
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/11

   االربعاءالمنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-02-08

إدارة اإلعداد والتدقيق

12-جمادي األولى-1438 هـ 

محضر أعمال



قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/11
12-جمادي األولى-1438

   االربعاء
2017-02-08 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-08

)(   االربعاء2017/11 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس

عبدالله شاكر الصراف
د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

سالم ذياب العنزي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 أمين السر

عضو / ممثل وزارة المالية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12



1 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة الصحة

2042796-RFP

2042798-RFP

هـ ط /2017/2016/308

رقم المناقصة

رقم المناقصة

استبدال المعدات الهوائية و انطمة الهواء في المعمل لمراكز التجميع في  شرق الكويت 
 REPLACEMENT OF INSTRUMENT AIR AND PLANT AIR SYSTEM

FOR EK Gcs

استبدال المعدات الهوائية و انطمة الهواء في المعمل لمراكز التجميع في جنوب الكويت 
 REPLACEMENT OF INSTRUMENT AIR AND PLANT AIR SYSTEM

FOR SK Gcs

308TN6 تجهيز قسم العمليات واالفاقة - مستشفى جابر االحمد - وزاره الصحة - ادارة 
الهندسة الطبية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

 م

 م

      

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

هـ ط /2017/2016/588

و ك م /2014/2013/30(ع
ع)

1632716

2022913

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تجهيز قسم العناية المركزة - للقلب مستشفى جابر االحمد

استبدال خاليا الجهد المنخفض 415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور 
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

صيانة واصالح وتشغيل اجهزة التكييف والتهوية والتبريد بمعسكرات المباركية المنطقة 
الوسطى

 / 3s/s / 5s/s ) مشروع استبدال لوحات جهد (11 ك ف) ومحوالت لعدد (3) محطات
1s/s ) بلواء مبارك المدرع 15 ( المرحلة االولى )

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

2

1

1

2

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

ممارسة 1972815

ممارسة ممارسة ممارسة 
3582910

رقم المناقصة

أعمال توريد وتركيب عدد (150) خزان للمياه العذبة بمعسكر لواء الشهيد المدرع /35

إستكمال اعمال العقد رقم (3582910) مشروع المولدات االحتياطية جهد 11/ك لقاعدة 
محمد االحمد البحرية

موضوع المناقصة

3

4

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة الصحة

285
2017-01-25

1754
2017-01-24

1752
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ق ص/ط/366 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة مبارك 
الكبير (أبو فطيرة - العدان - صباح السالم) على/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (5,356,834/320 د.ك) فقط خمسة ماليين وثالثمائة 

وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثالثون دينار وثالثمائة وعشرون فلس الغير

طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/11د/2017/2016 غسيل وكي البياضات وصيانة 
االجهزة الفنية (المجموعة الرابعة) على/ شركة ابناء عبدالحميد سالم التجارية (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,503,000 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وثالثة الف  
دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع / 11أ/2017/2016 غسيل وكي البياضات وصيانة 
االجهزة الفنية (المجموعة االولى) على / شركة الكويتية للخدمات الذهبية للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (1,317,002/925 د.ك)  فقط  مليون  
وثالثمائة وسبعةعشر الف  واثنين دينار  وتسعمائة وخمسة وعشرون فلس  الغير بعد 

تعديل جداول االسعار لوجود خطأ حسابي.

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين تجديد الضمانة



5 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

الهيئة العامة البيئة

32858
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج/2017/2016 غسيل و كي البياضات وصيانة 
االجهزة الفنية ( المجموعة الثالثة) على / مجموعة جود نيوز للتجارة العامة والمقاوالت ( 
أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,307,806 د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وسبعة الف 

وثمانمائة وستة دينار الغير

الموضوع

الموضوع

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة البيئة

5997
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي :
اوال:  ترسية بنود المناقصة رقم هـ ع ب /2017/2016/1 تجهيز وتوريد وتشغيل وتطوير

وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز الشعيبة التابع للهيئة على الشركات المذكورة 
بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (1,910,981/340د.ك)  فقط  مليون  وتسعمائة وعشر 

الف  وتسعمائة واحدى وثمانون دينار  وثالثمائة واربعون فلس  الغير
ثانيا : الغاء البنود ارقام (102,101,16) 

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز  التالي:
أوال : الموافقة على ترسية البنود المراساه على كل من:

-  شركة ابن رشد  لألجهزة واألدوات 
 -  شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية

 - تكترون لألجهزة اإللكترونية
   - شركة العرفج الهندسية

ثانيا:تأجيل البنود إلنتهاء الضمانات البنكية المراساه على كل من :
- شركة تراي ألفا للتجارة العامة

- الشركة الوطنية للخدمات البيئية  
- مركز الطب العربي لألجهزة الطبية

-مؤسسة الخزنة لألجزة العلمية
-شركة التقدم التكنولوجي
-شركة أشرف وشركاه  

ثالثا: الموافقة على عمل قرعه للبند رقم(63) إستنادا لحكم المادة رقم (50) من قانون 
المناقصات  بين كل من :

- مركز الطب العربي لألجهزة الطبية
 - تكترون لألجهزة اإللكترونية

 -  شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية



7 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة الكهرباء و الماء

ديوان المحاسبة

272762402802
2017-01-29

2550
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 1592915 اعمال صيانة و اصالح وتشغيل االجهزة الكهربائية 
بقاعدة احمد الجابر الجوية على/شركة هيدروتك الهندسية(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره(-/246,600د.ك) فقط مائتين وستة واربعون الف  وستمائة دينار  الغير

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م/2015/7218 توريد و صالت تمدد للغاليات 
بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على / شركة وربة الوطنية للتجارة 
العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/166,000د.ك)  فقط مائة 

وستة وستون الف  دينار  الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة إلجتماع قادم



