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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/62
28-ذو القعدة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-08-21 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-21

)(   االثنين 2017/62 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    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

عبدالله سعود العبدالرزاق
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

أروى محمد الجودر
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني
اللواء / فهد عيد بن فهد

فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

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

التوقيع

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيدة/مريم الكندري     رئيس قسم الدراسات
السيد/محمد بن نخي     وكيل وزارة االشغال

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
السيد/ فرحان المياس     مساعد منسق إداري

السيد/ فهد الغيص     وكيل مساعد

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل
السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

السيد/ صبري محمد     كبير مهندسين 
اختصاصيين

السيد/ أحمد محمد بدر     محاسب
السيده/ سبيكة الوقيان     مدير إدارة تطوير 

النظم
السيد/ محمد عبدالرزاق     باحث قانوني

السيد/ أحمد حجاب     باحث قانوني
السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم 

المناقصات الخارجية

السيدة/ هبة شحاته     اختصاصي محاسب
السيدة/ ضياء البحر     مدير إدارة الشئوون 

االدارية
السيدة/ سناء اللنقاوي     مراقب المشتريات 

باالنابة
السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/وليد خاجة     رئيس فريق المشاريع 
التسويق المحلي

المهندسة / ربا الصالح     مهندس تنسيق 
الخارجي

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات العضو / ممثل وزارة الصحة
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

12



2017/62

  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 التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18530
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 26-2017/2016 مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران 
(كاسكو) اعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال بمنطقتي الفروانية ومبارك الكبير 
التعليميتين لمدة سنة إعتبارا من بداية العام الدراسي (2017-2018) ولغاية 2018/5/30 

بمبلغ اجمالي قدره (-/800,000 د.ك) فقط ثمانمائة الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أمل الحربي     رئيس قسم التغذية
السيد/ فهد الغيص     وكيل مساعد

السيد/ فرحان المياس     مساعد منسق إداري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8132
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

طلب شراء عدد 1800000 شهادة الكترونية (PKI) باألمر المباشر من / شركة الديار المتحدة 
للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المعتمد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,440,000 د.ك)  فقط  

مليون  واربعمائة واربعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية
السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :897
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم LM/CPD/4068 انشاء وتوريد وتشغيل عدد19محطة تعبئة
وقود جديدة لشركة البترول الوطنية الكويتية بموجب عقد مدته (425) يوما على النحو التالي :
- المجموعة االولى على/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/15,470,000 د.ك) فقط خمسة عشر مليون واربعمائة وسبعون الف دينار الغير 
- المجموعة الثانية على/ شركة الحمراء الكويتية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(9,801,338/445) فقط تسعة مليون وثمانمائة والف وثالثمائة وثمانية وثالثون دينار 
واربعمائة وخمسة واربعون فلس الغير بعد تعديل الخطأ الوارد بعطاءهم بنسبة (%3.86) 

اطلع الجهاز على كتاب رقم 146 المؤرخ في 2017/8/14 المتضمن اعتذار شركة الحمراء 
الكويتية عن تمديد الضمانة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/وليد خاجة     رئيس فريق المشاريع التسويق المحلي

المهندسة / ربا الصالح     مهندس تنسيق الخارجي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6137
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :6030
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب التمديد  الثالث لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 5 / 2013/2012 خدمات االمن و الحراسة 
للمقر الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة له المبرم مع/ الشركة العالمية لألمن والسالمة لمدة 

ستة أشهر اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/2/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/74,592 د.ك)  فقط
اربعة وسبعون الف  وخمسمائة واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016-1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ضياء البحر     مدير إدارة الشئوون االدارية
السيدة/ سناء اللنقاوي     مراقب المشتريات باالنابة

السيدة/ هبة شحاته     اختصاصي محاسب
السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2014/2013/4 اعمال النظافة للمقر الرئيسي
للمجلس واالدارات التابعة لها المبرم مع/ شركة ابراج الجوهرة للتنظيف و المناولة لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (180,663/360 د.ك)  
فقط مائة وثمانون الف  وستمائة وثالثة وستون دينار  وثالثمائة وستون فلس  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م و ث ف أ 2018/2017-3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ضياء البحر     مدير إدارة الشئوون االدارية
السيدة/ سناء اللنقاوي     مراقب المشتريات باالنابة

