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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/37
19-شعبان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-05-15 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-15

)(   االثنين 2017/37 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

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي
عبدالله شاكر الصراف

هيا أحمد الودعاني
سالم ذياب العنزي

اللواء / فهد عيد بن فهد

د/مبارك فهاد العازمي
عبدالله سعود العبدالرزاق

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 
المناقصات

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

1
2

1
2

3

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة
 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة
 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

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

المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 

المحاليل المواد المخبرية

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 

اإلنشائي
السيد/ علي الحساوي     محاسب

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات 
االرض

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي 
ميكانيكي

السيد/ فيصل الفي     ركن اول عقود الصيانة 
والخدمات

4
5
6

7

8

9
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16
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/36) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/10)



2017/37

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة المالية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

2017-2016/15
مشروع المفتاح العام للتوقيع االلكتروني لوزارة 

(PKI) المالية
 
 
 

و ش ج ع /2017/2016/4 (ع)
اعمال خدمة النزيل لذوي االحتياجات الخاصة 

بقطاع الرعاية االجتماعية بوزارة الشئون 
االجتماعية والعمل

 
 
 

(PKI) فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع المفتاح العام للتوقيع االلكتروني لوزارة المالية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال خدمة النزيل لذوي االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية 
االجتماعية بوزارة الشئون االجتماعية والعمل

بحضور ممثل الوزارة السيد/ على العنزى

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :197
 تاريخ الكتاب :2016/12/29

ايقاف النشاط..شركة االعمار الهندسية لمقاوالت 
الطرق والمباني ذ م م

 
 

طلب الشركة التالي:
أوال : اتخاذ االجراء الالزم لتنفيذ الحكم النهائي 

ثانيا : الموافقة على تجديد شهادة لجنة المناقصات المركزية.

بعد اإلطالع على كتاب الشركة أعاله والمرفق به كتاب اإلدارة العامة للتنفيذ رقم (144802) 
المؤرخ في 2016/12/27 بشان تنفيذ الحكم الصادر بالدعوى رقم (2015/4829أدارى /1) 
والقاضي ب:" حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكال وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 
والقضاء بحذف الشركة المدعية من سجل لجنة المناقصات المركزية لمدة سنة واحدة إعتبارا من
تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء عليها مع مايترتب على ذلك من أثار والزمت الجهة اإلدارية 

بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية "
والمؤيد إستئنافا بحكم اإلستئناف رقم 2016/1594.417 642./2016 إداري /3 الصادر 

بتاريخ 2016/11/29 والمتضمن طلبهم التالي:
1- تنفيذ الحكم سالف الذكر 

2- تجديد شهادة لجنة المناقصات المركزية رقم (9821)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز إلغاء قراره  السابق الصادر بإجتماع رقم (2015/49) بتاريخ 
2015/6/17 والقاضي ب : "  إيقاف نشاط الشركة من اإلشتراك بالممارسات والمناقصات 

الخاضعة للجنة المناقصات المركزية لمدة ثالث سنوات إعتبارا من تاريخ القرار" 
واإلكتفاء بوقف نشاط الشركة لمدة سنة واحدة فقط إعتبارا من تاريخ صدور القرار باإلجتماع رقم

(2015/49)بتاريخ 2015/6/17 تنفيذا للحكم القضائي

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :21411
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/1 تنفيذ اعمال التشغيل والتوريد والتحديث 
والصيانة الشاملة لنظم التكييف والكهرباء والصحي واالنذار والمصاعد واالجهزة المكتبية لمبنى

الوزارة ومرفقيها (االدارة القنصلية - معهد سعود ناصر الصباح) المبرم مع / شركة االنجاز 
للمقاوالت لمدة سنة إعتبارا من 2017/9/30 حتى 2018/10/29 بمبلغ إجمالي قدره 

(383,076/667د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وثمانون الف وستة وسبعون دينار وستمائة وسبعة 
وستون فلس الغير فيما يخص أعمال التشغيل والصيانة فقط وذلك حتى القيام بإجراءات طرح 

مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي ميكانيكي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1282
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

إفادة الوزارة بعدم موافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على إعادة طرح الممارسة رقم
2016/1-2017 توفير فنيين واختصاصيين في مجال نظم المعلومات في الوزارة كمناقصة وذلك

لعدم توافر البند المالي للسنة الحالية 2016-2017 والموافقة على إلغاء الممارسة فقط.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/19) المنعقد في 2017/3/13

ثانيا: الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/2
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

طلب اعاده النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتمديد الزمني االول للعقد رقم 09-10 
0300C/KU/KUCP تنفيذ كلية الهندسة والبترول بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية - 