8 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان المحاسبة

اإلدارة العامة لإلطفاء

727
2017-01-29

896
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام االلي 
لحفظ واسترجاع الوثائق على/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/129,609 د.ك) فقط مائة وتسعة وعشرون الف  وستمائة وتسعة دينار  
الغير

-أوال: طلب اعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2017/2016/3 
تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة قواطع داخلية وتجهيز مبنى قطاع الوقاية التابع لالدارة 
بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف ) على / شركة الجابرية لألثاث والمفروشات ومواد 

الديكور ( اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/125,298د.ك) فقط مائة وخمسة وعشرون 
الف  ومائتين وثمانية وتسعون دينار  الغير وذلك لعدم مطابقة كافة العروض للشروط 

الفنية المطلوبة بالمناقصة .
-ثانيا: طلب حضور أحد ممثلي اإلدارة إلجتماع الجهاز اليضاح بعض النقاط الفنية ووجهه 

نظر اإلدارة الخاصة بالمناقصة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  على توصية اإلدارة لعدم مطابقة العروض المقدمة



9 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

الهيئة العامة لشئون القصر

2385
2017-01-29

1208
0207-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع 12-2017/2016 تنفيذ اعمال المراسلة لمدارس و مقر 
منطقة حولي التعليمية على/ شركة البحار للخدمات العامة (اقل االسعار مكرر) بمبلغ إجمالي
شهري قدره (-/20,425 د.ك) فقط عشرون الف  واربعمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب إلغاء المناقصة رقم 1-2017/2016 تقديم خدمات مراسلة وفندقة ومراسلين خارجيين
بمبنى الهيئة والفروع التابعة لها .

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



10 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

615
2017-01-22

343
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة فصل تحالف موكيليهم شركة /
 CONDOTTE SOCIETA' ITALIANA PER

 CONDOTTE
A.P.S D' ACQUA

اإليطالية وشركة / 
 SISTEMI PERLEN FRASTRYTTURE

 A INSO.P.S SOCIALI
اإليطالية ليصبح تقديمهم منفصال لكل شركة أجنبية على حدا 
لتأهيل مستشفى الشرطة (ع) استكمال تصميم وانشاء وانجاز 

وتأثيث طبي وصيانة تشغيلية لمستشفى

 TEIXEIRA DUARTE طلب الشركة إلغاء اضافة شركة
ENGENHARIAE CONSTRUCOES البرتغالية 

للمشاركة في مناقصات مشاريع الطرق الكبرى مع شركة كنار 
للتجارة والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

2

اســـم الشركة م

شركة ستايل اند ايديا 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة كنار للتجارة 
والمقاوالت ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  



11 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

وزارة المالية

وزارة األعالم

55/17
0201-01-24

2017/161$
2017-01-19

2017/237$
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة تزويدهم بأسباب إستبعادهم  من ترسية الممارسة 
رقم 12-2017/2016 توريد و تركيب واستبدال وحدات 

مناولة الهواء AHU للمجلس

افادة الشركة باعتذار بعض المستشارين عن حضور المقابالت 
للمناقصة رقم 2016/9-2017 توفير مستشارين إلدارة نظم 
الموارد المؤسسية وارفاق السير الذاتيه للمستشارين البدالء 

والمذكورين بكتاب الشركة

رد الشركة على اسباب استبعادها من المناقصة رقم و أ 242-
2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان سعة 

بدالة مجمع االعالم بالوزارة وطلب وقف اجراءات التعاقد  مع 
االستعداد لالجتماع بالجهاز لمناقشة العرض الفني

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة انصار 
الخليج الدولية للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الخرافي للحاسبات 
اآللية ذ م م

شركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

      يحال لالمانة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 
اسبوعين من تاريخه

وتخطر األمانة بوقف إجراءات التعاقد

   يحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاه الجهاز بالرد خالل 
اسبوع من تاريخه  



12 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الصحة

2017/237$
2017-01-18

2016/2540$
2016-12-21

2016/2484$
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) تظلم الشركة على االستبعاد من المناقصة رقم أ.ف 
2016/2015/47 أعمال حراسة وأمن وسالمة المباني 

والمنشآت التابعة لقطاع المساجد بالوزارة

(أعيد بحث) رد الشركة على اسباب االستبعاد من المناقصة رقم
ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات السنوية من ملفات 
المرضى لسنة 2016 وطلب االيعاز لمن يلزم بطلب العينات 

الخاصة بالشركة للتأكد من صحة وسالمة الشروط

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

السكو لحراسة المنشات 
فرع من شركة السكو 

للخدمات اللوجستية للتجارة
العامة والمقاوالت ذ م م

مؤسسة ديزاين وورلد 
للدعاية واالعالن والنشر 

والتوزيع

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   يحفظ  

   يحفظ  



13 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2016/2507$
2016-12-19

2017/160$
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب الشركة اعادة النظر في ترسية المناقصة رقم 
ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات السنوية من ملفات 
المرضى لسنة 2016 وذلك بتطبيق القرار الوزاري رقم (6) 
لعام 1987 بشأن اعطاء االولوية في المشتريات الحكومية 

للمنتجات الوطنية

كما اطلع الجهاز على كتاب شركة مصنع الكويت للمغلفات 
والملفات رقم 2016/2502 المؤرخ في 2016/12/18 

والمتضمن نفس الطلب اعاله

طلب الشركة  التأهيل لتقديم خدمة امن وحراسة المنشآت للعام 
2014

الموضوع

2

3

اســـم الشركة م

مصنع الكويت للمغلفات 
والملفات

شركة الفيصل لحراسة 
المنشات ذ م م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2016/87 بتاريخ 

2016/12/7 المتضمن الموافقة على ترسية المناقصة على/ 
شركة اوالد سليمان القضيبي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني 