السيدة/ هبة شحاته     اختصاصي محاسب
السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :74023
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

 رقم الكتاب :72629
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/18 المشروع الوطني لتطوير 
الخدمات االدارية آليا المبرم مع السادة / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

24 شهر حتى 2019/3/31 دون أي تكلفة مالية إضافية وذلك لألسباب المذكورة في كتاب 
الديوان.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالرزاق     باحث قانوني
السيد/ أحمد محمد بدر     محاسب

السيده/ سبيكة الوقيان     مدير إدارة تطوير النظم
السيد/ صبري محمد     كبير مهندسين اختصاصيين

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بتعديل القيمة االجمالية لترسية الممارسة رقم 
2017/2016/10 تنفيذ أعمال إنشائية بمكاتب بعض القياديين وما يتبعها من تعديالت على 

مكاتب الوظائف اإلشرافية وموظفي الديوان على / شركة الدانة العالمية للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل االسعار) لتصبح (-/138,039 د.)  فقط مائة وثمانية وثالثون الف  وتسعة 

وثالثون دينار  الغير  بدال من (-/162,044 د.ك) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالرزاق     باحث قانوني
السيده/ سبيكة الوقيان     مدير إدارة تطوير النظم
السيد/ صبري محمد     كبير مهندسين اختصاصيين

السيد/ أحمد محمد بدر     محاسب

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق باجتماع رقم (2017/50) 
بتاريخ 2017/7/10 المتضمن عدم الموافقة باالغلبية 

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

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       

Page10 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1190$
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1104$
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2024923 انشاء خط انابيب جديد قطر (48) بوصة لنقل 
النفط الخام من منطقة شمال الكويت الى مشعب الخلط المركزي على / شركة المجموعة العلمية 
المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,619,446د.ك) 
فقط تسعة وسبعون مليون  وستمائة وتسعةعشر الف  واربعمائة وستة واربعون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

طلب طرح المناقصة رقم RFQ-2033547 توريد معدات تكميلية آلبار الحقن جنوب شرق 
 COMPLETION EQUIPMENT FOR SEK DEVIATED الكويت

SELECTIVE INJECTOR WELLS على مجموعتين عامة مفتوحة على الموردين 
المحليين ومقتصرة على قائمة محدودة من الشركات المصنعة والمذكورة بالكشف المرفق لكتاب 

الشركة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

* طرح عام
* قابلة للتجزئة

* التقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8593
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8385
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/86,100 د.ك)  فقط ستة وثمانون
الف  ومائة دينار  الغير  ما يعادل نسبة (16.6%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 

2013/2012/60 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية 
االساسية للهيئة المبرم مع/شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده وتمديد العقد لمدة ستة اشهر من 

2017/9/13 حتى 2018/3/12 وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة  رقم هـ ع / 
ش أ م 2017/2016-25

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

 

طلب تمديد فترة دراسة المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/59 توفير النظام االلي 
والتراخيص والصيانة لعمادة المكتبات والتقنيات للهيئة لمدة شهر والسماح بالطلب من 

الشركات المتقدمة لعمل عرض فني يتم من خاللة توضيح النقاط الغير مفهومة وإلغاء اي بند 
ليس بحاجة الهيئة له

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8387
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب استدراج عروض اسعار للعقد رقم 63 إقامة الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  خالل الفترة من 2017/11/5 إلى  

2017/11/11

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6316
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :6317
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :6636
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم دأ-م-173 حجز اعالن مرئي وإعالنات بالصحف للدورة الثامنة 
والثالثون لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الكويت 6-5 ديسمبر 2017 على 

الشركات المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة رقم دأ-م-172 اعمال التجهيزات للدورة الثامنة والثالثون لمؤتمر القمة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت 5-6 ديسمبر 2017 على الشركات المحددة بكتاب

