0747C/16) مواد استهالكية لعمل االسنان الصناعية لجميع عيادات ومراكز االسنان 
المبرم مع / ملك الصقور للتجارة العامة والمقاوالت وذلك للحاجة الماسة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8575
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8591
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي في بند الشراء رقم (145) مواد استهالكية متنوعة خاصة بجراحة 
القلب لحاجة مستشفي الصدري - قسم جراحة القلب من / شركة طارق العوضي وشركاه ليصبح 

(-/112,627د.ك) فقط مائة واثنىعشر الف  وستمائة وسبعة وعشرون دينار  الغير بدال من (-
/117.320 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 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 إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب شراء البند رقم (46) ادوية مرهم 
لعالج االمراض الجلدية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

البند رقم (46-1) من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بمبلغ اجمالي قدره (-
/330,000د.ك) فقط ثالثمائة وثالثون الف  دينار  الغير  بعد تخفيض الكمية 

البند رقم (46-2) من / شركة الغانم هيلث كير بمبلغ اجمالي قدره (-/403,000د.ك)  فقط 
اربعمائة وثالثة الف  دينار  الغير بعد تخفيض الكمية

 ليتسنى للوزارة التعاقد محليا ولمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر على عالج المرضى وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/88) المنعقد بتاريخ 2016/12/12 

المتضمن: عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج.
ثانيا: الموافقة

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12954
 تاريخ الكتاب :0217/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :8579
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :6983
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد االدوية والمواد الطبية  للشركة المصنعة 
GLAXOSMITHKLINE, SPAIN للبند رقم (19) ادوية (حبوب) لعالج مرضى 

السرطان لمركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية مع/ شركة المعجل لالدوية بدال من/ 
شركة محمد ناصر الهاجري واوالده وذلك النتقال الوكالة  وبنفس القيمة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (9) ادوية (حقن) مضاد حيوي 
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية بمبلغ 
اجمالي قدره (-/20,250 د.ك)  فقط عشرون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير ليتسنى 

للوزارة التعاقد محليا حيث ان السعر المقدم محليا ارخص من سعر مناقصة الخليج ولمنع حدوث 
نقص في المواد مما يؤثر على عالج المرضى

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب شراء بنود االدوية والمواد الطبية 
على النحو التالي :

- البند رقم (57) ادوية (حبوب) لعالج االمراض الفيروسية لمستشفى االمراض السارية من/ 
شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/246,158 $) 

ما يعادل (-/74,340 د.ك)

 

الموضوع
8

9

10

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2016/88) المنعقد بتاريخ 2016/12/12 فيما 

يخص البند رقم 9 فقط والمتضمن: عدم الموافقة على البند رقم 9 ويتم الشراء من مناقصة 
الخليج

ثانيا: الموافقة على الشراء من السعر المحلي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/73) المنعقد في 2016/10/19  فيما 

يخص البند 57 المتضمن: الموافقة على ان يتم شراء البند (57) من مناقصة الخليج 
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8771
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :13081
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب أعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء (مرهم) لعالج األمراض الجلدية 
والتناسلية لكافة األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات على النحو التالي :

* البند رقم (38/1) من / مؤسسة الحافظ التجارية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/14,438د.ك)

* البند رقم (38/2) من / محمد ناصر الهاجري واوالدة ( سابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/25,375د.ك)

* البند رقم (40/1) من / شركة الدبوس ميديكال (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/9,000 
د.ك) بعد تقديم تخفيضا من بالسعر 

* البند رقم (40/2) من / شركة اوالد جاسم الوزان (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/32,700 د.ك)

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (43-2) أدوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز 
حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية بدال من / شركة ياكو الطبية 

وذلك ألنتقال الوكالة وبنفس القيمة

 

الموضوع
11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/75) المنعقد في 2016/10/26 فيما 

يخص البندين (38) و(40) المتضمن: عدم الموافقة على البندين
ثانيا: الموافقة ويتم الشراء من السعر المحلي

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد

احيط الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8770
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8578
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء ادوية (حبوب) لعالج امراض 
األعصاب لحاجة أدوية المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي : 