اقل االسعار) بمبلغ (-/139,020 د.ك)
ثانيا: ترسى المناقصة على/ مصنع الكويتي للمغالفات والملفات
(ثالث أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/145,800 د.ك) مع 

تجديد الكفالة البنكية
ويحفظ كتاب الشركه

   يحفظ  



14 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

جامعة الكويت

76
2017-01-23

316
2017-01-26

2017/214$
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة شراء مستندات تاهيل لالشتراك في توريد كشافات 
 FONDERIE ألنارة الشوارع كوكيل للشركة االيطالي LED

VITERBESI SRL

طلب الشركة مخاطبة الوزارة التمام اجراءات توقيع عقد 
المناقصة رقم و ك م/2014/2013/96 توريد وفحص وتحديد 

خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادية لشبكة 
الضغط المتوسط 11 ك.ف و األعمال المدنية المتعلقة بها 

بمحافظتي الجهراء و الفروانية

اعتذار الشركة عن تمديد الضمان البنكي للمناقصة رقم 163-
2016/2015 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية لكلية 
الهندسة والبترول لقسم الهندسة الكهربائية بالجامعة وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة كي سي سي للهندسة
والمقاوالت  ذ م م

شركة األمراء للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة بهمن للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز الموافقة  على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة  لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوعين 

من تاريخه

      قرر الجهاز إخطار الوزارة باالستعجال إلستكمال إجراءات 
توقيع العقد



15 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بلدية الكويت

2017/214$
2017-01-30

93
2016-10-30

2016/2444$
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) رد الشركة على اسباب االستبعاد من المناقصة رقم
هـ ع / ش أ م / 93/ 2015/ 2016  تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية لمحطة المعهد العالي لالتصاالت و المالحة 

التابع للهيئة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

(اعيد بحث) طلب الشركة استكمال اجراءات التعاقد والمباشره 
باعمال عقد المناقصة رقم 2016/2015/10 تنظيف مباني 

بلدية الكويت واعمال المراسالت والخدمة والنظافة

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 30014 بتاريخ 
2016/12/21 المتضمن رد الوزارة

وكتاب الشركة رقم 284 بتاريخ 2017/2/6

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة بهمن للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة
والمقاوالت  ذ م م

شاليمار الكويتية لمقاوالت 
تنظيف المباني والطرق 
فرع من شركة باريتو 
للتجارة العامة ذ م م

   قرر الجهاز الموافقة  ويحال للجامعة لإلطالع واإلفادة 
وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من تاريخه

   يحفظ  وتخطر الهيئة بإستكمال إجراءات التعاقد



16 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

2016/2444$
2016-12-12

2017/172$
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

*وعلى كتاب شركة باريتو للتجارة العامة والذي يفيد بتقديم 
كفالة اإلنجاز للبلدية بقيمة (368,492/400 د.ك) للمناقصة 

2016/015/10

طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف 
المدن لدي البلدية

الموضوع

2

اســـم الشركة م

شاليمار الكويتية لمقاوالت 
تنظيف المباني والطرق 
فرع من شركة باريتو 
للتجارة العامة ذ م م

شركة القدس االهلية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  

   يحفظ  



17 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة التربية

266
2017-01-23

3295
2016-11-16

2056
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بالزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/479,000 د.ك ) اربعمائة 
وتسعة وسبعون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (35.014 % ) على قيمة عقد رقم ق 
ص /ط/325 - صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة العاصمة المبرم مع / شركة 

المجموعة المشتركة للمقاوالت

(اعيد بحث) طلب الموافقة على الزيادة اإلجمالية على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ص / 80 
 (1C ) انشاء و انجاز و تشغيل و صيانة شبكة و خزانات - المياه المعالجة - المرحلة

المبرم مع / شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت والبالغة (290,829/700 د.ك) فقط 
مائتين وتسعون الف  وثمانمائة وتسعة وعشرون دينار  وسبعمائة فلس  الغير ما يعادل 

نسبة (2%) من قيمة العقد األصلية

طلب التمديد الرابع لعقدرقم (294) من المناقصة رقم م ع /2013/2012/1 تنفيذ أعمال 
المراسلة لمنطقة الفروانية التعليمية المبرم مع / شركة البحار للخدمات العامة إعتبارا من 

2017/1/1حتى 2017/3/31بمبلغ إجمالي قدره (-/59,985 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/1/24



18 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

2054
2017-01-24

2060
2017-01-24

1716
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد رقم (25) من المناقصة رقم م ع 2012/1-2013  تنفيذ أعمال 
المراسلة المدارس و مواقع منطقة الجهراء التعليمية و كافة المواقع التابعه لها المبرم 

مع/شركة البحار للخدمات العامة اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (51,097/200 د.ك) فقط احدى وخمسون الف  وسبعة وتسعون دينار  ومائتى فلس 

الغير

طلب التمديد الرابع لعقد رقم (24) من المناقصة رقم م ع/2011/1*-2012 تنفيذ أعمال 
المراسلة المدارس و مواقع منطقة حولي التعليمية و كافة المواقع التابعه لها المبرم 

مع/مؤسسة البغلي التجارية اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(50,380/200 د.ك) فقط خمسون الف  وثالثمائة وثمانون دينار  ومائتى فلس  الغير

طلب إصدار األمر التغييري الثالث بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (452/ 2,045.ك) ما يعادل 
نسبة (0,351%) على قيمة عقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/73 اصالح وتشغيل 
وصيانة ومعدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة للوزارة في 
منطقة الفروانية األولى المبرم مع/ شركة الحساوي لمعدات التبريد والتكييف أعتبارا من 

2018/4/1 حتى 2018/3/3 وذلك لحذف األعمال المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- كما إطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (2937) المؤرخ في 2017/2/1 المتضمن 
المبلغ الصحيح