الديوان 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة رقم دأ/م/212 اعمال توفير عمالة فندقية متخصصة من الجنسية الهندية 
استعدادا لمؤتمر القمة الخليجي خالل شهر ديسمبر 2017 على الشركات المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :215
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/8/6
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

طلب إلغاء ترسية المناقصة رقم و أ/2015/2014/213 تنفيذ اعمال تشغيل وصيانة اجهزة 
االرسال و شبكات الهوائيات و خطوط التغذية في محطة االرسال االذاعي في كبد المرساه على / 

شركة سلطان لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ أحمد حجاب     باحث قانوني

طلب إلغاء ترسية المناقصة رقم و أ/ 2015/2014/199 توريد وتركيب وتشغيل وضمان سيارة 
ربط فضائي لمراقبة الوصالت االذاعية بادارة هندسة االرسال االذاعي بالوزارة المرساه على/ 
شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (ثاني أقل االسعار) ذلك لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ أحمد حجاب     باحث قانوني

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :216
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و أ/2018/2017/260 مشروع تطوير وتحديث استديو االخبار 
االذاعي

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (218) بتاريخ 2017/8/14 المتضمن موافقة وزارة 
المالية

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ أحمد حجاب     باحث قانوني

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة إيبال الستشارات الكمبيوتر لتوريد تراخيص مايكروسوفت مع 
ميزة تحديث (EA) لمدة سنة للوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/99.560 د.ك) فقط تسعة وتسعون 

الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منى محمد الفهد     رئيس قسم المناقصات الخارجية
السيد/ أحمد حجاب     باحث قانوني

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12936
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :9557
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب تعديل ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات 
زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية لتصبح على /شركة فيصل مزيد المسعود للتجاره العامة 

والمقاوالت (ثالث اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/518,440د.ك)  فقط خمسمائة 
وثمانيةعشر الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير وذلك بناءا على ديوان المحاسبة .

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

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

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/21(ع) تقديم خدمات استشارية 
في مجال نظم وتقنية المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثالث اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/377,100 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وسبعون الف  ومائة دينار الغير

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

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12894
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12837
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/6 تشغيل وصيانة شبكة ري النخيل بمحطة 
التجارب الزراعية بالرابية ومركز ابحاث النخيل بامغرة على / شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت 
الزراعية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/174,996 د.ك)  فقط مائة واربعة وسبعون الف  

وتسعمائة وستة وتسعون دينار  الغير بشرط استدعاء الشركة الستيفاء التالي:
- تقديم جداول تحليل اسعار تفصيلية لمكونات المشروع 

- تعبئة الئحة جهاز المقاول وذلك في صفحة 36- المستند (1-5) من اصول المناقصة
- توقيع اقرار التعهد بتقديم الجهاز الفني 38- المستند (1-5) من اصول المناقصة

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

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

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/11 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثالثة لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/1/12 حتى 

2018/7/11 المبرم مع / شركة الحقول الخضراء الزراعية بمبلغ اجمالي قدره 
(335,788/614 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وثالثون الف  وسبعمائة وثمانية وثمانون دينار  

وستمائة واربعةعشر فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة رقم هـ ز/م 
م/2018/2017/3

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

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ودراسة العروض التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية مع
تمديد الكفاالت االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2183
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2179
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة ق ص/ط/393 صيانة عامة وانشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة 
الشمالية بدولة الكويت  على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ 

أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 

طلب طرح الممارسة  ق ص /ط/334 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء 
(القصر ) على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ أعمال صيانة 

الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2181
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2185
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة ق ص/ط/337 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة االحمدي (جابر 
العلي - ام الهيمان )  على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ 

أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيدة/مريم الكندري     رئيس قسم الدراسات
السيد/محمد بن نخي     وكيل وزارة االشغال

طلب طرح الممارسة ق ص/ط/398 صيانة عامة لطريق الملك عبدالعزيز ال سعود وطريق 
صبحان والمقوع مع التقاطعات على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة

تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2152  بتاريخ 2017/8/16.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2191
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2189
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة ق ص/ط/336 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة مبارك الكبير 
(القرين-صبحان-مبارك الكبير)  على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة

تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 973 المؤرخ في 2016/3/29 المتضمن طرح المناقصة 
.