* البند رقم (46) من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/104,400 دوالر 
امريكي) ما يعادل (-/31,633 د.ك)  فقط احدى وثالثون الف  وستمائة وثالثة وثالثون دينار  

الغير

* البند رقم (48) من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/106,265 دوالر امريكي) ما يعادل (-/32,198 د.ك)

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب شراء البند رقم (62) مواد لغسيل البريتوني لمراكز غسيل الكلى من / شركة محمد ناصر 
الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/46,530 د.ك)  فقط ستة واربعون الف  

وخمسمائة وثالثون دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/80) المنعقد في 2016/11/14 فيما 

يخص البندين (46)و(48) المتضمن: لموافقة على ان يتم الشراء البندين (48/46) من مناقصة
الخليج 

ثانيا: الموافقة على أن يتم شراء البندين (46) و (48) بنفس سعر الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8582
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8588
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب شراء البند رقم (71) ادوية 
(حبوب) لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات من / شركة الغانم هلكثير بمبلغ 

اجمالي قدره (-/807,000$) ما يعادل (-/243,714 د.ك)  فقط مائتين وثالثة واربعون الف  
وسبعمائة واربعة عشر دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب شراء البند رقم (45) ادوية 
(كبسوالت) مضاد حيوى لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو 

التالي:
*(45-1) من / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامه (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2,520د.ك)  فقط  الفين  وخمسمائة وعشرون دينار  الغير
*(45-2) من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/76,484د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  واربعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير
وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/72) المنعقد في 2016/10/17 

المتضمن: الموافقة على ان يتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة على الشراء من السعر المحلي

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

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/74) بتاريخ 2016/10/24 المتضمن: 

الموافقة شريطة ان يتم التعاقد من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة 

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ أ. مشاري البليهيس
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :62
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :76
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :49
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (144) مواد محبرية لجهاز OMNIS اكتفة المختبرات وحدات 
الهيستوباثولوجي من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/85,655 

د.ك)  فقط خمسة وثمانون الف  وستمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (156) مواد استهالكية مختلفة لعالج ولتركيب حشوات االسنان لجميع 
عيادات ومراكز االسنان من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/75,365 

د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير بعد تقليل الكميات

 

طلب شراء البند رقم (99) أدويه حبوب لعالج امراض التمثيل الغذائي لحاجة كافة المستشفيات 
من شركة / بدر سلطان واخوانه ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/1,580,790د.ك) مايعادل

(-/1,580,790 د.ك) فقط  مليون  وخمسمائة وثمانون الف  وسبعمائة وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (71) أدويه حقن لعالج لمرضى السرطان لحاجة مركز حسين مكي جمعه 
للجراحات التخصصية من شركة / علي عبدالوهاب المطوع التجارية ( مصدر وحيد ) بمبلغ 
اجمالي قدرة (-/656,520$) مايعادل (200,239 د.ك) فقط مائتى الف  ومائتين وتسعة 

وثالثون دينار  الغير

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :51
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (62) أدوية حقن لعالج S  DISEASE"PEYRONIE لحاجة كافة 
المستشفيات من شركة / بدر سلطان واخوانه ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/118,000د.ك) فقط مائة وثمانيةعشر الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم ( 68) أدوية حبوب لعالج امراض الكلى لحاجة كافة المستشفيات من شركة
/ المعجل لالدوية ( مصدر وحيد ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/594,360$) مايعادل (-
/181,280د.ك) فقط مائة واحدى وثمانون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (101) أدوية حبوب لعالج االمراض العصبية لحاجة كافة المستشفيات من 
شركة / المعجل لالدوية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/17,039,025$) مايعادل (-

/5,196,903د.ك) فقط خمسة ماليين  ومائة وستة وتسعون الف  وتسعمائة وثالثة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (57) أدوية مواد تغذية عالجية لالمراض الوراثية االستقالبية ولعالج 
امراض الكلى لالطفال لحاجة كافة االقسام في المستشفيات من شركة / المفيد لالدوية والمواد 
الغذائية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/96,912د.ك) فقط ستة وتسعون الف  وتسعمائة 

واثنىعشر دينار  الغير

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8774
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :6987
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واألذن بشراء البند رقم (72) أدوية (أمبوالت) لعالج 
األمراض التنفسية لكافة المستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي (-/789,684 $) ما يعادل (-/235,326 د.ك) بدال من (-/849,660 $) 
بعد تخفيض الشركة للسعر ليصبح مطابق لألسعار في مناقصة الخليج ولألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة.