بالجامعة المبرم مع/ شركة خالد علي الخرافي واخوانه لمدة (318) يوم اعتبارا من 
2016/1/18 حتى 2016/11/30 وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم 
عدم موافقة عضو الجهاز / مشاري البليهيس 

عضوالجهاز / عبالعزيز السمحان
ممثل األمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية/ عبدالله الصراف

ممثل إدارة الفتوى والتشريع د/ مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ب /2017/2016/2 صيانة وتشغيل المبنى الرئيسي للهيئة على/
شركة هيدروتك الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/79.800د.ك) فقط تسعة 

وسبعون الف وثمانمائة 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
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 للرياضة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4873
 تاريخ الكتاب :2017/02/22

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2016/26-2017 توريد االجهزة االلكترونية والكهربائية 
الخاصة بفعاليات مراكز الشباب على/ شركة عيسى حسين اليوسفي واوالده (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/9,100 د.ك)  فقط تسعة آالف  ومائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6928
 تاريخ الكتاب :2017/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز/م م /2017/2016/7 صيانة مشروع الكويت الستخدام المياه 
المعالجة (المرحلة الثانية) على الشركات المسجلة لدى الجهاز والمؤهلة لدى الهيئة بالفئتين 

االولى والثانية والمذكورة اسماءها بالكشف المرفق بكتاب الهيئة لمدة (36) شهرا.

ال تقبل التجزئة
ال تقبل العروض البديلة

-نسبة األوامر التغييرية (%25)
- استنادا لنص المادة (16) من القانون والتي اوجبت ذكر مبررات الجهة على طرح المناقصة 
المحدودة على الشركات بالكشف المرفق فقد بررت الجهة ان الشركات والمؤسسات متخصصة 

في هذا المجال والمؤهلة لدى الهيئة بالفئتين االولى والثانية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3311
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 6-2017/206 تأجير سيارات للحرس الوطني بين 
الشركات المتخصصة لمدة سنتين

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (4755) المؤرخ في 2017/5/2 المتضمن االعتماد 
المالي 

* نسبة االوامر التغييرية (%50)
* شرط الخبرة اليقل عن خمس سنوات 

* التقبل عروض بديلة
* مناقصة عامة 
* تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الفي     ركن اول عقود الصيانة والخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تخفيض نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3463
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب شراء رقم دأ/ت ع/156 عدد (12) مركبة لمستشاري حضرة صاحب السمو امير البالد 
المفدى بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5445
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتغيير اسم المقاول للعقد رقم 3767 بشأن اعمال التشغيل والصيانة للمباني
التابعة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء (200B) والتوسعة والتعديالت الخاصة بالقاعة 
الرئيسية وملحقاتها بمبنى االمانة العامة لمجلس الوزراء (E400B) بقصر السيف العامر 
ليصبح / الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية بدال من/ شركة الخرافي ناشيونال

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

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722010125
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :272722010668
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 
 

إفادة الوزارة بإن عقد المناقصة رقم 1852914 صيانة واصالح الطرق والساحات الداخلية 
ومواقف السيارات الخارجية لمعسكر معهد التدريب التخصصي ومواقف السيارات الخارجية 

لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية تحت إجراءات التوقيع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب الغاء التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2292812 اعمال خدمات النظافة بمعهد القوة 
البرية و االسناد و معسكر المدفعية المبرم مع / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت
لمده ستة اشهر تنتهي بتاريخ 2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (168,793/332د.ك) فقط مائة 
وثمانية وستون الف وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار وثالثمائة واثنى وثالثون فلس الغير وذلك 

لتسوية حسابات العقد حتى تاريخ 2017/2/28 والنتفاء الغرض منه

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722001390) المؤرخ في 2017/1/12

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/26) بتاريخ 
2017/4/5 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين أخذ الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع

وتخطر الوزارة بإيقاف اجراءات التعاقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10342
 تاريخ الكتاب :2017/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :30665
 تاريخ الكتاب :2016/12/29

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/19 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد (5) مولدات 
كهرباء لمغيسل وثالجات الموتى بمقابر الكويت على الشركات المسجلة بالفئة الثانية والثالثة 

لألعمال الكهربائية 

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-يوجد إعتماد مالي
-مرفق الإلئحة التنفيذية للمادة رقم (17) لفئات المناقصات المراد طرحها.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

( أعيد بحث) طلب تأهيل شركات ومقاولين  النشاء و تشغيل و صيانة موقع ردم صحي للنفايات 
البلدية الصلبة و مرافقة في منطقة كبد على الشركات المصنفة بالفئة األولى إنشاءات