 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص /ط/356 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظه - حولي 
"حطين - الشهداء" على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ 

أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2184
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2182
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص /ط/390 صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات ومؤسسات 
الدولة في محافظات "العاصمة والفروانية والجهراء" على الشركات المذكورة بالكشف المرفق 
وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم 

االضرار

 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص /ط/340 للطرق والساحات بمحافظة العاصمة "الدعية - 
الخالدية وشوارع رئيسية" على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة 

تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2190
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2180
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص /ط/ 335 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة االحمدي 
"العقيلة -الظهر-المنقف-الصباحية" على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى 

سرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص / ط / 368 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء 
"العيون - سعد العبدالله - الجهراء القديمة" محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم 
االضرار

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2186
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2187
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص/ ط / 403 صيانة عامة لطرق الدائري الخامس وطريق الغزالي 
السريع وطريق الجهراء السريع مع التقاطعات محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق 
وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم 

االضرار 

 

طلب طرح الممارسة رقم ق ص / ط /363 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي 
(الرميثية ) محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ أعمال

صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار

 

الموضوع
11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2178
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2188
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة ق ص/ط/339 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي (الدائري 
الثالث - اجزاء من الخليج العربي ) على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى 

سرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 

طلب طرح الممارسة ق ص/ط/364 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي (الشعب )
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وذلك للحاجة إلى سرعة تنفيذ أعمال صيانة الطرق 

الالزمة بصفة عاجلة دون تأخير منعا لتفاقم االضرار .

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

 ممثل الهيئة العامة للقوى/الدكتور مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أروى الجودر

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16550
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ  (7,819/20 دوالر امريكي) ما يعادل
 (361/398, 2د.ك)  فقط  الفين  وثالثمائة واحدى وستون دينار  وثالثمائة وثمانية وتسعون 
فلس  الغير ما يعادل نسبة (20%) على قيمة عقد بند مناقصة الخليج رقم (29) توريد الطعوم 
واألمصال المبرم مع / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لحاجة الوزارة الماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :83
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات 
السنوية من ملفات المرضى لسنة 2016 على/ شركة اوالد سليمان القضيبي للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/139,020 د.ك)  فقط مائة وتسعة وثالثون
الف  وعشرون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 429 المؤرخ في 2017/7/10 المتضمن المطلوب

بعد االستماع الى :
السيد/ محمد العازمي - وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية

السيدة/ نوال جاسم اشكناني - مراقب السجالت الطبية
السيد/ صالح عبدالله الشطي - رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد محمد الفضلي - منسق اول سجالت طبية

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه مازال عند قراره السابق باجتماع رقم 2017/11 
المنعقد بتاريخ 2017/2/8 على تظلم شركة مصنع الكويت للمغلفات كالتالي:

اوال. إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2016/87 بتاريخ2016/12/7
ثانيا. ترسية المناقصة على/ مصنع الكويت للمغلفات والملفات (ثالث اقل االسعار) بمبلغ (-

/145,800 د.ك) مع تجديد الكفالة البنكية ويحفظ كتاب الشركة
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ مشاري البليهييس

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

(اعيد بحث) نتيجة التأهيل المسبق للشركات في مجال تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و
التخلص السليم من نفايات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والوحدات االدارية والمساكن 

بالوزارة  للعام 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 491 بتاريخ 2017/7/25 المتضمن إفادة الوزارة 
بموافاتنا بوثائق مناقصات تقديم خدمات التنظيف لطرحها على الشركات المؤهلة بعد اإلعالن عن

نتيجة التاهيل المسبق وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
3
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2017/54 بتاريخ 2017/7/24 
المتضمن تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن طرح المناقصة استنادا 

لحكم المادة رقم 16 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والمادة رقم 21 من 
الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :128
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :308
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/310
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :و م ط/307
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب شراء البند رقم (72) أدوية حبوب لعالج أمراض الكلى لكافة المستشفيات من / شركة 
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/519,840 د.ك)  فقط خمسمائة وتسعةعشر

