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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/19
24-جمادي الثانى-1439 

   االحد   
2018-03-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-11

)(   االحد   2018/19 الساعه الحادية عشر 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

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
السيدة/ وضحة العميري

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

 العضو / ممثل وزارة الصحة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ مصطفى رضا     وكيل الوزارة
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2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page32018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1539093
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/82
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/22 حراسة وامن مرافق الوزارة ( 
المجموعة الثانية) (منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين) المرساة على/ شركة الرائد للحراسة

وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1468 المؤرخ في 2017/12/27 المتضمن طلب إلغاء 
المناقصة والتعاقد مع نفس الشركة لالعمال

- وكتاب شركة الرائد للحراسة رقم 19-18 المؤرخ في 2018/2/6 المتضمن طلب االستعجال 
بإنهاء اجراءات التعاقد الخاصة بالمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مصطفى رضا     وكيل الوزارة

طلب اعادة عرض  ترسية المناقصة رقم 861-2015-2016 توريد جهاز وملحقاته الدارة 
خدمات المختبرات الطبية على/ شركة الدائرة المركزية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/416,288 د.ك) فقط أربعمائة وستة عشر ألف ومائتين وثمانية وثمانون دينار ال غير وذلك 
بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على اإللغاء ويرفع االمر الى مجلس الوزراء تطبيقا للمادة
(44) من قانون المناقصات رقم (37) لسنة 1964

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع  رقم (2017/60)المنعقد في 
2017/8/14 المتتضمن :الموافقة على الترسية

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1539965
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2017/2016/33 استبدال عدد (2) مبرد مياه رئيسي 
للتكييف مع االنابيب والملحقات االخرى بمحطة التبريد المركزية بمستشفى الصباح على / شركة 
سالم محمد النصف للمقاوالت العامة والمباني (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/248,138 
د.ك) فقط مائتين وثمانية واربعون الف ومائة وثمانية وثالثون دينار الغير المطابق للشروط 

والمواصفات.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1539968
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1539964
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1539966
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب التجديد األول للعقد رقم م خ ع / 10ب/2014 ( ع ) تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ( المجموعة الثانية ) المبرم مع / شركة طارق 

الغانم المحدودة لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2019/7/31 بمبلغ اجمالي وقدره 
(4,716,958/374 د.ك) فقط أربعة ماليين وسبعمائة وستة عشر ألف وتسعمائة وثمانية 

وخمسون دينار كويتي وثالثمائة وأربعة وسبعون فلس ال غير لحين اإلنتهاء من تجهيز المناقصة 
الجديدة

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم م خ ع/10د/2014 (ع) تجهيز و تقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الرابعة) المبرم مع / شركة جمال 

التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2019/7/31 بمبلغ اجمالي وقدره
(4,100,251/417 د.ك) فقط أربعة ماليين ومائة ألف ومائتان وواحد وخمسون دينار وأربعمائة

وسبعة عشر فلس ال غير بدون تكلفة االجهزة والمعدات لحين االنتهاء من تجهيز شروط 
المناقصة الجديدة

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم م خ ع/10أ/2014(ع) تجهيز  تقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات و المراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة االولي) المبرم مع / شركة آللئ 

الكويت للتجهيزات الغذائية لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(3,536,668/546 د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسمائة وستة وثالثون الف وستمائة وثمانية 
وستون دينار  وخمسمائة وستة واربعون فلس الغير وذلك لحين اإلنتهاء من تجهيز شروط 

المناقصة الجديدة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

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       
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1522832
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1539967
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :ل.م/35
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 طلب التجديد االول لعقد تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر-فني اشعة-فني صيدلة) لمنطقة 
الصباح الطبية التخصصية المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي لمدة سنة اعتبارا من 

2018/10/5 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,545,632 د.ك) فقط مليونين وخمسمائة وخمسة 
واربعون الف وستمائة واثنى وثالثون دينار الغير وذلك لالستمرار بتقديم الخدمة وتجنبا لنقص 

الكوادر الطبية.

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم م خ ع / 10ج/2014 تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الثالثة) المبرم مع / شركة الوزان 
للتجارة والخدمات الغذائية لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2019/7/31 بمبلغ اجمالي 

قدره (2,351,930/118 د.ك) فقط اثنان مليون وثالثمائة وواحد وخمسون ألف وتسعمائة 
وثالثون دينار ومائة وثمانية عشر فلس ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من تجهيز شروط المناقصة 

الجديدة

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (580,396/320 د.ك)  فقط 
خمسمائة وثمانون الف  وثالثمائة وستة وتسعون دينار  وثالثمائة وعشرون فلس  الغير ما يعادل

نسبة (25%) على قيمة عقد رقم 2017/744 شراء فحوصات االيدز والتهاب الكبد الوبائي 
على جهاز PRISM الكياس الدم والعمالة الوافدة لبنك الدم ومختبر الفيروسات المبرم مع/ 