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (98) أدوية (حبوب) 
لعالج مرضى زراعة األعضاء لكافة المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ
اجمالي قدره (-/1,274,422 $) ما يعادل (-/383,601 د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة وثمانون الف
 وستمائة وواحد دينار  الغير الفين  ومائة وثمانيةعشر دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير 
بعد تخفيض الشركة للسعر ليصبح مطابق لألسعار في مناقصة الخليج ولألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة.

 

الموضوع
25

26

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/67) المنعقد في 2016/9/28 المتضمن:

الموافقة على التعاقد على أن يتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة كل من:
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/88) المنعقد بتاريخ 2016/12/12 

المتضمن: عدم الموافقة على التعاقد ويتم الشراء من مناقصة الخليج 
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة كل من:
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6989
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :6991
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واألذن بشراء البند رقم (82) أدوية (حقن) لعالج مرضى 
السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/USD 384,927) ما يعادل (-/117,018 د.ك)  فقط مائة 
وسبعةعشر الف  وثمانيةعشر دينار  الغير بدال من (128,774 د.ك) بعد تخفيض الشركة للسعر 

ليصبح مطابق لألسعار في مناقصة الخليج ولألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (79) أدوية (حبوب) لعالج 
امراض الجهاز الهضمي لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة وربة 

للتجهيزات الطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/465,000 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة 
وستون الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/61) المنعقد في 2016/8/31 المتضمن:

الموافقة شريطة الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة كل من:
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/79) المنعقد بتاريخ 2016/11/9 

الموافقة على التعاقد على أن يتم الشراء من مناقصة الخليج.
ثانيا: الموافقة

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6976
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :66
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :6
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بشراء البند رقم (70) أدوية (حقن) لعالج 
االمراض العصبية لكافة المستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/1,008,290 $) ما يعادل 306,520 د.ك) بدال من (-/347,472 د.ك) بعد
تخفيض الشركة للسعر ليصبح مطابق لألسعار في مناقصة الخليج ولألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة.

 

طلب شراء البند رقم (148) فحوصات لقياس معدالت االدوية لمرض زراعة االعضاء لكافة 
المختبرات من/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/401,551 $) ما 
يعادل (-/122,874 د.ك)  فقط مائة واثنى وعشرون الف  وثمانمائة واربعة وسبعون دينار  

الغير بعد تقليل عدد المواد وزيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (56) أدوية تحاميل ألمراض النساء والوالدة لحاجة كافة االقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من شركة / المعجل لالدوية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة

(-/91,800 د.ك) فقط احدى وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

الموضوع
29

30

31

م

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/61) المنعقد بتاريخ 2016/8/31 

المتضمن:  الموافقة شريطة أن يتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة كل من:
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8250
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8890
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البندين على النحو التالي:
- أوال : البند رقم (56)أدوية حقن مضاد حيوي لكافة المراكز التخصصية والمستشفيات من/ 

شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بمبلغ إجمالي قدره (-/37,195 د.ك) 
- ثانيا : البند رقم (58) شراب لعالج نقص الفيتامينات لدى األطفال لكافة المراكز الصحية 

والمستشفيات على النحو التالي :
-(58-1) من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بمبلغ إجمالي قدره (-/6,560 د.ك)
-(58-2) من/ شركة الروائي للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-/32,724 د.ك) 
ليتسنى للوزارة التعاقد محليا ولمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر على عالج المرضى وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب تعديل القيمة االجماليه لشراء البند (126) أدوية حبوب لعالج امراض الجهاز الهضمي 
لكافة المستشفيات من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (عرض وحيد)  ليصبح بمبلغ إجمالي
قدره (-/174,420 د.ك)  فقط مائة واربعة وسبعون الف  واربعمائة وعشرون دينار  الغير  بدال 