إطلع اجهاز على  كتاب البلدية رقم 4777 المؤرخ في 2017/2/15 المتضمن تأهيل الشركات

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل فئة الطرح إلى الفئة الرابعة لألعمال الكهربائية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

بلدية الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12215
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب ترسية بندي الممارسة رقم 2017/2016/5 توريد طاقات قماش بافتة -لفات قطن للبلدية 
على/شركة مؤسسة حضرموت التجارية بمبلغ إجمالي قدره (-/46,200 د.ك) فقط ستة واربعون 

الف  ومائتى دينار ال غير
البند األول (أقل األسعار)

البند الثاني (ثاني أقل األسعار)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4157
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2176
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :4155
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم  2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة لالدارة  
المبرم مع/الشركة الكويتية لالستيراد السيارات لمدة شهرين اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ 

اجمالي قدره(37,575/800د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار  
وثمانمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3استئجار سيارات متنوعة لالدار لمدة 
ثالث سنوات بدون سائق المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات لمده شهرين 
اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/4,928د.ك) فقط اربعة آالف وتسعمائة وثمانية 

وعشرون دينار الغير

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة لالدارة 
المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات لمده شهرين اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/5,172د.ك)  فقط خمسة آالف  ومائة واثنى وسبعون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2017056144
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 6-2016/2015 مشروع توسعة شبكة االلياف الضوئية على/ 
شركة كواليتي نت للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/139,870 د.ك)  

فقط مائة وتسعة وثالثون الف  وثمانمائة وسبعون دينار  الغير بدال من/ شركة المستقبل الدولية 
لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-/117,048 د.ك) فقط مائة وسبعة عشر الف وثمانية 

واربعون دينار الغير وذلك العتذار الشركة عن تقديم التعهد المطلوب بناءا على مالحظات ديوان 
المحاسبة

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

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

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/17 توفير عمالة استشارية في مجال االحصاء وتكنولوجيا المعلومات المبرم مع /

شركة يو آي سي لخدمات التدريب االهلية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2017/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/37,500د.ك) فقط سبعة وثالثون الف وخمسمائة دينار 

الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/27) المنعقد في 
2017/4/10 المتضمن: عدم الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  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 
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Page21 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017054089
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/12 توفير قطع غيار الجهزة الحاسب األلي وملحقاتها 
المستخدمة بالجهات الحكومية للنظم المتكاملة على / شركة فاليوانجنيرنك لتطوير وإدارة الموارد
البشرية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (90,812/500 د.ك) فقط تسعون الف وثمانمائة

واثنى عشر دينار وخمسمائة فلس الغير

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10439
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12077
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12539
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2014/2013/108 اصالح و صيانة و انشاء فوهات الحريق 
بجميع مناطق دولة الكويت على/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة 

زيادة (%44.44).

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/41 صيانة معدات انارة الشوارع بمحافظة مبارك الكبير
على/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالى قدره (-

/1.325.875د.ك) فقط مليون وثالثمائة وخمسة وعشرون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار
الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فتره دراسه عطاءات المناقصة رقم و ك م /2014/2013/30(ع ع) استبدال خاليا 
الجهد المنخفض 415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه لمدة شهر لمزيد من الدراسة

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

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12539
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :12549
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :12652
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فتره دراسه عطاءات المناقصة رقم و ك م /2014/2013/42(ع) استبدال محوالت 
مصنع الكلورين مع الموحدات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الوزارة تعديل مستندات تأهيل الشركات المحلية والعالمية لإلشتراك بالمناقصات المستقبلية
التي ستطرحها الوزارة لمحطات التحويل الرئيسية في قطاع  شبكات النقل الكهربائية جهد 

(132,300,400) ك.ف كالتالي:
 (GIS) 1- الغاء شرط وجود الوكيل المحلي للشركات االجنبية المصنعة للسويتشجر

2- تصحيح الخطأ المطبعي في الجدول رقم (3) في الصفحة رقم (7) 
3- تمديد فترة التأهيل لمده اسبوعين من تمديد اخر موعد لطلبات التأهيل وهو 2017/6/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
3

4

5

م

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

ثانيا: تخطر الوزارة بتجديد الكفاالت البنكية

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

ثانيا: تخطر الوزارة بتجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على إلغاء الشرط وتصحيح الخطأ المطبعي ويعلن
عنه بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم"

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12652
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :12536
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10416
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