شركة المعجل لالدوية وذلك لزيادة كمية المادة المطلوبة

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :467081
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :3070
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1557
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/38 صيانة 
ودعم فني نظام المعلومات اآللي المتكامل لكل من مستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء 
المبرم مع / مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/1 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/489,800 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة دينار الغير بنفس 

الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1533216) بتاريخ 2018/2/7 المتضمن مخاطبة وزارة
المالية

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1،144،357/35 $) ما يعادل 
(343،307/205 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة واربعون الف وثالثمائة وسبعة دينار ومائتين وخمسة
فلس الغير ما يعادل نسبة (30%) على قيمة عقد مناقصة الخليج رقم (31) توريد لوازم تجهيز 
المستشفيات (المجموعة الثانية) المبرم مع / شركة محمد ناصر الهاجري و اوالده وذلك لحاجة 

الوزارة

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/212,500 د.ك) فقط مائتين واثنى
عشر الف وخمسمائة دينار الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد شراء اطقم لجراحة 
القلب المفتوح للمستشفى الصدري المبرم مع / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت 

وذلك لحاجة القسم.

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1547141
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/508$
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

شركة تقدم الخليج التجارية ذ م م
 
 

طلب التمديد الثالث للبند رقم (1) من عقد المناقصة رقم م خ ع / 2012/2011/65 توريد 
وتركيب خدمة االنترنت و شبكة نقل معلومات السلكية داخلية للمستشفيات المبرم مع / شركة 

كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة اشهر اعتبارا من 2018/3/9 بمبلغ اجمالي 
قدره (69,583/333 د.ك) فقط تسعة وستون الف وخمسمائة وثالثة وثمانون دينار وثالثمائة 

وثالثة وثالثون فلس الغير وذلك لحاجة الوزارة الستمرار الخدمة وعدم انقطاعها

 

إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ص/ م خ 
ع/2017/2016/33 استبدال عدد (2) مبرد مياة رئيسي للتكييف مع االنابيب والملحقات االخرى

بمحطة التبريد المركزية بمستشفى الصباح للوزارة

 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة االولية المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/11 تجهيز قسم 
الصيدلة بمستشفى جابر االحمد الدارة الهندسة الطبية وذلك إلرتفاع اسعار المواد.

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

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

13

14

15

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان يكون التمديد االخير

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفالة البنكية لمدة أسبوعين من تاريخة

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page92018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :124
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب التعاقد مع الشركات المذكورة بالكشوف المرفقة بكتاب الوزارة (الوكالء المحليين) العمال 
صيانة اجهزة طبية واجهزة اشعة واجهزة تعقيم واجهزة اسنان (شامل قطع غيار) للفترة من 

2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/34,453,114 د.ك)  فقط اربعة وثالثون 
مليون  واربعمائة وثالثة وخمسون الف  ومائة واربعةعشر دينار  الغير وذلك الهمية هذه 

االجهزة وللمحافظة على استمرارية عملها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مصطفى رضا     وكيل الوزارة

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة أجيلتي للمخازن العمومية للتشغيل والصيانة الشاملة لمبنى 
مخازن ادارتي المستودعات الطبية والهندسة الطبية بقطاع األدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة 

لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/11/1 حتى 2021/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/9,450,000 د.ك)  فقط تسعة ماليين  واربعمائة وخمسون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم 

(18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 
رقم 2017/30 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن أسباب 
االستعجال بطلب عرض التعاقد قبل الحصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مصطفى رضا     وكيل الوزارة

الموضوع
16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page102018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :145
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1539101
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

طلب شراء LIBRE GLUCOSE SENSOR وهي تستخدم لقياس السكر   (الموزع 
المحلي والحصري) بمبلغ اجمالي تقديري (7,800,000د.ك)  فقط سبعة ماليين  وثمانمائة الف 
دينار  الغير وذلك كون الشركة الوكيل الحصري والوحيدة المسجلة للمادة المذكورة في سجل 
الموردين في ادارة المستودعات الطبية وبناءا على نص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 

في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الرائد للحراسة لتقديم خدمة حراسة وامن مرافق الوزارة 
لمنطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين بمبلغ اجمالي قدره (3,055,453/560 د.ك)  فقط ثالثة
ماليين  وخمسة وخمسون الف  واربعمائة وثالثة وخمسون دينار  وخمسمائة وستون فلس  الغير
بنفس الشروط والمواصفات واالسعار المقدمة من الشركة بالمناقصة رقم ص/م خ ع/2016/22-

2017

 

الموضوع
18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page112018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :691
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :6
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 GLYCEROL PHENYLBUTYRATE LIQUID طلب اإلذن لشراء
(RAVICTI),UNIT:BOT عالج امراض التمثيل الغذائي لحاجة كافة المستشفيات من/ 