من (-/203,490 د.ك) وذلك لورود خطأ في كتاب الوزارة

 

الموضوع
32

33

م

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/80 ) المنعقد بتاريخ 2016/11/14 

المتضمن الموافقة على ان يتم شراء البندين رقم (56-58) من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة 

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6985
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :67
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :71
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء محليا للبند رقم (13) أدوية (حقن) ألقسام 
الحوادث لكافة المستشفيات على النحو التالي:

 TABUK PHARMACUTICAL 1)شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن
MANUFACTURING CO بمبلغ اجمالي قدره (-/7,785 $) ما يعادل (-/2,351 د.ك)

 FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND 2) شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة عن
GMBH بمبلغ اجمالي قدره (-/EUR 41,850) ما يعادل (-/14,355 د.ك)

وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب شراء البند رقم (149) مختبر الكيميائي لألغذية - الصحة العامة لحاجة كافة المختبرات - 
وحدات الميكروبيولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/446,570$) مايعادل (-

/136,204 د.ك) فقط مائة وستة وثالثون الف  ومائتين واربعة دينار  الغير

 

 COBAS  INTEGRA طلب شراء البند رقم (153) محاليل ومستهلكات مخبرية لألجهزة
400

من شركة / ياكو الطبية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/727,556 د.ك) فقط سبعمائة 
وسبعة وعشرون الف  وخمسمائة وستة وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
34

35

36

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/80) المنعقد بتاريخ 2016-11-14 

المتضمن: الموافقة على التعاقد مع الشركات المحددة شريطة أن يتم شراء البند رقم (13) من 
مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :72
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :3104
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :3ز/85
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :87
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 I-STAT طلب شراء البند رقم (154) مواد لفحص غازات الدم ومؤشرات القلب على أجهزة
لحاجة العناية المركزية والتخديم والقلب والطوارئ لكافة المستشفيات من / شركة بدر سلطان 

واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,824,447 د.ك)  فقط  مليون  وثمانمائة واربعة
وعشرون الف  واربعمائة وسبعه واربعون دينار  الغير

 

 طلب سحب توصية  ترسية الممارسة رقم 2016/36-2017 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس 
اقسام التخدير والعناية المركزة على/ شركة طارق العوضي وشركاه (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/126,642 د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  وستمائة واثنى واربعون دينار 
الغير لالسباب المحددة بكتاب الوزارة

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/31 بتاريخ 2017/4/24 المتضمن التوصية

 

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية حشوات اسنان تجميلية ومادة لتنظيف وتلميع األسنان 
لجميع عيادات ومراكز األسنان من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-

/98,310 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وثالثمائة وعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (170) مستهلكات خاصة بالعناية المركزة اطفال لمجلس اقسام العناية 
المركزة اطفال من / شركة اتكو التكنولوجية لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات (عرض 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/135,558 د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وخمسمائة 

وثمانية وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
37

38

39

40

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :650
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :78
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :81
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

(أعيد بحث) طلب شراء البند (189) شاش أبيض مربع قياس (10*10) 8 طبقات لكافة األقسام
في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي: 

-البند (189-1) من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (عاشر أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/116,400 د.ك)

-البند (189-2) من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (حادي عشر أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/116,700 د.ك)

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 13449 بتاريخ 2017/7/6 المتضمن اسباب االستبعاد والمقصود 
ببند لم يلتزم بشروط االسعار

 

طلب شراء البند رقم (161) أوراق شفافة للتعقيم قياس (200 مم * 200 م) القسام التعقيم في 
كافة المستشفيات من/ شركة طارق العوضي وشركاه (العشرين باقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

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

 

طلب شراء البند رقم (164) مؤشر لقياس نسبة ضخ الدم ألقسام العناية المركزة لكافة اقسام 
التخدير في المستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد ) بمبلغ إجمالي قدره (-

/94,900 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

 

الموضوع
41

42

43

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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2017/52