الموضوع

2

3

4

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/1/24

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  من تاريخ الكتاب 2017-1-24

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



19 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

ديوان الخدمة المدنية

2057
2017-01-24

9009
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
*أوال: اصدار األوامر التغييرية المذكورة بكتاب الوزارة بزيادة مبلغ إجمالي قدره 

(4,267/017 د.ك) ما يعادل (0.6730%) وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (12,168/396 
د.ك) ما يعادل (1.8530%) على قيمة عقد المناقصة رقم م ع/2013/76-2014 اصالح 
وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة لوزارة 

التربية في منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة االولى) المبرم مع/ شركة فواز للتبريد 
وتكييف الهواء لحاجة الوزارة

*ثانيا: افادة الوزارة على تساؤالتها لألوامر التغييرية للعقد المناقصة رقم م ع/2013/76-
2014 اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني

تابعة لوزارة التربية في منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة االولى) المذكورة بالكتاب

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة علىالتمديد السادس لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/15 تقديم الدعم الفني وصيانة االنظمة المتكاملة الرئيسية المبرم مع/ شركة 
مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 
2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/74,250 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  ومائتين 

وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

5

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:
أوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/3 بتاريخ 2017/1/11 

المتضمن عدم الموافقة على التمديد السادس 



20 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

9009
2017-01-25

9007
2017-01-25

9436
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/6 صيانة األنطمة المساندة وأجهزة الخوادم للنظم المتكاملة ودعم تطبيق 
النظم في الجهات الحكومية المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت 

لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-
/74,100 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  ومائة دينار  الغير

طلب التمديد األول لعقد رقم د خ /2013/26/6/53 من المناقصة رقم 2014/2013/2 
الدعم الفني وصيانة وتحديث نظام دارة المشاريع EPM المبرم مع / شركة ايبال 

الستشارات الكمبيوتر لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/2/3 حتى 2017/5/2 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/7,500 د.ك)  فقط سبعة آالف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

2

3

 م

ثانيا: ويخطر الديوان بإستكمال  إجراءات توقيع العقد

      قرر الجهاز التالي:
أوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/3 بتاريخ 2017/1/11 

المتضمن عدم الموافقة على التمديد الثامن 
ثانيا: ويخطر الديوان بإستكمال  إجراءات توقيع العقد

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



21 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

19497
2017-01-26

696
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد  المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات صالون الغراض 
الضيافة العامة والمؤتمرات للوزارة المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ثالث 
شهور اعتبارا من 2017/3/7 بمبلغ إجمالي قدره (144,242/979 د.ك )  مائة واربعة 
واربعون الف  ومائتين واثنى واربعون دينار  وتسعمائة وتسعة وسبعون فلس  الغير .

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم2013/18-2014 الخاص بتوفير مستشارين(مشرف 
مركز بيانات)و(محلل نظم) المبرم مع/الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ثالث سنوات 
اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2020/5/31 بمبلغ اجمالي قدره(-/115,200د.ك) فقط مائة 

وخمسةعشر الف  ومائتى دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان تطرح بمناقصة خالل هذه الفتره

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة بنفس الشروط واالسعار
إعتراض

عضو الجهاز      د/ جنان بوشهري



22 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الديوان األميري

1974
2017-01-29

485
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2013/2012/13 صيانة مشروع 
الكويت الستخدام المياه المعالجة ( المرحلة الثانية ) المبرم مع / شركة صبحان للمقاوالت 
الزراعية لمدة ثالثه اشهر اعتبارا من 2017/3/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/90,348 د.ك) فقط تسعون الف  وثالثمائة وثمانية واربعون دينار  الغير

طلب التجديد األول لعقد خدمة التحديث الدوري لقاعدة البيانات المالحية لطائرات االسطول 
االميري لمدة سنتين اعتبارا من2017/4/1 حتى 2019/3/31 المبرم على النحو التالي:

- مع / HONEWELL للطائرات األميرية (320A/748B)  بمبلغ اجمالي قدره (-
/72,000 د.ك)  فقط اثنى وسبعون الف  دينار  الغير

- مع / JEPPESEN  للطائرات األميرية (737B/340A/319A) بمبلغ اجمالي قدره (-
/16,000 د.ك) فقط ستةعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



23 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

60
2017-01-26

62
2017-01-26

1087
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الرابع لعقد اعمال توفير مواقف لسيارات موظفي الوزارة في برج الحمراء 
المبرم مع / شركة الحمراء العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 
بمبلغ اجمالي قدره (-/62,400 د.ك)  فقط اثنى وستون الف  واربعمائة دينار  الغير لعدد 

(260) موظف بعد زيادة قدرها (-/4,800 د.ك) بطلب من الشركة

طلب التجديد الرابع لعقد تنفيذ اعمال صيانة مكائن الجمع والتجليد نوع (مولر مارتيني ) 
للدوريات بمطبعة الحكومة بالوزارة  المبرم مع / شركة الجواد للتصوير والتجارة لمده سنة 

تنتهي في 2018/1/9  بمبلغ اجمالي قدره (-/20.000د.ك)  فقط عشرون الف  دينار  
الغير وذلك لحاجة الوزارة ألعمال العقد

طلب التمديد الثاني 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 2017/2/29 حتى 2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/74,592 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  وخمسمائة واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك 

لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  بنفس الشروط واالسعار

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/1/26

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



24 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

162
2017-01-26

160
2017-01-26

163
2017-01-26

161
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد العاشر لعقد اإلشتراك في خدمة MERCER GIMD/ MPA المبرم مع/ 
شركة MERCER لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/45,000 جنيه استرليني) ما يعادل (-/21,350 د.ك) وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الصندوق

 طلب التجديد لعقد االشتراك السنوي بخدمة توفير المعلومات الالزمة لعمل دراسة على 
اوضاع الشركات العالمية في عالم المال واسواق االسهم المبرم مع / شركة بلومبيرج لمدة 

سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/8,700 د.ك )  
ثمانية آالف  وسبعمائة دينار  الغير .