شركة بدر سلطان واخوانه (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/1,049,100د.ك) فقط  
مليون  وتسعة واربعون الف  ومائة دينار  الغير وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة بادارة 

المستودعات الطبية وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 67 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

 

طلب اإلذن لشراء PERTUZUMAB (PERJETA) 420 MG, UNIT: VIL لعالج 
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية باالمر المباشر من/ شركة علي 

عبدالوهاب المطوع التجارية (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري (-/3.406.800 فرنك 
سويسري) ما يعادل (-/1,039,074د.ك) فقط  مليون  وتسعة وثالثون الف  واربعة وسبعون 
دينار  الغير وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية وذلك وفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 70 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

 

الموضوع
20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/د. مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page122018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :664
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :683
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

طلب اإلذن لشراء مادة NITISINONE 10MG ORFADIN-NTBC لعالج األمراض 
الوراثية لكافة المستشفيات باألمر المباشر من شركة / بدر سلطان وإخوانه (موزع وحيد) بمبلغ 

اجمالي تقديري قدره (-/660,000 د.ك) فقط ستمائة وستون ألف دينار ال غير  وذلك كون 
الشركة الوحيدة المسجلة للمادة المذكورة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية 
وبناءا على نص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 157 المؤرخ في 2018/3/4 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

 

طلب اإلذن لشراء أدوية (حقن) ALEMTUZUMAB LEMTRADA لعالج األمراض 
العصبية لحاجة كافة المستشفيات باألمر المباشر من/شركة بدر سلطان واخوانه (موزع وحيد) 
بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/646,000د.ك)  فقط ستمائة وستة واربعون الف  دينار  الغير 

وذلك ألنها الشركة الوحيدة المسجلة لدى المستودعات الطبية وذلك وفقا لنص المادة (18) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 72 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

 

الموضوع
22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page132018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :418
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :211
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب شراء البند رقم (104) حبوب لعالج مرضى السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة المعجل لألدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/506,510د.ك)  

فقط خمسمائة وستة الف  وخمسمائة وعشر دينار  الغير

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 146SP7 شراء ادوية 
DEXPANTHENOL 5-7% OINT لالمراض الجلدية والتناسلية بين الشركات المذكورة 
في الكشف المرفق بالكتاب وذلك وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016.

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (624) بتاريخ 2017/12/6 المتضمن اإلحاطة والعلم بان 
الشركتين مسجلتين للملف رقم 146SP7  لدى إدارة المستودعات الطبية وبذلك يتم طلبها 

كممارسة محدودة

 

طلب شراء البند (103) أدوية حقن لعالج االلتهابات الفطرية لكافة المستشفيات من / شركة 
وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/477,500د.ك)  فقط اربعمائة 

وسبعة وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

الموضوع
24

25

26

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

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

الشركات المسجلة لدى إدارة المستودعات الطبية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page142018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :206
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :203
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب شراء البند (98) أدوية حقن لعالج امراض الدم لمستشفى البنك الوطني من / شركة 
صفوان للتجاره والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,425,000 $) ما يعادل (-
/431,775د.ك)  فقط اربعمائة واحدى وثالثون الف  وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 

 2.4 SEVELAMER CARBONATE (RENVELA) PWD, طلب اإلذن لشراء
 GM

UNIT:SCH لعالج امراض الكلى لحاجة كافة المستشفيات باالمر المباشر من/ شركة بدر 
سلطان واخوانه (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره(-/388,500د.ك) فقط ثالثمائة 

وثمانية وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة 
المستودعات الطبية وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

-  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 71 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

 

طلب شراء البند رقم (95) أدوية حبوب لعالج األمراض العصبية لكافة المستشفيات من/ شركة 
بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/335,944 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة

وثالثون الف  وتسعمائة واربعة واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
27

28

29

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/د. مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page152018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1868
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1870
 تاريخ الكتاب :2017/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

طلب التعديل على قيمة شراء البند رقم (911-3،2،1) شراء صمامات قلب بقياسات وأنواع 
مختلفة لمستشفي الصدري - قسم جراحة القلب وذلك لألسباب التالية:   

- إلغاء البند رقم (191-1) المرسى على/ شركة طارق العوضي وشركاه بمبلغ (-/32,425 د.ك)
- إلغاء البند رقم (191-2) المرسى على شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ (-/50,375 د.ك)

-  تعديل المبلغ اإلجمالي للبند رقم (191-3) المرسى على/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة 
والمقاوالت ليصبح (-/309,569 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة الف  وخمسمائة وتسعة وستون 

دينار  الغير بدال من (-/237,000 د.ك) وذلك لزيادة الكمية

 