الف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر (HIV) TENOFOVIR (VIREAD) 3000MG لعالج نقص 
المناعة لحاجة المستشفيات والمراكز الصحية / شركة  WARBA MEDICAL (الوكيل 

المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (232,500/150 د.ك)  فقط مائتين واثنى وثالثون الف  وخمسمائة
دينار  ومائة وخمسون فلس  الغير

 

 ONDANSETRON HCL ZOFRAN طلب طرح ممارسة  محدودة لشراء المباشر
MG/ML 4ML2 لعالج االستفراغ لمرضى السرطان بعد العالج الكيماوي من الشركات 

المذكورة بالجدول في الكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/111,000 د.ك)  فقط
مائة واحدىعشر الف  دينار  الغير

 

  (MESALAZINE 2GM SACHET (PENTASA XTEND طلب الشراء المباشر
-N. AL MOHAMED باألمر المباشر لعالج امراض الجهاز الهضمي / شركة

HAJERY&SONS LTD (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/273,119 د.ك)  فقط 
مائتين وثالثة وسبعون الف  ومائة وتسعةعشر دينار  الغير

 

الموضوع
4

5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/321
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :320
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :322
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :334
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

 FLUTIFORM  طلب الشراء المباشر للمادة
10/250(FLUTICASONE+FORMETROL) لعالج حاالت الربو من/ شركة  

JASSIM AL-WAZZAN SONS بمبلغ إجمالي قدره (-/785,750 د.ك)  فقط سبعمائة 
وخمسة وثمانون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

 

 -N (FLUTICASONE PROPIONATE (FLIXONASE طلب الشراء المباشر
 MOHAMED لعالج حاالت الحساسية والرشح واحتقان االنف للكبارمن / شركة SPRAY
N. AL-HAJERY&SONS (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/489,861 د.ك)  فقط 

اربعمائة وتسعة وثمانون الف  وثمانمائة واحدى وستون دينار  الغير

 

 (S (NASONEX.N %0.05 MOMETASONE FUROATE  طلب الشراء المباشر
-AL  لعالج الحساسية واحتقان االنف والرشح للكبار واالطفال فوق السنتين من / شركة
MOJIL DRUG CO (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/536,332 د.ك)  فقط 

خمسمائة وستة وثالثون الف  وثالثمائة واثنى وثالثون دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر DARATUMUMAB (DARZALEX)400MG/20ML  لعالج 
السرطان من / شركة  AL-MOJIL DRUG CO  (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-

/267,200 د.ك)  فقط مائتين وسبعة وستون الف  ومائتى دينار  الغير

 

الموضوع
8

9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15781
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :129
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :134
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :133
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (77) أدوية حبوب لعالج أمراض التليف الرئوي 
لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية  

لتصبح (-/905.148 فرنك سويسري) ما يعادل (-/285,122 د.ك)  فقط مائتين وخمسة 
وثمانون الف  ومائة واثنى وعشرون دينار  الغير .

 

طلب شراء البند رقم (73) محاليل غسيل الكلى المستمر لمراكز غسيل الكلى من/شركة التقدم 
التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/560,000 د.ك)  فقط خمسمائة وستون الف  

دينار  الغير

 

 طلب شراء البند رقم (78) أدوية حقن لعالج الدم لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ شركة الصفوة العالمية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/795,000 

د.ك) فقط سبعمائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (77) أدوية محاليل طبية وريدية لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/792,000 د.ك)  فقط سبعمائة واثنى وتسعون الف  دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

الموضوع
12

13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  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 :140
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :و م ط /299
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :301
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :124
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (85) أدوية حبوب لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات من/ 
شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,806,011 د.ك)

 فقط  مليون  وثمانمائة وستة الف  واحدىعشر دينار  الغير بعد زيادة الكمية

 

طلب الشراء المباشر LHRH ANALOGUE 10.8  لعالج سرطان البروستاتا من شركة 
ALGHANIM HEALTH CARE (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/346,269 