طلب التجديد العاشر لعقد إشتراك في خدمة EASTERN NETWORKS المبرم مع 
/شركة Eastern networks لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1حتى 2018/3/31بمبلغ 

إجمالي قدره (-/27.800$) مايعادل ( -/8،000 د.ك) فقط ثمانية آالف  دينار  الغير.

طلب تجديد عقد االشتراك السنوي في خدمة swift المبرم مع / شركة swift لمدة سنة 
اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/6,000 د.ك ) ستة آالف 

دينار  الغير .

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

الهيئة العامة لإلستثمار

72
2017-01-19

2775
2017-01-26

989150
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2012/2011/15 الخاصة بصيانة أالت تصوير 
المستندات والمخططات للبلدية المبرم مع /شركة التسويق المتحدة للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/2/2 بمبلغ إجمالي قدره (13,315/170 
د.ك)  ثالثةعشر الف  وثالثمائة وخمسةعشر دينار ومائة وسبعون فلس وذلك لحين 

اإلنتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2012/2011/17 ( ع ) استئجار مركبات متنوعة مع
سائق وبدون سائق للبند رقم 3 المبرم مع/شركة أوتوماك للسيارات لمدة ثالثة اشهر إعتبارا

من2017/3/16 بمبلغ اجمالي قدره(1,386/750د.ك)و ذلك حتى االنتهاء من اجراءات 
طرح و ترسية الممارسة الجديدة

طلب التجديد األول لإلشتراك في نظام ALTERNATIVESOFT SOLUTION لقطاع 
االستثمارات البديلة - إدارة صناديق التحوط في الهيئة المبرم مع/ شركة 

ALTERNATIVESOFT لمدة سنتين اعتبارا من 2017/3/15 حتى 2019/3/14 بمبلغ
اجمالي قدره (-/48,000 $) ما يعادل (-/14,640 د.ك) فقط أربعة عشر ألف  وستمائة 

وأربعون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



26 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لألوقاف

وزارة الدفاع

1413
2017-01-29

272722001390
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/1,500 د.ك) ما يعادل نسبة 
(12.66%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2016/2-2017 صف واخراج وطباعة 

مطبوعات إلدارة المعلومات والتوثيق التابعة لألمانة المبرم مع/ شركة األلفين للطباعة 
والنشر والتوزيع وذلك للحاجة لتعديل بعض األعمال المطلوب تنفيذها

طلب تعديل فتره التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2292812 أعمال خدمات النظافة بمعهد 
القوة البرية و االسناد و معسكر المدفعية المبرم مع/شركة الساري الوطنية للتجارة العامة و

المقاوالت ليصبح إعتبارا من 2016/12/1 حتى 2017/2/28 بمبلغ إجمالي قدره 
(84,396/666 د.ك) اربعة وثمانون الف  وثالثمائة وستة وتسعون دينار  وستمائة وستة 

وستون فلس وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*مرفق كتاب الوزارة رقم 272722002239 بتاريخ 2017/1/23 المتضمن األسباب

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



27 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التعليم العالي

4031
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الموافقة على تجديد عقد المناقصة رقم 2003/1 استئجار حافالت نقل المعاهد الفنية 
المبرم مع/ شركة التقل العام الكويتية لمدة سنة اعتبارا من 2017/2/15 حتى 

2018/2/14 بمبلغ إجمالي قدره (33,096/060 د.ك) وذلك لالسباب الموضحة بكتابهم

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون القصر

اإلدارة المركزية لإلحصاء

14331
2016-12-21

2109
2016-11-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 7-2017/2016 اعمال التنظيف والنقل الداخلي 
والتخلص من النفايات وتقديم خدمات المراسلة الداخلية والفندقة والمراسلة الخارجية لمبنى

الهيئة والفروع التابعة لها بين الشركات المتخصصة 
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية %40

- ان يكون مقدم العطاء مسجال لدى الهيئة
- يلتزم الطرف الثاني بتقديم بيان مالي تحليلي لبنود المناقصة عند تقديمه العطاء

طلب طرح المناقصة رقم 1-2017/2016 استئجار مركبات مختلفة l مع سائق وبدون سائق
لإلدارة المركزية لإلحصاء بين الشركات المتخصصة في هذا المجال

-المناقصة عامة
-قابلة للتجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%5)

-يجوز لمقدم العطاء االشتراك بأكثر من عطاء

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع تعديل نسبة االوامر التغييرية إلى(%25)
وإلغاء شرط  يلتزم الطرف الثاني بتقديم بيان مالي تحليلي لبنود المناقصة عند تقديمه 

العطاء

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

54
2017-01-08

2642
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب وقف شراء مستندات التأهيل للشركات التي قامت بالشراء من قبل للمناقصة رقم هـ م 
خ / 202(ع) استكمال تصميم وانشاء وانجاز وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيلية 

(DB) لمستشفى الشرطة

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/2016/22 نظافة محطات 
التحويل الثانوية في جميع انحاء دولة الكويت لمدة شهر من تاريخ 2017/1/25 حتى 

2017/2/25

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

الديوان األميري

2052
2017-01-24

681
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم م ع/2016/28-2017 الستئجار عدد (64) مركبة خدماتية كبيرة 
(8) سلندر (7) راكب ذلك الرتفاع قيمة العطاءات عن القيمة التقديرية

إفادة الديوان بانه المانع لديه من إدراج/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة 
العامة والمقاوالت ضمن الشركات المؤهلة للمناقصة رقم د أ/هـ/130 اعمال تطوير التصميم 

