
محضر أعمال
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   االربعاءالمنعقد صباح يوم
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إدارة اإلعداد والتدقيق

26-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

2017/15
26-جمادي األولى-1438

   االربعاء
2017-02-22 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-22

)(   االربعاء2017/15 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               نائب األمين العام     

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس

سالم ذياب العنزي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هدى إبراهيم العيسى

د/جنان محسن بوشهري
د/مبارك فهاد العازمي

اللواء / فهد عيد بن فهد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 أمين السر باإلنابه

عضو الجهاز
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9



1 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

وزارة الصحة

2041398-RFP

4078/CA

هـ ط 2017/2016/044

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

 TRAIN 3 OF WARE مشروع المحافطة على ضغط مكمن وارة المرحلة الثالثة
PRESSURE MAINTENANCE PROJECT

صيانة اجهزة و انظمة التحكم داخل مناطق التشغيل في مصفاة ميناء االحمدي

وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية 
تجهيز قسم المختبرات - مستشفى جابر االحمد

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

هـ ز / م م /2016/2015/6 
( ع )

11-2016/2017

رقم المناقصة

رقم المناقصة

(B ) اعمال صيانة المرافق والخدمات بمرافق الهيئة قطاع

توريد و تركيب البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية 

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

87
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اإلطالع على قرار المجلس األعلى للبترول رقم 133/2 القاضي "بإلغاء المناقصة رقم 
KOC 2013041 خطوط انابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الجديدة-RFP

" FEED PIPELINES TO NEW REFINERY PROJECT

أحيط الجهاز علما بقرار المجلس األعلى للبترول الصادر  في إجتماعه الثالث عشر 
والمئة(2017/1) المنعقد بتاريخ 2017/2/2 قرار رقم 133/2

الموضوع

1

 م

      أحيط الجهاز علما بقرار المجلس األعلى للبترول الصادر  في إجتماعه الثالث عشر 
والمئة(2017/1) المنعقد بتاريخ 2017/2/2 قرار رقم 133/2



4 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة الكهرباء و الماء

373
2017-02-06

3416
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ط/245 
إنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية على/ 

METALLURGICAL CORPRATION OF CHINA LIMITED وكيله المحلي/ 
شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت اإلنشائية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/94,800,000 د.ك) أربعة وتسعون مليون وثمانمائة ألف دينار ال غير بعد عمل موازنة 
تثمينية وذلك لكون المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة اإلنمائية اإلستراتيجية للدولة 

والخطة الزمنية لمشروع المطالع اإلسكاني

طلب تعديل الموافقة على ترسية المناقصة رقم و ك م /2013/2012/102 تزويد وتركيب 
محطة تحويل رئيسية العارضيةAX 11/33/132/300 ك ف و اعمال تزويد وتركيب محول

300م ف لمحطة العمرية AW 33/132/300 ك ف لتصبح على / شركة المقاوالت 
الوطنية المحدودة ( المملكة العربية السعودية) وكالء السادة / شركة المقاوالت الوطنية بدال

من/ شركة المقاوالت الوطنية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم (2017/1) المنعقد بتاريخ 2017/1/4 المتضمن: 

عدم الموافقه على طلب الوزارة بتعديل الترسيه

ثانيا الموافقة على تعديل الترسية



5 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

119
2017-01-04

1305
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/47 توريد و تركيب وضمان و صيانة
اشارات المرور الضوئية و ازالة معداتها و صيانة اجهزة االشارات الضوئية - لالدارة 
العامة للمرور- بالوزارة  على / شركة الشمالن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,300,777 د.ك)  مليون  وثالثمائة الف  وسبعمائة 

وسبعة وسبعون دينار ال غير

طلب اعادة عرض ترسية بنود المناقصة رقم 2015/2014/33 توريد اجهزة علمية لقسم 
المخدرات العقلية والسموم لفحص عقار (السبايسي ) لالدارة العامة لالدلة الجنائية بوزارة 

الداخلية على الشركات التالية بناء على مالحظات ديوان المحاسبة :
-البند رقم (1) على/ شركة أشرف وشركاه المحدودة (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره(-

(169,824/
-البندين رقمي (3،2) على/ شركة العرفج الهندسية (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره(-

/242,200د.ك)
-البند رقم (4) على/ شركة التقدم التكنولوجي (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره(-

/95,000د.ك)
-البندين رقمي (6،5) على/ شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/68,780د.ك)

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتخطر الوزارة التنسيق مع وزارة المالية

      ما زال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/36 المنعقد في 
2016/5/16 المتضمن:

الموافقة على ترسية بنود الممارسة 
مع تجديد الكفاالت البنكية



6 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة الدفاع

ديوان المحاسبة

992
2017-02-07

1134
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2016/1 توفير بحارة للعمل بموانئ (_الشويخ - 
الدوحة- الشعيبة  ) (ادارة النقع البحرية) التابعين للمؤسسة على/شركة ساحل الخليج 
للخدمات البحرية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,394,427 د.ك)   مليون  

وثالثمائة واربعة وتسعون الف  واربعمائة وسبعة وعشرون دينار

افادة مجلس الوزراء بعد االطالع على كتب الجهاز المركزي قررت اعادة الموضوع الى 
الجهاز التخاذ ما يراه مناسب في ضوء اختصاصه والنصوص القانونية بشأن الغاء واعادة 
طرح المناقصة رقم 1142814 تحديث وترميم وصيانة غرف الدرس بالكتائب بلواء الشهيد

المدرع / 35 بالمنطقة الشمالية المرساة على/مؤسسة سالم المتحدة للتجارة العامة و 
المقاوالت (اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/134,160د.ك) فقط مائة واربعة وثالثون الف

 ومائة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين تجديد الكفالة البنكية

   قرر الجهاز الموافقة  على االلغاء



7 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان المحاسبة

الهيئة العامة البيئة

792
2017-02-01

797
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/1-2017 توريد وتركيب وتشغيل عدد 7 أجهزة 
حاسب آلى رئيسية  Server وعدد 1 جهاز رئيسي للتخزين على/ شركة الحاسبات 

لتكنولوجيا المعلومات (سادس أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/27,688 د.ك) فقط سبعة
وعشرون ألف وستمائة وثمانية وثمانون دينار الغير

طلب الهيئة االيعاز واتخاذ الالزم نحو ترسية المناقصة رقم هـ ع ب / 2 /2015/2014 
توريد وتركيب وصيانة االثاث الالزم للمكاتب والمختبرات بمبنى الهيئة العامة للبيئة في 

رأس االرض وذلك لالسباب المذكورة بالكتاب

*كما اطلع الجهاز على تظلم شركة الخنيني للتجارة العامة والمقوالت رقم 
(2017/318)المؤرخ في 14/ 2/ 2017

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة الخنيني للتجارة 
العامة والمقوالت الجتماع قادم



8 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة الصحة

4/17
2017-02-12

17/139
2017-02-14

2017/287$
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

استفسار الشركة بشان المناقصة رقم 1172914 صيانة 
الزراعات التجميلية و الري بمعسكر لواء مبارك اآللي ( ل15) 
و معسكر لواء اليرموك و قاعدة محمد األحمد البحرية ومدى 

رغبه الوزارة بتوقيع العقد او الغاء المناقصه

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 1852914 
صيانة و اصالح الطرق و الساحات الداخلية و مواقف السيارات
الخارجية لمعسكر معهد التدريب التخصصي و مواقف السيارات

الخارجية لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية

طلب الشركة السماح لها لشراء وثائق تأهيل تقديم خدمات 
التغذية واالطعام

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة حمد 
العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة بريق المانع للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة مطاعم لوجستيك فود
ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين رد 
مجلس الوزراء

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

   قرر الجهاز الموافقة  على الشراء ويحال للوزارة لالطالع 
واالفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم 



9 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

2017/287$
2017-02-06

2016/2359$
2016-11-27

462
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) رد الشركة على اسباب استبعادها من المناقصة رقم
و ك م/2016/2015/52 تقديم خدمات االنترنت للوزارة

إطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم(2017/277)  المؤرخ في 
2017/2/6 المتضمن االستعجال بالرد على اسباب استبعادها

طلب الشركة اإليعاز لمن يلزم بالوزارة  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

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مطاعم لوجستيك فود
ذ م م

شركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة األمراء للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

الكتاب

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل 
عن  الوزارة وعن الشركة إلجتماع قادم مع وقف إجراءات 

التعاقد

   يحفظ  



10 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التجارة والصناعة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

144
2016-11-06

2017/301$
2017-02-12

2017/295$
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث)تظلم الشركة من نتيجة تأهيلها ضمن الشركات 
المتخصصة لإلشتراك في أعمال الصيانة السنوية للمعدات 

الميكانيكية في محطة توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
بالوزارة

كما إطلع الجهاز على كتاب رقم( 2394 ) المؤرخ 
في(2017/1/29 ) المتضمن الرد على التظلم