د.ك)  فقط ثالثمائة وستة واربعون الف  ومائتين وتسعة وستون دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر BIVALIRUDIN (ANGIOMAX) 250MG  لعالج التجلطات من
/شركة JASSIM AL-WAZZAN بمبلغ اجمالي قدره (-/103,626 د.ك)  فقط مائة وثالثة 

الف  وستمائة وستة وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (68) أدوية حقن لعالج مرضى الروماتويد لكافة المستشفيات من / شركة 
علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/362,274 د.ك)  فقط 

ثالثمائة واثنى وستون الف  ومائتين واربعة وسبعون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
16

17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة والشراء من مناقصة الخليج

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :122
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :120
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :121
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (66) أدوية طعم التيتانوس لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/271,776 د.ك)  

فقط مائتين واحدى وسبعون الف  وسبعمائة وستة وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (76) أدوية شراب لعالج االمراض الوراثية االستقاللية لدى األطفال لكافة 
أقسام األطفال في المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/684,000 د.ك)  فقط ستمائة واربعة وثمانون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند (64) أدوية شامبو لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة األقسام في المراكز
التخصصية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/236,000 د.ك)  فقط مائتين وستة وثالثون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (65) أدوية حقن-أقالم لعالج حاالت التصلب العصبي لكافة المستشفيات من
/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/247,218 
د.ك)  فقط مائتين وسبعة واربعون الف  ومائتين وثمانيةعشر دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
20

21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/62

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :117
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :119
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :135
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :109
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (61) شراء حبوب لعالج أمراض العظام لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/216,000 د.ك)  فقط مائتين وستةعشر الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (63) أدوية حقن لعالج األمراض الوراثية االستقاللية لمستشفى الجهراء 
من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/223,929 د.ك)  فقط 

مائتين وثالثة وعشرون الف  وتسعمائة وتسعة وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (79) أدوية حبوب لعالج امراض ارتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (834,706 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة وثالثون الف  وسبعمائة وستة دينار  الغير 
بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (51) حقن صبغه لالشعة لكافة المستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجى 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/96,750 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  وسبعمائة 

وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
24

25

26

27

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :115/4
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :136
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :138
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :665
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

 
 
 

طلب شراء البند رقم (59) أدوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/208,916 د.ك)  فقط مائتين وثمانية الف  وتسعمائة وستةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (80) ادوية حقن لعالج أمراض العيون لكافة أقسام العيون في المستشفيات
من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/845,023 د.ك)  فقط ثمانمائة 

وخمسة واربعون الف  وثالثة وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (82) أدوية حبوب لعالج أمراض العظام لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,229,593 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وتسعة وعشرون الف  وخمسمائة وثالثة وتسعون 
دينار  الغير

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (204) قساطر شريانية لقسم القلب لمستشفى االميري على 
النحو التالي:

-البند رقم (204-1) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (خامس اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/154,313 د.ك) فقط مائة واربعة وخمسون الف وثالثمائة وثالثة عشر 

دينار الغير بعد تقليل المواد
-البند رقم (204-2) من / شركة الدائرة المركزية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,009,653 د.ك) فقط مليون وتسعة آالف وستمائة وثالثة وخمسون دينار الغير بعد تخفيض 
الكميات

 

الموضوع
28

29

30

31

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :و م ط /290
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/289
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :291
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/294
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب الشراء المباشر ISABGOL (PSYLLIUM للمستشفيات والمراكز الصحية من / 
شركة معجزة الشفاء بمبلغ اجمالي قدره (-/110,000 د.ك)  فقط مائة وعشر الف  دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر OLAPRARIB (LYNPARZA) 50 MG  للمستشفيات والمراكز 
الصحية من / الغانم هلث كير (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,245 د.ك)  فقط تسعة 

وتسعون الف  ومائتين وخمسة واربعون دينار  الغير

 

طلب الشراء المباشر STIVARGA (REGORAFENIB)40MG لعالج سرطان القولون 
والمستقيم من / شركة ALGHANIM HEALTH CARE (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/138,682د.ك) فقط مائة وثمانية وثالثون الف  وستمائة واثنى وثمانون دينار الغير