و االنشاء واالنجاز و التجهيز والصيانة و التشغيل لمشروع قصر العدل الجديد

*مرفق كتاب الديوان رقم (630) المؤرخ في 2017/2/5والمتضمن اعتذار الديوان عن 
إضافة الشركات المذكورة بكتاب اللجنة 

*مرفق كتاب الديوان رقم (506) المؤرخ في 2017/1/31والمتضمن اعتذار الديوان عن 
إضافة الشركات المذكورة بكتاب اللجنة وفيما يخص رفض شركة محمد عبدالمحسن الخرافي
كونها تعمل على تنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد وهو من اكبر المشاريع في الدولة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة وأعتراض كل من :  
عضو الجهاز                             د. جنان بوشهري

ممثل وزارة المالية                       سالم الذياب
ممثل األمانة العامة للتخطيط           عبدالله الصراف
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة     د. مبارك العازمي

   قرر الجهاز  تأجيل البت بالقرار وتوجية دعوة لحضور ممثل عن الديوان االميري 
لإلجتماع القادم



31 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

291/5/267
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم 3-2017/2016 انشاء و انجاز مزرعة امهات الدجاج في محطة 
االحم في محطة االبحاث الزراعية بكبد وإعادة طرحها بمواصفات جديدة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة

وزارة الصحة

123
2017-01-29

607
2016-12-06

562
2016-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/شركة البترول الوطنية لتوريد وتركيب وتشغيل مضخات مع 
ملحقاتها االزمة من المعدات الميكانيكية والكهربائية وخطوط االنابيب لمحطة مياه التبريد
الشمالية(ج) بمنطقة الشعيبة الصناعية بمبلغ اجمالي قدره(-/15,000,000د.ك) فقط 

خمسةعشر مليون  دينار  الغير

 HEARTMATE PHP (48) (أعيد بحث) طلب شراء البند رقم
(PERCUTANEOUS HEART PUMP) QTY من / شركة برقان للتجارة العامة 
والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/330,000د.ك) ثالثمائة وثالثون الف 

دينار الغير

-كما إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/254) المؤرخ في 2017/1/16 
والمتضمن صورة الوكالة

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر من / شركة الدائرة المركزية (وكيل حصري)  لتوفير 
جهاز فسلجة ثالثي األبعاد لمركز سلمان الدبوس للقلب بمبلغ اجمالي قدره (-/290,000 

د.ك) مائتين وتسعون الف  دينار

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   عدم إختصاص الجهاز  إستنادا للمادة (90) من قانون المناقصات 2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

562
2016-10-27

1817
2017-02-08

2017/27
2017-01-18

1830
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد باألمرالمباشر رقم ص/ م أ م/2017/12016 مع/ شركة عبدالرحمن البشر 
وزيد الكاظمي توريد (سيارات االسعاف - سيارات االسعاف العناية المركزة - سيارات 

االسعاف االوزان الثقيلة) بمبلغ إجمالي قدره (-/3,720,000 د.ك)

طلب الغاء شراء البند رقم (72) محاليل ومستهلكات لفحص D VIT على جهاز 
LIASORIN لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي وذلك العتذار الشركة عن 

التوريد لعدم امكانية الشركة المصنعة من تصنيع المواد مستقبال

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (81) مواد متنوعة لمختبرات 
االسنان لحاجة جميع عيادات ومراكز األسنان من شركة السيافي للتجهيزات الطبية 

EDENTA/بدال من EDENTA GARRECO/والدوائية لتصبح

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وإعتراض 

العضو/ م. جنان بوشهري
العضو/ محمد الخرافي

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

اإلدارة المركزية لإلحصاء

2261
2017-01-30

1828
2017-01-25

80
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (90)شراء أدوية (حقن) لعالج
مرضى (MS) لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من مجموعة بايوميدكس 
الطبية ليصبح/ PAESEL + LOREI GMBH & CO. KG / GERMANY بدال 

BACCINEX SA/LES LABORATORIES MEDIS /من

طلب االحاطة و العلم بتعديل القيمة االجمالية لشراء البند رقم (47) مادة إستهالكية 
AV OXIMETER MEASURE HEMODYNAMIC FUNCTION خاصة بجهاز
لمستشفي الصدري - قسم قسطرة القلب من / شركة طارق العوضي وشركاه لتصبح بمبلغ

اجمالي قدره (-/2,920 د.ك) بدال من (-/2,320 د.ك) وذلك لتصحيح مبلغ الترسية

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمشروع التحديث 
المؤسسي والفني والهيكلي الستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مستودع البيانات بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 300,000 د.ك) ثالثمائة الف  دينار وذلك النه الشركة هي المنفذة 

للمرحلة األولى

الموضوع

الموضوع

6

7

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



35 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

1968
2017-02-08

1970
2017-02-08

1969
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ شركة ام اتش بي للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) تجهيز غرفة
التحكم لنظام التوجية االلكتروني لشاشات العرض االرشادية و االجهزة التابعة لها و 
مستلزماتها المشاركة باحتفالية االعياد الوطنية و المناسبات االخرى لألعمال الخاصة 

ببراند ستاند بمبلغ اجمالي قدره (-/73,390 د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  وثالثمائة 
وتسعون دينار  الغير

طلب التعاقد مع/ شركة الحميضي المشتركة للتجارة العامة (اقل االسعار)  تجهيز غرفة 
التحكم لنظام التوجية االلكتروني لشاشات العرض االرشادية و االجهزة التابعة لها و 
مستلزماتها المشاركة باحتفالية االعياد الوطنية و المناسبات االخرى الخاصة بأعمال 
الزينة بمبلغ اجمالي قدره (-/71,450 د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  واربعمائة 

وخمسون دينار  الغير

طلب التعاقد مع/ شركة ونرز العالمية التجارية (اقل االسعار) تجهيز غرفة التحكم لنظام 
التوجية االلكتروني لشاشات العرض االرشادية و االجهزة التابعة لها و مستلزماتها 