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

الوزارة 
* ال  تقبل التجزئة 

* ال تقبل عروض بديلة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10672) المؤرخ في 2017/4/13 المتضمن توافر 
االعتماد المالي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فترة دراسة المناقصة رقم و ك م/2017/2016/12 استبدال القواطع الكهربائية 
لمقطرات المرحلة االولى جهد 11ك.ف وجهد 415 فولت في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى

الكهربائية وتقطير المياة لمدة شهر للمزيد من الدراسة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

افادة الوزارة بأن شركة / مجموعة إنشاءات الهاشمي للتجارة العامة والمقاوالت وكالء شركة / 
XI OPERATION & MAINTENANCE CO LTD تطلب التأهيل لالشتراك في 

الموضوع
5

6

7

8

م
ثانيا: الموافقة على تمديد فترة الدراسة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

ثانيا: تخطر الوزارة بتجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :10416
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/619$
 تاريخ الكتاب :2017/04/09

مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

 رقم الكتاب :255
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

شركة مركز االحمدي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه  
وليس ألعمال الصيانة السنوية للمعدات واألجهزة الدقيقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الشركة إستكمال مستندات تأهيل توريد اعمدة اناره الشوارع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب التالي:
أوال: تعديل التحالف بين شركة مركز األحمدي وشركة عزت مرجي لتأهيل الشركات المحلية 

والعالمية العمال التصميم والتوريد و التركيب واالختبار والتشغيل التجاري مع خدمات التشغيل 
والصيانة النظمة االلواح الكهروضوئية وتحويل األوراق للوزارة للحصول على نتائج التأهيل.

ثانيا : مخاطبة وزارة الكهرباء والماء للحصول على نتائج التأهيل.

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (232) المؤرخ في 2017/4/18 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل اسم التحالف فقط
ليصبح التحالف بين شركة مركز األحمدي للتجاره العامة والمقاوالت وشركة عزت مرجي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :255
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

شركة مركز االحمدي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :11981
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1986
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12408
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /2413/2015/13 قطع غير لرافعه شوكية إلدارة التشغيل
والصيانة للخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية على / شركة بودي التجارية المحدودة (ثاني أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/41,630 د.ك) فقط احدى واربعون الف وستمائة وثالثون دينار 

ال غير

 

-HPLC طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م/761/2016/13 ش قطع غيار جهاز
A(FLD20) االعمال الكيماوية لتشغيل و صيانة المياه على/ شركة أشرف وشركاء المحدودة 

بمبلغ إجمالي قدره (-/9,458د.ك)
البنود (1-24 و 26-44) (أقل األسعار)

البند (25) (ثاني أقل األسعار)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الممارسة رقم 1673/2015 قطع غيار لمحطة تخفيض ضغط البخار ذات الضغط 
المنخفض Aldoha West Power Plant إلعداد طلب جديد بمواصفات جديدة للحصول على 

اسعار تنافسية من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

10

11

12

13

م

م

بدال من التحالف بين شركة سوالر وورلد ألمانيا و شركة عزت مرجي و شركة مركز األحمدي 
للتجاره العامة والمقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12408
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :12363
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :11980
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2377
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2380
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

طلب الغاء الممارسة رقم 739/2016 قطع غيار المطلوبة للتربينات الغازية الجديدة والدورة 
المشتركه ل ALZour South Power Plant  لتقدم عرض وحيد بسعر مرتفع عن القيمة 

التقديرية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /343/2016/13 ش قطع غيار التوربينات الغازية 
الجديدة والدورة المشتركة مضخة مياه التبريد لمحطة الزور الجنوبية على / شركة كي سي سي 
للهندسة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (15,199/500د.ك) فقط خمسةعشر 

الف  ومائة وتسعة وتسعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الممارسة رقم 203/2016 قطع غيار للتوربينات الغازية الجديدة والدورة المشتركة 
مضخة المياه ل ALZour North Power Plant  إلرتفاع األسعار عن القيمة التقديرية أكثر 

من النصف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بندي الممارسة رقم و ك م /535/2016/13 مطلوب مضخات كاملة لتصريف المياه 
(قسم الغاليات) والمطلوبة لمحطة الصبية على/شركة البحار العالية للتجارة العامة (أقل األسعر) 

الموضوع
13

14

15

16

17

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2380
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :12000
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12055
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :11996
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

بمبلع إجمالي قدره (-/117,000 د.ك)  مائة وسبعةعشر الف  دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /223/2016/13 مطلوب قطع غيار للسيرفو موتور لمحطة 
الصبية على/شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره

 (-/52,360 د.ك) اثنى وخمسون الف  وثالثمائة وستون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /349/2016/13 توريد موصالت نحاسية لكيبالت الضغط 
المنخفض على/شركة االنظمة المتخصصة التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/12,230د.ك)  اثنىعشر الف  ومائتين وثالثون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م/1681/2015/13 ش قضبان معدنية بمواد ومقاسات 
مختلفة الدارة محطة الدوحة الغربية على/ شركة االنظمة المتخصصه التجارية (ثانى اقل االسعار)
بمبلغ إجمالى قدره (-/44.955د.ك)  فقط اربعة واربعون الف  وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار

 الغير
 والغاء البنود ارقام (12.11.10) على ان يتم تضمينها بطلب جديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11996
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12006
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12064
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /3531/2015/13 ش قطع غيار لمسخنات الهواء للغاليات 
5&6 إلدارة محطة الشعيبة على / شركة األنظمة المتخصصة التجارية ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ

اجمالي قدره (-/16,248د.ك)  فقط ستةعشر الف  ومائتين وثمانية واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /3350/2015/13 ش قطع الغيار المطلوبة للتربينات 
الغازية الجديدة ( الدورة المشتركة ) - صمام األمان إلدارة محطة الزور الجنوبية على / شركة 
مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/96,280د.ك) فقط ستة وتسعون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات بنسبة
50% لجميع البنود.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
20

21

22

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1965
 تاريخ الكتاب :2017/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :160747
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/21 توفير اخصائي نظم معلومات على / 
شركة / الحلول التكنولوجية المتعددة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/178,800د.ك) 

فقط مائة وثمانية وسبعون الف  دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

 طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/24 اعمال نظام مركزى للغازات الطبية 
بمستشفى الطب الطبيعي على/ شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/357,360 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وخمسون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

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

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :7419
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7425
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,606,912/500 دوالر أمريكي) 
ما يعادل (490,275/430 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعون الف  ومائتين وخمسة وسبعون دينار  

واربعمائة وثالثون فلس  الغير بنسبة (25%) على قيمة عقد توريد رقم 15/258C ادوية 
(حبوب) لمرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية المبرم مع/ شركة 

المعجل لالدوية وذلك لتغطية تكاليف زيادة الكميات المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/341,248$) ما يعادل 
(103,841/766د.ك) فقط مائة وثالثة الف وثمانمائة واحدى واربعون دينار وسبعمائة وستة 
وستون فلس الغير بنسبة (25%) على قيمة عقد شراء حبوب لعالج مرض الروماتويد لكافة 
المستشفيات المبرم مع / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بنفس الشروط واالسعار.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

وعدم موافقة عضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهييس

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7918
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :7606
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :7567
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7566
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (68) مستهلكات لعمليات العيون لمركز البحر للعيون 
من / شركة أشرف وشركاه المحدودة بدال من شركة الغانم هلثكير وذلك إلنتقال الوكالة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأن الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (101) شراء مستهلكات 
متنوعة لقسم قسطرة قلب االطفال لمستشفي الصدري بوحدة قسطرة قلب االطفال هو / 

UMBRA MEDICAL - MASALANKA - PFM وليس UMBRA MEDICAL
MEDICAL كما ذكر في كتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (114) شراء دعامات دوائية لالوعية الدموية 
لمستشفى العدان من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة وذلك الفادة القسم الطالب بوجود أعداد 

كبيرة من الدعامات في مناقصة الخليج (الشراء الموحد).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (165-2) المتضمن شراء محلول مطهر لاليدي
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت 

الموضوع
6

7

8

9

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7566
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/25
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/91
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 
 
 

 رقم الكتاب :154721
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 

وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/143-2017 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الصدري 
بمركز صباح األحمد للقلب من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/99,000 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

 HYBRID OR DIGITAL طلب استدراج عروض اسعار لتوريد أجهزة
CARDIOVASCULAR INTERVENTIONAL SYSTEM  وملحقاتها لمجلس 

أقسام الصدري بمستشفي األمراض الصدرية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

 طلب التعاقد باألمر المباشر مع / شركة الخرافي للحاسبات االلية لصيانة اجهزة الحساب االلي 
الرئيسي IBM بإدارة نظم المعلومات بمبلغ اجمالي قدره (-/625,793 د.ك) فقط ستمائة 

وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار الغير

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة على الشركات المتخصصة 
ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"

وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :154721
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :4
 تاريخ الكتاب :2017/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :8037
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :8036
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب ترسية الممارسة رقم ص/م س/2017/2016/84 توريد وتركيب خط نقل معلومات بين 
ادارة متداولى األغذية وإدارة نظم المعلومات على / شركة فاست لإلتصاالت (ثالث أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/5,450 د.ك) فقط خمسة آالف واربعمائة وخمسون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (106) ادوية (حقن) 
لعالج مرضى الروماتويد لكافة المستشفيات من /شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/121,691 د.ك) فقط مائة واحدى وعشرون الف وستمائة واحدى 

وتسعون دينار الغير وذلك لمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر سلبا على عالج المرضى

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (34) أدوية (حقن) لعالج
مرضى الروماتويد لكافة المستشفيات من /شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/794.460 دوالر أمريكي) ما يعادل (-/239,212 د.ك) فقط مائتين 

الموضوع
12

13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز/ د.جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

المتضمن: الموافقة على أن يتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة على طلب الوزارة الشراء من السعر المحلي /شركة علي عبدالوهاب المطوع 

التجارية بمبلغ اجمالي (-/121.691 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8036
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :7765
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1091
 تاريخ الكتاب :2017/01/16

 
 
 

وتسعة وثالثون الف ومائتين واثنىعشر دينار الغير وذلك لمنع حدوث نقص في المواد مما يؤثر 
سلبا على عالج المرضى.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء رعاية الفم واألسنان لمناقصة الخليج رقم (14) من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة
بمبلغ اجمالي قدره (-/459,646 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة وخمسون الف وستمائة وستة 

واربعون دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء بنود األدوية والمواد الطبية 
من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (148,229 د.ك)  فقط مائة وثمانية 
واربعون الف  ومائتين وتسعة وعشرون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع حدوث نقص 

في المواد

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 7565 بتاريخ 2017/4/16 المتضمن سعر مناقصة الخليج

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 

أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/88) المنعقد في 2016/12/12 
المتضمن: عدم الموافقة على أن يتم الشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة على طلب الوزارة الشراء من السعر المحلي /شركة علي عبدالوهاب المطوع 
التجارية بمبلغ اجمالي (239.212 د.ك)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1091
 تاريخ الكتاب :2017/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :8039
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :8038
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :7568
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب األحاطة والعلم بتعديل قيمة البند رقم (85) شراء محاليل ومستهلكات الغسيل البريتوني 
لمكائن HOMECHOICE لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) 
لتصبح (-/80,640 د.ك) فقط ثمانون الف وستمائة واربعون دينار الغير بدال من (-/97,440 

د.ك) وذلك لتقديم الشركة خصم (20 %) بالسعر.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب األحاطة والعلم بتعديل قيمة البند رقم (55) أدوية (شراب) لعالج مرضى السرطان لمركز 
حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة طيبا الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية 
ليصبح (-/40,600 د.ك) فقط اربعون الف وستمائة دينار الغير بدال من (-/116,000 د.ك) وذلك

لتخفيض الكمية من 1000 عبوة إلى 350 إلعتذار الشركة عن توفير الكمية المطلوبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (80-1) شراء ادوية مرهم لعالج الحروق لكافة
االقسام في المراكز الصحية من / شركة احفاد صالح الحميضي الدوائية وذلك لعدم موافقة ديوان

المحاسبة.

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز/ د. جنان بوشهري
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

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 :7568
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7917
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/26
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :541
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (29) طقم أدوات خاصة بجهاز تنظيم ضربات القلب 
لمستشفى الصدري لتصبح من / شركة أشرف وشركاه المحدودة بدال من / شركة الغانم هلثكير 

وذلك النتقال الوكالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/633-2017 توريد جهاز وملحقاته ألقسام الصدري بمستشفى 
األمراض الصدرية من / شركة السلطان المتحدة الطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/228,000 د.ك) فقط مائتين وثمانية وعشرون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (83) ادوية (بخاخ) لالنف كورتيزون لعالج امراض الحساسية 
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (83-1) من/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/294,705 د.ك)  فقط مائتين واربعة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسة دينار  الغير بعد 

تخفيض الكميات
- البند (83-2) من/ شركة فورث دايمنشن الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

الموضوع
20

21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا لمالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 590 
بتاريخ 2017/1/24

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/37

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page38 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :541
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/684
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :693
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

/804,465 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة الف  واربعمائة وخمسة وستون دينار  الغير بعد تخفيض 
الكميات

كما اطلع الجهاز كتاب شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة رقم 2016/80 المؤرخ في 
2016/12/20 المتضمن تظلمها على توصية الوزراة لالعمال اعاله واالطالع على الحقائق 
الموضحة بكتابها الحقاق الحق واالخذ بعين االعتبار كمية المالحظات االجرائية التي شابت 