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 2014-4-
2015(ع) حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة للوزارة

طلب الشركة االيعاز لمن يلزم بالهيئة بشأن توقيع عقد 
المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/39 دراسة وتطوير 

وتحديث انظمة وبرامج الهيئة مع الهيئة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة عربي للطاقة 
والتكنولوجيا  ش م ك م

شركة مجموعة الفريق 
االمنية الفنية لخدمات 

المدن ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

      تخطر الشركة برد الوزارة

   يحفظ  لعدم ورود موافقة ديوان المحاسبة



11 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

ديوان الخدمة المدنية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2017/295$
2017-02-08

2017/312$
2017-02-09

2017/245$
2016-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3322 المؤرخ في 
2017/2/19 افادة الهيئة بان حتى تاريخه لم يصل رد لهم من 

قبل الجهاز

طلب الشركة التالي :
- اوال:  تزويدها باسباب استبعادها من الممارسة رقن 

2017/2016/9 لتوفير خدمة االنترنت لديوان الخدمة المدنية 
- وقف اجراءات التعاقد وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

رد الشركة على أسباب اإلستبعاد و طلب تشكيل لجنة للنظر في 
المستندات ووثائق الممارسة رقم 2016/45 أعمال خدمات 

المستخدمين لمبنى الصندوق المقدمة من قبلهم و من الشركة 
التي تم الترسية عليها و ذلك إلعادة النظر في تقييم العطائين 
من الناحيه الفنية والمالية و مدى تطابقها لشروط الممارسة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين رد 
مجلس الوزراء

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



12 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

أوراق عامة معهد الكويت لألبحاث العلمية

الهيئة العامة للقوى العاملة

2017/245$
2016-02-02

2017/310$
2017-02-12

2017/306$
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الشركة بوجود تضارب بالمصالح للعقود المتعلقة بالطاقة 
الشمسية بإشراف معهد الكويت لألبحاث العلمية وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

رد الشركة على أسباب االستبعاد من المناقصة رقم ق 
ع/2016/2-2017 أعمال سنوية للتنظيف و النقل الداخلي و 

التخلص من النفايات لكافة وحدات الهيئة وطلب الشركة 
بترسية المناقصة عليها

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

مؤسسة جرين انيرجي 
للمقاوالت الكهربائية

شركة مجموعة حمد 
العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

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



13 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء 1318
2017-01-15

رقم الكتاب
وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2015/2014/107 
تزويد وتركيب عدد (7) محطات تحويل رئيسية11/132 
ك.ف بيان-العقيله-سليل الجهراء-مجمع الوزارات-جليب 
الشيوخ (F) -جليب الشيوخ-خيطان على/الشركة األهلية 
للوحات الكهرباء (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره
 (-/21,000,000 د.ك) احدى وعشرون مليون  دينار 

بعد احتساب فاقد القدرة

*إطلع الجهاز على كتابى شركة الرسين آند تبرو إلنشاءات
الكويت رقم 001 و 2074بتاريخ 2016/10/16 

و2016/10/26المتضمن تقديم منتج خليجي بدال من 
المنتج الوطني

الموضوع

1

المقاول م

 

   بعد االستماع الى   فادة ممثلي  الوزارة:
المهندس /جاسم النوري    -الوكيل المساعد لشبكات 

النقل الكهربائية 
المهندس /خالد الموسى     -مدير إدارة تصميم الشبكات 

الكهربائية 
المهندسة/حصة العومي    -رئيس قسم تصميم محطات 

التحويل الرئيسية 
المهدسة/ غدير القويضي           - ممثل الوزارة

و من جانب شركة الرسين اند تبرو النشاءات الكويت:
السيد/ براتيك رميش شاندرا ديساي   الرئيس التنفيذي
السيد/ أشواني كومار تياجي           مدير المشروع
السيدة /سلمى عبدالصمد معرفي       مدير العالقات 

الحكومية 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

الجهـــــــة



14 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

2017/372
2017-02-08

2017/373
2017-02-08

371
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/75,250 د.ك) فقط خمسة 
وسبعون ألف ومائتين وخمسون دينار ال غير ما يعادل نسبة (46.6%) على عقد بند 

(المراسلين والفندقة) من المناقصة رقم 2015/2014/1 توفير عمالة متنوعة لمقر الهيئة 
في مجاالت (األمن - التنظيف - المراسلين - الفندقة) المبرم مع/ الشركة المتحدة إلدارة 