المشاركة باحتفالية االعياد الوطنية و المناسبات االخرى بمبلغ اجمالي قدره (-/64,910 
د.ك)  فقط اربعة وستون الف  وتسعمائة وعشر دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
اعتراض عضو الجهاز م/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
اعتراض عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
اعتراض عضو الجهاز د/ جنان بوشهري



36 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

وزارة الدفاع

2047
2017-02-08

2724114054
2017-01-26

2724118048
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/2 الدعم الفني والصيانة الوقائية لشبكة المياه 
والمضخات الميكانيكية في مطار الكويت الدولي على/ شركة فيرست سمارت للمقاوالت 

العامة (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/96,000 د.ك) فقط ستة وتسعون الف  دينار
 الغير

إطلع الجهاز على كتاب الطيران رقم (1841) المؤرخ في 2017/2/6 والمتضمن طلبهم 
السابق بالغاء وإعادة طرح الممارسة

طلب ترسية الممارسة رقم 81160-12-2414 لتوريد أجهزة طبية لقسم األنف و األذن و
الحنجرة لزوم مستشفى جابر األحمد للقوات المسلحةعلى/شركة الدائرة المركزية(اقل 

االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(82,663/200د.ك) فقط اثنى وثمانون الف  وستمائة وثالثة 
وستون دينار  ومائتى فلس  الغير

 طلب الوزارة تعديل رقم التعاقد لصبح 160-129-6-2418 توريد اجهزة حاسب آلي 
وطابعات عن طريق دليل الشراء الجماعي ألجهزة الحاسب اآللي والالبتوب اإلصدار 

السادس بدال من 2418-129-160

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   احيط الجهاز علما  



37 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة األعالم

2724114043
2017-01-16

54
2017-01-25

57
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسيه بنود الممارسة رقم و د/ت م/160-95-1-2414 لتوريد هدايا متنوعة على 
الشركات التالية:

*شركة الموسى و ارزوني للتسويق و التجارة بمبلغ(-/3,975د.ك) فقط ثالثة آالف  
وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

*شركة كي آند اية المتحدة بمبلغ(-/16,850د.ك) فقط ستةعشر الف  وثمانمائة 
وخمسون دينار  الغير

*شركة جلوبل أرت الوطنية بمبلغ(-/4,900د.ك) فقط اربعة آالف  وتسعمائة دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 0166-2017/2016 انتاج البرنامج السياحي (سير علينا) من / شركة 
ايوورا لالنتاج الفني بمبلغ إجمالي قدره (-/91,000 د.ك) فقط احدى وتسعون الف  

دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 194-2017/2016  لشراء البرنامج الوثائقي (المحميات الطبيعية)  
من / شركة فكس لإلنتاج الفني بمبلغ إجمالي قدره (-/90,000 د.ك) فقط تسعون الف  

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
واعتراض عضو الجهاز د/ جنان بوشهري 

وعضو الجهاز/ مشاري البليهيس



38 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

األمانة العامة لمجلس الوزراء

57
2017-01-25

1253
2017-01-29

2017/1237
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة ترسية عدد (8) دورات (266 ، 267 ، 269 ، 271 ، 272 ، 273 ، 279 ،
280)في الممارسة رقم 2016/9-2017 البرنامج التدريبي لموظفي الدولة في نظم 

وتقنية المعلومات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتصبح على/ مركز المعلومات 
لخدمات الكمبيوتر (انفوسنتر) بمبلغ اجمالي قدره (-/122,496 د.ك)  فقط مائة واثنى 
وعشرون الف  واربعمائة وستة وتسعون دينار  الغير بدال من/ شركة اكسالنس للتدريب 
االهلي بمبلغ (-/84,208 د.ك) فقط اربعة وثمانون ألف ومائتان وثمانية دينار الغير 
وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة ولتصبح القيمة االجمالية للتعاقد مع/ مركز 
المعلومات لخدمات الكمبيوتر (انفوسنتر) مبلغ اجمالي قدره (-/981,620 د.ك) فقط 

تسعمائة وواحد وثمانون ألف وستمائة وعشرون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 94 توريد وتركيب وتهيئة وتشغيل معدات الشبكة لالمانة 
العامة لمجلس الوزراء - للسنة المالية 2017/2016 على / شركة زاك سلوشنز النظمة 

الكمبيوتر (عطاء وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/15,900د.ك) فقط خمسةعشر الف  
وتسعمائة دينار الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
واعتراض عضو الجهاز د/ جنان بوشهري 

وعضو الجهاز/ مشاري البليهيس

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2016/74 بتاريخ 2016/10/24

ثانيا:الموافقة على طلب االمانة



39 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة التربية

2017/1237
2017-01-26

1241
2017-01-26

2620
2017-01-30

1378
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 95-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وحدات طاقة منظمة
لألمانة العامة لمجلس الوزراء على/ شركة زاك سلوشنز (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/10,000 د.ك)  فقط عشر آالف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الرائد الذهبي للتجهيزات الغذائية تنفيذ اعمال اعداد 
وجبات غذائية صحية لرياض االطفال و السكنات الداخلية للطلبة و الطالبات اعتبارا من 

2017/2/5 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/95,580 د.ك)  فقط خمسة 
وتسعون الف  وخمسمائة وثمانون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد 

للمجموعة الثالثة للمناقصة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م ك/2016/36-2017 توريد عدد وأدوات موسيقية 
صغيرة للتوجيه الفني العام للتربية الموسيقية على/ شركة زرياب لآلالت الموسيقية بمبلغ
إجمالي قدره (-/24,994 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  وتسعمائة واربعة وتسعون 