  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       

Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/50
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :12821
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :74
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/451-2017 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام 
االسنان على النحو التالي :

- البند (59-1) على/ شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/19,495 د.ك) فقط تسعة عشر الف واربعمائة وخمسة وتسعون دينار الغير

- البند (59-2) على/ شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/66,750 د.ك) فقط ستة وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار الغير

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (109) المتضمن ادوية 
حقن لمرضى الباطنية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / صفوان للتجارة 

العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/338,000$) ما يعادل (-
/103,090د.ك) فقط مائة وثالثة الف  وتسعون دينار الغير حيث ان المادة غير مشاركة بمناقصة

الخليج وذلك لمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر سلبا على عالج المرضى

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 12826 بتاريخ 2017/7/4 المتضمن تغيير اسم الشركة 
من / ياكو الطبية الى شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة

 

طلب شراء البند رقم (177) محاليل ومستهلكات لجهاز EPOC لقياس غازات الدم لكافة 
المختبرات وحدات البيوكميستري ووحدات العناية المركزة من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة

والمقاوالت (ثاني اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/437,500 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة 
وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير  بعد تعديل الكميات حسب المخزون والصرف

 

الموضوع
44

45

46

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :63
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :91
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :89
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب شراء البند رقم (145) مواد لفحص TROPONIN لمؤشرات القلب لكافة المختبرات 
وحدات العناية المركزة والحوادث والطوارئ من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) 

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

 

طلب شراء البند رقم (147) مستهلكات لجهاز I-STAT لكافة المختبرات من/ شركة بدر سلطان
واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/97,200 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  ومائتى 

دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (174) أطقم اعطاء محاليل وريدية مختلفة لحاجة كافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من شركة / العيسى لالجهزة الطبية والعلمية  ( مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/290,000 د.ك) فقط مائتين وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (172) ألبسة لتنشيط الدورة الدموية لحاجة كافة اقسام التخدير في 
المستشفيات من شركة / بدر سلطان واخوانه ( ثاني أقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/259.200 د.ك) فقط مائتين وتسعة وخمسون الف  ومائتى دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

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 

البيـــــــــــــــــــان
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Page43 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :80
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (169) مستهلكات خاصة بجراحة المناظير ألجهزة LIGASURE لحاجة 
كافة أقسام الجراحة في المستشفيات من شركة / صفوان للتجارة والمقاوالت ( مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدرة (-/99,072 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  واثنى وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (163) مجس لقياس اكسجين الدم عدة قياسات لحاجة كافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من شركة / التقدم التكنولوجي (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدرة -/94,000 د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (153) محاليل ومستهلكات االجهزة CX لعمل فحوصات الكيمياء 
االكلينيكية لحاجة كافة المختبرات من شركة / التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدرة (-/8,638,437$) مايعادل (-/2,600,169 د.ك) فقط  مليونين  وستمائة الف  ومائة 

وتسعة وستون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (88) أدوية حقن لعالج امراض الدم لحاجة بنك الدم من شركة / أحفاد حمد 
صالح الحميضي الدوائية ( مصدر وحيد ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/1,392,000$) مايعادل (-

/424,560 د.ك) فقط اربعمائة واربعة وعشرون الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير

 

الموضوع
51

52

53

54

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/52
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Page44 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :35
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :30
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :50
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (85) أدوية حقن لعالج االلتهابات تافطرية لحاجة كافة المستشفيات من 
شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/1,335,380$) مايعادل (-/407,291 د.ك) فقط اربعمائة وسبعة الف  ومائتين واحدى 
وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (80) أدوية حبوب مضاد حيوي كافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية ( أقل االسعار ) بمبلغ اجمالي 

قدرة (-/3,657,500$) مايعادل (-/303,573 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة الف  وخمسمائة وثالثة 
وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (100) أدوية حقن مضاد حيوي لحاجة كافة المستشفيات من شركة / الغانم 
هلثكير للتجارة العامة ( مصدر وحيد ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/7,570,500$) مايعادل (-