طلب االحاطة والعلم بتخفيض المبلغ االجمالي للبند رقم (194) شراء قساطر مرشدة تساعد في 
الوصول للشرايين في الحاالت الصعبة لمستشفي الصدري المبرم مع شركة / بدر سلطان 
واخوانة  ليصبح (-/ 304,750 د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة الف  دينار  الغير  بدال من (-

/320,000 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة ولتقديم الشركة تخفيض

 

(اعيد بحث) طلب اإلذن بشراء VECTIBIX 100MG لعالج مرضى السرطان من / شركة 
أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع الوحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/295,425 
د.ك)   فقط مائتين وخمسة وتسعون الف واربعمائة وخمسة وعشرون دينار وذلك وفقا للمادة رقم

(18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة 

المستودعات الطبية

-  اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم 73 بتاريخ 2018/1/31 المتضمن االفادة بان 
الشركة موزع

 

الموضوع
30

31

32

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page162018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3001
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :609
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (55) أدوية (حقن) مضاد حيوي لحاجة كافة المستشفيات مع / شركة بدر 
سلطان واخوانه بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

(اعيد بحث)  طلب اإلذن لشراء مادة IRON SACCHARATE 100MG/ 5ML لعالج 
نقص الحديد بالدم لكافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (موزع 
وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/270,000 د.ك) فقط مائتين وسبعون الف دينار الغير وفقا 

للمادة رقم (18) من القانون رقم 2016/49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة 

المسجلة للمادة بادارة المستودعات الطبية

-  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (68) بتاريخ 2018/2/5 المتضمن بان الشركة موزع 
وحيد

 

الموضوع
33

34

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/19

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page172018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/54
 تاريخ الكتاب :2017/12/04

 
 
 

 G/ML50+20 LEVODOPA + CARPIDOPA DUODOPA طلب اإلذن لشراء
GEL .وهي تستخدم لعالج االمراض العصبية باألمر المباشر من / شركة المعجل لألدوية  

(الموزع الوحيد) بمبلغ اجمالي تقديري (267,502/235د.ك)  فقط مائتين وسبعة وستون الف  
وخمسمائة واثنين دينار  ومائتين وخمسة وثالثون فلس  الغير ووفقا للمادة رقم (18) من 

القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 
2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات 

الطبية

-  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 69 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن أن الشركة موزع 
وحيد

 

طلب شراء البند رقم (92) أدوية حبوب لعالج األمراض النفسية لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/667.800 
$) ما يعادل (-/202,343 د.ك) فقط مائتين واثنين الف وثالثمائة وثالثة واربعون دينار الغير.

 

 HERMES (اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2014/782-2015 توريد اجهزة
HYBRID VIEWER BASIC & SYNC وملحقاتها لمجلس اقسام الطب النووي لمركز

حامد العيسى لزراعة االعضاء على / شركة بدر سلطان واخوانه (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/178,200 د.ك) فقط مائة وثمانية وسبعون الف ومائتى دينار الغير بعد الخصم 

المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع
35

36

37

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page182018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :76
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :192
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 SAFETY (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/463 لتوريد أجهزة
CABINET CLASSII وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام خدمات المختبرات الطبية - مخزن 
19 بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية بين الشركات المتخصصة 

- بيانات الممارسة 
 غير قابلة للتجزئة

 التقبل عروض بديلة

-  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/109 بتاريخ 2018/2/22 المتضمن افادة الوزارة
بمخاطبة الفتوى والتشريع

 

طلب الغاء البند رقم (106) شراء حقن لعالج مرضى الروماتويد لكافة المستشفيات المرسى على
/شركة على عبدالوهاب المطوع وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب شراء البند (84) تحاميل لعالج امراض النساء والوالدة لكافة االقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/328,500 $) بما يعادل (-/99,864د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وثمانمائة 

واربعة وستون دينار  الغير وذلك بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
38

39

40

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع 2017/81 المنعقد في 
2017/11/6 :تأجيل البت بالقرار لحين ورود موافقة الفتوى والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page192018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :191
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/495
 تاريخ الكتاب :2017/11/14

 
 
 

طلب شراء البند (83) حبوب مخدره لعالج االدمان لمركز االدمان من / شركة علي عبدالوهاب 
المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/327,690 $) ما يعادل (-/99,618د.ك) 

فقط تسعة وتسعون الف  وستمائة وثمانيةعشر دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

(اعيد بحث) طلب الغاء الممارسة رقم 2016/2015/175 توريد اجهزة وملحقاتها المرساة على
/ شركة مسكا وذلك لعدم الحاجة. 

-إطلع الجهاز على كتاب شركة مسكا رقم (2017/447) بتاريخ 2017/3/8 المتضمن طلب 
االستعجال بتوقيع العقد

-  و كتاب الوزارة رقم (2018/101) بتاريخ 2018/2/19 المتضمن  مبررات الغاء الممارسه

 

الموضوع
41

42

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة 
الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 12-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