 

طلب الشراء المباشر LHRN ANALOGUE (LUPRON) 11.25MG باالمر المباشر 
لعالج امراض النساء الهرمونية والحد من االورام  للمستشفيات والمراكز الصحية من / شركة 
ALMUJIL-DRUG CO (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,280د.ك) فقط سبعة 

وتسعون الف ومائتين وثمانون دينار الغير

 

الموضوع
32

33

34

35

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

 ممثل الهيئة العامة للقوى العامل/الدكتور مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :93
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :139
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :118
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :112
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (56) ادوية طعوم فموية لعالج امراض المناعة لمركز عبدالعزيز الراشد 
للحساسية من / شركة برقان العالمية الطبية (مصدر وحيد) بملغ اجمالي قدره (-/295,975د.ك)

فقط مائتين وخمسة وتسعون الف  وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (83) ادوية حبوب لعالج فيروس التهاب الكبدي الوبائي (C) لكافة 
المستشفيات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,244,250د.ك) فقط  مليون  ومائتين واربعة واربعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (62) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/220,686د.ك) فقط مائتين وعشرون الف  وستمائة وستة وثمانون دينار  الغير

 

طلب شراء البند (56) ادوية كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/182,327د.ك) فقط مائة واثنى وثمانون الف  وثالثمائة وسبعة وعشرون دينار  الغير بعد زيادة
الكميات

 

الموضوع
36

37

38

39

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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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :137
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :141
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :116
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (81) ادوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/942,000 د.ك)  فقط تسعمائة واثنى واربعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (86) ادوية حقن انسولين سريعة المفعول لكافة المستشفيات من/ شركة 
صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,123,600 د.ك)  فقط ثالثة 

ماليين  ومائة وثالثة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (54) أدوية حبوب لعالج امراض الدم ثالسيميا لكافة المستشفيات من / 
شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/147,096 د.ك)  فقط مائة وسبعة 

واربعون الف  وستة وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (60) أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/211,584 د.ك)  فقط 

مائتين واحدىعشر الف  وخمسمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

 

الموضوع
40

41

42

43

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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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15870
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :8574
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :130
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب ترسية بنود مناقصة الخليج رقم (33) توريد لوازم تجهيز المستشفيات (المجموعة االولى) 
على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (30.287.320/17 $) ما يعادل (-
/9,389,069 د.ك)  فقط تسعة ماليين  وثالثمائة وتسعة وثمانون الف  وتسعة وستون دينار 

الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

(اعيد بحث) طلب اإلحاطة والعلم  بأن تم إلغاء البند رقم (140-1,2,3) شراء أدوية حقن 
مشتقات الدم لكافة المستشفيات وذلك العادة الطرح بعد عرضه على اللجنة الدائمة لألدوية.

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 16346 بتاريخ 2017/8/3 المتضمن الشكوى على المادة من قبل
قسم جراحة االطفال تسبب الحساسية

 

طلب شراء البند رقم (74) مواد غذائية عالجية لمرضي الجهاز الهضمي لالطفال لكافة األقسام  
في المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/580,032 

د.ك) فقط خمسمائة وثمانون الف  واثنى وثالثون دينار  الغير

 

الموضوع
44

45

46

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
 وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :295
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب شراء البند رقم (71) أدوية (كبسوالت) لعالج أنفلونزا الخنازير لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية ( مصدر وحيد) (-

/512,909 د.ك)  فقط خمسمائة واثنىعشر الف  وتسعمائة وتسعة دينار  الغير

 

 LEVOSIMENDAN (SIMDAX) 2.5MG/ML 5ML طلب الشراء المباشر المادة
من / شركة ياكو ميديكال (وكيل محلي ) بمبلغ اجمالي قدره (234,271/44 د.ك)  فقط مائتين 

واربعة وثالثون الف  ومائتين واحدى وسبعون دينار  واربعمائة واربعون فلس  الغير

 

الموضوع
47

48

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page40 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1212$
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

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

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

عدد الشركات (8)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 23-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