الترسية

** مرفق كتاب الوزارة رقم 8531 المؤرخ في 2017/5/8 المتضمن ردها على تظلم شركة 
اوالد جاسم الوزان واسباب تجزئة الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (76) ادوية حقن لعالج تشنج العضل لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/612.500 يورو) ما يعادل (-/197,838 د.ك) فقط مائة وسبعة وتسعون الف وثمانمائة 
وثمانية وثالثون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (85) ادوية حقن مشتقات الدم لمستشفى بنك الكويت الوطني ومستشفى 
الجهراء على النحو التالي :

-البند رقم (85-1) من / شركة بدر سلطان واخوانه (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/301.000 دوالر أمريكي) ما يعادل (-/92,106 د.ك) فقط إثنان وتسعون ألف ومائة وستة دنيار

ال غير بعد تخفيض الكميات.

الموضوع
23

24

25

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين ورود رد ادارة الفتوى والتشريع
على استفسار الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :693
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :707
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :697
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :708
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

-البند رقم (85-2) من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1.118.000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/342,108 د.ك) فقط ثالثمائة وإثنان وأربعون ألف 

ومائة وثمانية دينار ال غير بعد تخفيض الكميات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (99) ادوية كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/5.424.324 دوالر أمريكي) ما يعادل (-/1,654,419 د.ك) فقط مليون وستمائة
واربعة وخمسون الف واربعمائة وتسعة عشر دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (89) ادوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره
(-/1.878.985 دوالر أمريكي) ما يعادل (-/574,969 د.ك) فقط خمسمائة واربعة وسبعون الف 

وتسعمائة وتسعة وستون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (100) ادوية حبوب لعالج التهاب الكبد الوبائي C لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدرة (-/2,318,400 د.ك) فقط مليونين وثالثمائة وثمانية عشر الف واربعمائة دينار الغير بعد 

تخفيض الكميات.

 

الموضوع
25

26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :678
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :709
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :680
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :671
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

طلب شراء البند رقم (70) ادوية دهان لعالج الحروق والندبات لكافة االقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/128,625 د.ك) فقط مائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وخمسة وعشرون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (101) ادوية حبوب لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من / شركة
احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/17.967.160 دوالر 

أمريكي) ما يعادل (-/5,479,984 د.ك) فقط خمسة ماليين واربعمائة وتسعة وسبعون الف  
وتسعمائة واربعة وثمانون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة

طلب شراء البند رقم (72) ادوية (حبوب) لعالج االمراض الفيروسية لمستشفى االمراض 
السارية من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/416,000 جنيه إسترليني) ما يعادل (-/158,080 د.ك) فقط مائة وثمانية وخمسون الف 
وثمانون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (63) محاليل غسيل الدم الجهزة الكلى لمراكز غسيل الكلى من/ شركة التقدم
التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/96,048 د.ك) فقط ستة وتسعون الف وثمانية 

واربعون دينار الغير بعد زيادة الكميات

 

الموضوع
29

30

31

32

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/667
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :124
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :682
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :679
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :681
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

طلب شراء البند رقم (59) ادوية (حبوب) لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من/ شركة
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/246.000 فرنك سويسري) ما يعادل (-

/75,522 د.ك) فقط خمسة وسبعون الف وخمسمائة واثنى وعشرون دينار الغير.

 

طلب التعاقد مع/ شركة UNUM لعالج االسنان (اقل االسعار) لتقديم خدمات التأمين الصحي 
للطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة بمبلغ اجمالي قدره (404,077/90 جنيه استرليني) ما يعادل 

(-/150,317 د.ك) فقط مائة وخمسون الف وثالثمائة وسبعة عشر دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (74) محاليل غسيل الدم لمراكز غسيل الكلى من/ شركة التقدم التكنولوجي 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/170,004 د.ك) فقط مائة وسبعون الف واربعة دينار الغير 

بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (71) محاليل الغسيل البريتوني EXTRANEAL لمراكز غسيل الكلى 
من/ شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/150,000 د.ك) فقط مائة 

وخمسون الف دينار الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (73) ادوية (شراب) لعالج الحساسية لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/158,000 د.ك) فقط مائة وثمانية وخمسون الف دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 

الموضوع
33

34

35

36

37

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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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :681
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :677
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :688
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :692/12
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :663
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

طلب شراء البند رقم (69) ادوية (حبوب) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه 
للجراحات التخصصية من/ شركة الغانم هلثكير لتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/387,200 يورو) ما يعادل (-/127,389 د.ك) فقط مائة وسبعة وعشرون الف وثالثمائة 
وتسعة وثمانون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (80) ادوية (حبيبات) لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة االقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (-/713,000 
يورو) ما يعادل (-/234,577 د.ك) فقط مائتين واربعة وثالثون الف وخمسمائة وسبعة وسبعون 

دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (84) ادوية (حبوب) لعالج االمراض النفسية لكافة المستشفيات من/ شركة 
الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,071,059 دوالر أمريكي) ما

يعادل (-/323,674 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وعشرون الف وستمائة واربعة وسبعون دينار 
الغير

 

طلب شراء البند رقم (157) ادوية (لصقات) لعالج االالم المزمنة لكافة المستشفيات من/ شركة 
بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,020,000 د.ك) فقط مليون 

وعشرون الف دينار الغير

 

الموضوع
37

38

39

40

41

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page43 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :663
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :641
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :642
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :644
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :7603
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 
 

طلب شراء البند رقم (133) ادوية (حقن) لعالج زيادة نسبة االمونيا بالدم لكافة المستشفيات من/
شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/240,000 د.ك) فقط مائتين 

واربعون الف دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (134) ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه 
للجراحات التخصصية من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي
قدره (-/804,598 دوالر أرمريكي) ما يعادل (-/245,402 د.ك) فقط مائتين وخمسة واربعون 

الف واربعمائة واثنين دينار الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (136) ادوية (حبوب) لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات 
من/ شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/832,160 دوالر أمريكي) ما يعادل 
(-/252,144 د.ك) فقط مائتين واثنى وخمسون الف ومائة واربعة واربعون دينار الغير بعد زيادة

الكميات

 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (46) شراء مستهلكات خاصة بوحدة القلب 
لمستشفي العدان بمركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة بدر سلطان واخوانه وذلك حسب إفادة 

القسم الطالب

 

الموضوع
41

42

43

44

45

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page44 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7920
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :30
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :760
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :698
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :700
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 

طلب األحاطة والعلم بتخفيض قيمة شراء البند رقم (142) شراء ادوية (لصقات) لفحص أمراض
الحساسية في عيادات اقسام الجلدية والتناسلية لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات

من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية لتصبح (-/415,050 د.ك) فقط اربعمائة 
وخمسة عشر الف وخمسون دينار الغير بدال من (-/420,000 د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيض

بالسعر بناءا على موافقة ديوان المحاسبة.

 

 MYOCARDIAL طلب ترسية الممارسة رقم 2016/56-2017 توريد أجهزة وملحقاتها
PROTECTION QTY : 4 ألقسام الصدري بمستشفى األمراض الصدرية من / شركة ميد 
فيجن للخدمات الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/198,000 د.ك) فقط مائة وثمانية 

وتسعون الف دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (62) محاليل غسيل البطن البريتوني لمراكز غسيل الكلى من / شركة محمد 
ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,478د.ك) فقط ثمانية وثمانون 

الف واربعمائة وثمانية وسبعون دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (90) ادوية حبوب مضاد حيوي لكافة االقسام بالمراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/614,400 د.ك) فقط ستمائة واربعة عشر الف واربعمائة دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (92) ادوية حقن لعالج مرض GAUCHER لمستشفى الجهراء من / 
شركة / بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/685,000 د.ك) فقط ستمائة 

وخمسة وثمانون الف دينار الغير

الموضوع
46

47

48

49

50

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا لموافقة ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 2115 
بتاريخ 2017/3/21

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page45 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :700
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :699
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :696
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7602
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :7569
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

 

طلب شراء البند رقم (91) ادوية حبوب لعالج امراض القلب لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2.019.375 

دوالر أمركي) ما يعادل (-/615,909 د.ك) فقط ستمائة وخمسة عشر الف وتسعمائة وتسعة دينار
الغير

 

طلب شراء البند رقم (88) ادوية حقن لعالج نقص الصفائح الدموية لكافة المستشفيات من / 
شركة / احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1.850.000 
دوالر أمريكي) ما يعادل (-/564,250 د.ك) فقط خمسمائة واربعة وستون الف ومائتين وخمسون

دينار الغير

 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (26) شراء ادوية (شراب) لعالج الفطريات 
لالطفال لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الرواني للتجارة العامة 

والمقاوالت  وذلك إلعتذار الشركة عن التوريد بسبب ايقاف تصنيع المادة.

 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (37) شراء ملصق االكياس ال TPN لكافة 
االقسام بالمراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير  وذلك العتذار الشركة عن 

توريد المادة.

 

الموضوع
50

51

52

53

54

م
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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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة
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قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 17-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 
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