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



40 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الكهرباء و الماء

1378
2017-01-17

133313
2017-02-08

2391
2017-01-24

2378
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء البندي رقم (20.8) من الممارسة رقم م ت /2016/3-2017 توريد كتب 
مراجع لحاجة ادارة المكتبات لألسباب المحددة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1961/2016/13 ش صمامات و قطع غيار لمضخات 
حقن المواد الكيماوية للغاليات الدارة محطة الدوحة الغربية قسم صيانة الميكانيكية عن 

طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع اااللكتروني 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب الوزارة تعديل رقم الممارسة لتصبح و ك م / 275/2016/13 ش قطع الغيار 
الالزمة للمقطرات المرحلة االولى - صمامات فراشة - إدارة محطة الزور الجنوبية بدال من

و ك م /257/2016/13

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   عدم إختصاص الجهاز  إستنادا للمادة (90) من قانون المناقصات 2016/49



41 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2378
2017-01-24

2386
2017-01-24

1205
2017-02-01

1204
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 2024/2013 قطع الغيار المطلوبة لغرفة المعدات 
(سوتشجير)جهد 132 ك.ف الستخدامها في محطة خيطان Dعبارة عن صمام 

كهرومغناطيسي مع تركيباته لقطاع شبكات النقل الكهربائية التحويل العداد طلب جديد 
بمواصفات جديدة للحصول على اسعار تنافسية

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 101-2017/2016 مع / المايسترو د./ احمد 
حمدان فرج الحربي احتفال صفاقص عاصمة الثقافة العربية للجمهورية التونسية خالل 
الفترة من 2017/2/15 حتى 2017/2/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك)  فقط 

ثالثون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 99-2017/2016 مع / فرقة مسرح الخليج العربي 
اقامة احتفالية صفاقس عاصمة الثقافة العربية  لعام 2016 من خالل اسبوع ثقافي يقام 
في الجمهورية التونسية خالل الفترة من 2017/2/15 حتى 2017/2/19 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/22,000 د.ك)  فقط اثنى وعشرون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

      احيط الجهاز علما

   قرر الجهاز الموافقة  

   يحال  للمجلس الوطني آلحكام القانون رقم 2016/49 بشان المناقصات العامة



42 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

جامعة الكويت

1204
2017-02-01

1343
2017-02-06

1024
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 98-2017/2016 مع/ فرقة الماص للفنون الشعبية
القامة فعالية ايام ثقافية كويتية خالل الفترة من 2017/2/20 حتى 2017/2/25 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/21,000 د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/389-2017 خدمة اعالن في الصحف الدارة 
العالقات العامة واالعالم على/ شركة هات اوتو للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/ 70,000 د.ك) سبعون الف  دينار

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   يحال  للمجلس الوطني آلحكام القانون رقم 2016/49بشان المناقصات العامة

   يحال  للمجلس الوطني آلحكام القانون رقم 2016/49بشان المناقصات العامة

   قرر الجهاز الموافقة  



43 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

األمانة العامة لألوقاف

المركز الوطني لتطوير التعليم

697
2017-01-26

1408
2017-01-30

2176
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (31-2017/2016)توريد و تركيب و تشغيل مواد و اجهزة 
لشبكة الحرس على/شركة كوالتي نت(اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/46,995د.ك) 

فقط ستة واربعون الف  وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/21-2017 تصميم وتنفيذ وتركيب نافورة مياه بمقر 
األمانة على/ شركة عبرات الخليج للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/28,000 د.ك) فقط ثمانية وعشرون ألف دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م/2016/19-2017 توفير الخبرات الفنية في مجال نظم 
وتقنية االتصاالت على/ شركة جلوبل تكنولوجيا (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

21,495 د.ك) احدى وعشرون الف  واربعمائة وخمسة وتسعون دينار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جهاز األمن الوطني

الهيئة العامة للرياضة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2017/228
2017-02-01

2660
2017-01-26

1709
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح ممارسة تطوير و صيانة نظام الحضور و االنصراف بين الشركات المتخصصة 
في مجال الحاسب االلي و المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  و ذلك 

دون االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر/2017/2016/24 اعمال مشروع شغل اوقات الفراغ 
لدى الشباب (تجهيز مسرح الحفل - حفل الختام - نظام الصوت - اعالنات خارجية - 

مطبوعات - اعالنات الرسائل القصيرة - اعالنات مواقع التواصل االجتماعي) على/ شركة
امباير لتنظيم المعارض والمؤتمرات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/14,890 د.ك) 

فقط اربعةعشر الف  وثمانمائة وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (6-2017/2016) توريد وتركيب قواطع (بارتشن) للوزارة 
على/ شركة اريك العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (10,046/800 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   يحال  للجهاز األمن الوطني آلحكام القانون رقم 2016/49 بشان المناقصات العامة

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الداخلية

1709
2017-01-30

1396
2017-02-07

1153
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم (2016/107-2017) مع/ شركة أوتوماك للسيارات الستئجار 
عدد (78) سيارة صالون لزوم إدارة شئون المختارين لإلدارة العامة لإلمداد والتموين -

إدارة اآلليات لمدة خمسة أشهر ونص اعتبارا من 2016/10/24 حتى 2017/4/8 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/71,643 د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  وستمائة وثالثة واربعون دينار

 الغير وذلك لحين االنتهاء من ترسية المناقصة رقم (2017-2016/14)

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/149 توريد وتركيب مواد زينة لمباني ومواقع 
الوزارة بمناسبة اإلحتفاالت السنوية باألعياد الوطنية لإلدارة العامة لإلنشاءات والصيانة 
على/ شركة فياصل األقليمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/45,870 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
واعتراض عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز الموافقة  



46 2017/11إجتماع رقم :

  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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

ادارة الفتوى والتشريع

166
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2016/4 شراء اجهزة التخزين وملحقاتها بين 
الشركات والمؤسسات المتخصصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 13-02-2017 الساعة -/9 صباحا. 