/2,309,003 د.ك) فقط  مليونين  وثالثمائة وتسعة الف  وثالثة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (64) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لحاجة مركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من شركة / المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/504,000$) مايعادل (153,720 د.ك) فقط مائة وثالثة وخمسون الف  وسبعمائة وعشرون 
دينار  الغير

 

الموضوع
55

56

57

58

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page45 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :29
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :90
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :82
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :84
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب شراء البند رقم (79) أدوية حبوب لعالج HIV لحاجة مستشفى االمراض السارية من 
شركة / وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/302,400 د.ك) فقط 

ثالثمائة واثنين الف  واربعمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (173) كمادات لتنشيط الدورة الدموية لكافة اقسام التخدير في المستشفيات
من / شركة بدر سلطان واخوانة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/282,600د.ك) فقط مائتين

واثنى وثمانون الف  وستمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (165) مستهلكات خاصة بمضخة االنسلولين لكافة االقسام بالمستشفيات 
من / شركة طارق (العوضي وشركاه) (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/96,600د.ك) فقط 

ستة وتسعون الف  وستمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (167) مواد استهالكية الجهزة التنفس بانواع وقياسات مختلفة لكافة 
االقسام بالمراكز الصحية والمستشفيات من / شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,500د.ك) فقط سبعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

الموضوع
59

60

61

62

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page46 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8571
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8772
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :69
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :559
 تاريخ الكتاب :2016/10/27

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (10) المتضمن شراء ادوية محاليل طبية لكافة 
 (ERU 71,250/-) االقسام بالمراكز الصحية من / شركة ياكو الطبية (اقل االسعار) ليصبح

مايعادل (-/23,513د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  وخمسمائة وثالثةعشر دينار الغير بدال من (-
/71,250$) وذلك لوجود خطأ بالتسعير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شرء البند رقم (171-3) المتضمن شراء مستهلكات جراحية بمبلغ 
اجمالي قدرة (-/14,650د.ك) فقط اربعة عشر الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير لتصبح من /
شركة هيلث كير داينامكس للتجارة العامة بدال من شركة / اشرف وشركاه المحدودة وذلك النتقال 

الوكالة

 

طلب شراء البند رقم (151) محاليل لفحص بكتيريا الدرن لكافة المختبرات - وحدات 
الميكروبيولوجي من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/270,102 

د.ك)  فقط مائتين وسبعون الف  ومائة واثنين دينار  الغير

 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت(وكيل 
حصري)  لتوفير جهاز وملحقاته لمستشفي األمراض الصدرية بمبلغ اجمالي قدره اربعة وتسعون

الف  دينار (-/94,000 د.ك)

 

الموضوع
63

64

65

66

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page47 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/538
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :8252
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (80) ادوية (حبوب) لعالج االلتهابات البكتيرية لكافة االقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (80-1) من/ الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/48,000 د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

- البند (80-2) من/ شركة الغانم هلثكير (تاسع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/470,862 
د.ك)  فقط اربعمائة وسبعون الف  وثمانمائة واثنى وستون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8577) بتاريخ 2017/5/10 المتضمن عدم توافر المادة
في مناقصة الخليج

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (85) ادوية حقن  وحبوب لعالج 
االمراض النفسية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة المعجل لألدوية 
بمبلغ اجمالي قدره (-/2,042,623 $) مايعادل  (-/ 614,830 د.ك)  فقط ستمائة واربعةعشر 
الف  وثمانمائة وثالثون دينار  الغير ليتسنى للوزارة التعاقد محليا ولمنع حدوث نقص في المواد

مما يؤثر على عالج المرضى وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
67

68

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2016/76 المنعقد بتاريخ 2016/10/31 

المتضمن: الموافقة على شراء البند من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة 

عدم موافقة عضو الجهاز / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page48 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8251
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8590
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :11553
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (39) مرهم لعالج امراض العيون
لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية بمبلغ 

اجمالي قدره (-/25,600د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير ليتسنى للوزارة 
التعاقد محليا ولمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر على عالج المرضى وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (103) أدوية شراب مضاد حيوي
 لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير بمبلغ اجمالي قدره(-

/3,634,200 $) مايعادل  (-/1,097,528 د.ك)  فقط  مليون  وسبعة وتسعون الف  وخمسمائة
وثمانية وعشرون دينار  الغير ليتسنى للوزارة التعاقد محليا ولمنع حدوث نقص في المواد مما 

يؤثر على عالج المرضى وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب تعديل القيمة االجمالية لشراء البند رقم (188)  مواد استهالكية لقسم القلب لمستشفي 
األميري من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة لتصبح (-/209,685د.ك) بدال من (-

/179,685د.ك) وذلك بعد تعديل ترسية البند رقم (188-4) على / شركة برقان للتجارة العامة 
والمقاوالت ليصبح (-/118,200 د.ك)  فقط مائة وثمانية عشر الف  ومائتى دينار  الغير بدال من

(-/88,200 د.ك)

 

الموضوع
69

70

71

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/81 ) المنعقد 2016/11/16 المتضمن: 

الموافقة على ان يتم شراء البند (39) من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2016/76 المنعقد بتاريخ 2016/10/31 

المتضمن: الموافقة على الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة 

عدم موافقة عضو الجهاز / د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page49 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6977
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :8786
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (7) ادوية حقن لعالج حاالت 
االنيميا لمرضى الكلى ومرضى الدم لمركز غسيل الكلى و C.C.K من / شركة احفاد حمد  صالح 
الحميضي بمبلغ اجمالي قدره (-/29,450$) مايعادل (-/8,864د.ك) بدال من (-/10,294د.ك) 

وذلك بعد تخفيض السعر حيث اصبح السعر مطابق لمناقصة الخليج  ليتسنى للوزارة التعاقد 
محليا ولمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر على عالج المرضى

 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (31) محاليل غسيل البطن البريتوني لحاجة مراكز 
غسيل الكلي من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) ليصبح (-/125,535د.ك) 

بدال من (-/173,393 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة وذلك لتقديم الشركة تخفيضا 
بالسعر

 

الموضوع
72

73

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/73) المنعقد بتاريخ 2016/10/19 

المتضمن: الموافقة لجميع البنود شريطة ان يتم شراء البند رقم (7) من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة كل من  
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ عبدالله الفهد

قرر الجهاز الموافقة  بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان
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Page50 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

الهيئة العامة للصناعة

 رقم الكتاب :389
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :396
 تاريخ الكتاب :2017/03/26

 
 
 

طلب تمديد عقد االتفاقية رقم ص/2015/1-2016 تقديم خدمات استشارية هندسية للقيام بأعمال 
اإلشراف على مشروع إنشاء مبنى لتقديم خدمة اإلسعاف الجوي المبرم مع/ دار عوهه 

لالستشارات الهندسية لمدة سنة اعتبارا من 2016/6/21 دون تكلفة مالية
علما بأن مستحقات عقد المكتب االستشاري يتم سدادها بالكامل خصما من مستحقات المقاول

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ ابراهيم النهام     مدير ادارة المشاريع
السيد/ عمر حسن     اختصاصي محاسبة
السيد/ رائد حمودة     مهندس معماري

طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الستكمال تنفيذ الدراسة 
االستشارية إلنشاء مجمع تكنولوجي في منطقة الشدادية الصناعية بمبلغ إجمالي قدره (-

/170،000 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 846 المؤرخ في 2017/7/4 المتضمن مبررات التعاقد 
المباشر وتوفر الميزانية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد حجازي     مستشار
السيد/ خالد الكندري     مدير االدارة المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page51 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :29988
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية اتفاقية خدمات إدارة مشاريع الهيئة اإلنشائية في الشويخ والعارضية 
 Projacs /بالمشاركة مع المكتب المحلي Turner International /على المكتب العالمي

(العرض الثاني فنيا وماليا) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,471,336 د.ك)

- اطلع الجهاز على:
- كتاب الهيئة رقم 30336 المؤرخ في 2017/5/28 المتضمن قيمة الترسية

- كتاب الهيئة رقم 30626 المؤرخ في 2017/7/12 المتضمن توافر الميزانية واإلفادة بعدم 
وجود كفالة أولية

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 19-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