المرافق وذلك لزيادة عدد(16) مراسل و (14) عامل خدمة فندقية لتغطية احتياجات استالم 
المرحلة الثانية من مقر الهيئة والبالغة ضعف المرحلة األولى اعتبارا من 2017/3/1

طلب األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (43,666/839 د.ك)  فقط ثالثة واربعون الف  
وستمائة وستة وستون دينار  وثمانمائة وتسعة وثالثون فلس  الغير ما يعادل (42,2 %) 
على قيمة عقد بند (النظافة) من المناقصة رقم 2015/2014/1 توفير عمالة متنوعة لمقر 

الهيئة في مجاالت ( االمن - التنظيف - المراسلين - الفندقة ) المبرم مع/ شركة الرواد 
المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت و ذلك لزيادة (11) عامل نظافة لتغطية احتياجات استالم 

المرحلة الثانية من مقر الهيئة والبالغة ضعف المرحلة األولى اعتبارا من 2017/3/1

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/24,815 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف 
وثمانمائة وخمسةعشر دينار  الغير ما يعادل (22,7%) على قيمة بند (األمن) من عقد 
المناقصة رقم 2015/2014/1 توفير عمالة متنوعة لمقر الهيئة في مجاالت ( االمن - 

التنظيف - المراسلين - الفندقة ) المبرم مع/ الشركة المتحدة إلدارة المرافق وذلك لزيادة 
(10) فرد أمن لتغطية احتياجات استالم المرحلة الثانية من مقر الهيئة والبالغة ضعف 

المرحلة األولى اعتبارا من 2017/3/1

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لتجاوز النسبة المسموح فيها

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لتجاوز النسبة المسموح فيها

   قرر الجهاز الموافقة  



15 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

وزارة الصحة

769
2017-02-12

276
2017-02-09

و م ط / 87
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد العقد رقم دأ/م/ 8 صيانة عدد (48) سيارة مرسيدس مصفحة المبرم مع / شركة
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31بمبلغ 
إجمالي قدره (76,959/966 د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  وتسعمائة وتسعة وخمسون 

دينار  وتسعمائة وستة وستون فلس  الغير

طلب التجديد الرابع لعقد اعمال تقديم خدمات فنية المبرم مع /شركة الخرافي ناشيونال لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/4/14 حتى 2018/4/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/51.600 د.ك) فقط

احدى وخمسون الف  وستمائة دينار  الغير بنفس الشروط و االسعار

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/36,450د.ك)  فقط ستة 
وثالثون الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة  (25%) على قيمة عقد 

شراء شراب لعالج الحساسية لدى االطفال لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات 
المبرم مع / الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  ويخطر الديوان بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير 
ويخطر الصندوق بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



16 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة العدل

وزارة الدفاع

و م ط / 87
2017-02-07

2017003349
2017-02-09

272722003982
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد المناقصة رقم وع/2014/2013/10 صيانة أجهزة ومعدات الشبكة
اآللية للوزارة المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة سنة إعتبارا من 4/29/
2017 حتى 2018/4/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/30.200 د.ك)  فقط ثالثون الف  ومائتى 

دينار  الغير

طلب التمديد األول لعقد تشغيل وصيانة وإصالح المعدات واألجهزة الميكانيكية المبرم 
مع/شركة البيت المعمورالتجارية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2016/10/16 حتى 

2017/4/15 بمبلغ إجمالي قدره (-/28,800 د.ك)  ثمانية وعشرون الف  وثمانمائة دينار
 الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير 
وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير  وتطرح االعمال بمناقصة
وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



17 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

أوراق عامة الديوان االميري

وزارة األشغال العامة

2724114068
2017-02-08

568
2017-02-01

384
2014-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اإلطالع والعلم بان رقم عقد توريد و تركيب مواد استهالكية لجهاز فحص المخدرات و 
المواد الكحولية المبرم مع/شركة المعجل لالدوية (وكيل محلي) الصحيح 

هو27241140889 بدال من 2724114064 لوجود خطأ مطبعي

طلب تجديد العقد رقم د أ/ م/ 79 أعمال الحراسة للمباني التابعة للديوان المبرم مع / شركة 
األمانة للحراسة لمدة سنة اعتبارا من 2017/5/1حتى 2018/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/17.280 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير .

طلب التمديد الثاني للبند (3) من عقد المناقصة رقم أ م م/2015/2014/3/1 تأجير سيارات
متنوعة لعقود المشاريع المبرم مع/ الشركة الكويتية إلستيراد السيارات لمدة ثالثة أشهر 
إعتبارا من 2017/5/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/12,131 د.ك) فقط اثنىعشر ألف ومائة 

واحدى وثالثون دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة أ م م 
2017-2016/6/1

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التجديد االخير
ويخطر الديوان بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



18 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

بلدية الكويت

وزارة المالية

384
2014-02-07

3988
2017-02-08

20890
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2012/2011/15 صيانة آالت تصوير مستندات و 
مخططات البلدية المبرم مع/شركة فريكو جروب للتجارة العامة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/2/2 بمبلغ اجمالي قدره(5,495/616د.ك) فقط خمسة آالف  واربعمائة وخمسة 
وتسعون دينار  وستمائة وستةعشر فلس  الغير و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

مناقصة جديدة

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 7-2016/2015 توفير فنيين كمبيوتر للوزارة 
المبرم مع/ شركة النواصي للتجارة العامة لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/3/7 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/5,460 د.ك)  خمسة آالف  واربعمائة وستون دينار لحين توقيع عقد 
الممارسة رقم 2017-2016/13

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير  واالستعجال بطرح االعمال
بمناقصة

وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  النتهاء العقد

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  



19 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

ديوان سمو ولي العهد

20890
2017-02-12

95
2017-02-21

97
2017-02-21

98
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث للعقد رقم (2016/2-2017) توريد زهور ونباتات لمقر ديوان سمو 
ولي العهد المبرم مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره 

(-/47,632 د.ك)

طلب التجديد األول لعقد رقم 2015/3-2016 استئجار عدد (5) سيارات صالون وسط 
المبرم مع/ الشركة الكويتية الستيراد السيارت لمدة سنتان اعتبارا من 2017/5/1 حتى 

2019/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/37,320 د.ك)

طلب التجديد األول لعقد رقم 2014/45-2015استئجار عدد (3) سيارات صالون صغير 
المبرم مع/ الشركة الكويتية الستيراد السيارت لمدة سنتان اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (8,841/600د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

3

 م

 م

2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  ويخطر الديوان بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  ويخطر الديوان بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  ويخطر الديوان بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



20 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2140
2017-01-22

4154
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/43 تزويد و تنفيذ و التشغيل المبدئي و 
الصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الصبية محدود على 

الشركات المؤهلة من شركة نفط الكويت و المذكورين بالكشف المرفق

*ال تقبل التجزئة
*التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/64 اعمال النظافة بمحطة الزور الجنوبية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة على الشركات المسجلة لدى الجهاز ووزارة التجارة 

و الصناعة 

-المناقصة ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغيرية (%10)

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



21 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

1599
2016-12-20

1601
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/34 توريد وتركيب نظام مركزى الدارة 
البيانات في مركز غسيل الكلى على الشركات المتخصصة 

* غير قابلة للتجزئة
*  ال تقبل عروض بديلة

* نسبة األوامر التغييرية (%25)
*هذه المناقصة على الشركات المتخصصة في هذا المجال ويجب ان تكون معتمدة من الجهاز

المركزي لتكنولوجيا المعلومات 2017/2016

طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/30 توريد و تركيب نظام حماية و 
مراقبة و تحليل فوري للبنية التحتية الخاصة بشبكة نظم المعلومات بين الشركات 

المتخصصة

 * المناقصة ال تقبل عروض بديلة 
* المناقصة ال تقبل التجزئة

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المتخصصة

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المتخصصة



22 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

جامعة الكويت

509/2017
2017-01-08

673
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2016/6-2017 الخاصة بمشروع هدم وإعادة بناء عدد 5 مراكز 
للتراخيص التجارية 

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة األوامر التغييرية (%20)
- محدودة على الشركات المصنفة بالفئة األولى والثانية لألعمال اإلنشائية

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/3 اعمال استئجار وسائل النقل بأنواعها (السيارات)
للخدمات الدارة الخدمات العامة بالجامعة لمدة ثالث سنوات بين الشركات المسجلة لدى 

الجهاز المركزي للمناقصات والجامعة

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- شرط الخبرة (10) سنوات مع ارفاق صور للعقود مع جهات حكومية
- نسبة االوامر التغييرية (%30)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتطرح على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة

   قرر الجهاز الموافقة  مع تعديل :
- نسبة االوامر التغييرية لتصبح (%25)

- شرط الخبرة الى (5 سنوات)



23 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

463
2017-01-11

1111
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/15 تجديد قواعد االشتراك في قواعد المعلومات 
IEL-IEEE ONLINE DATABASES- لقسم الدوريات الدارة المكتبات بالجامعة على 

الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة و جامعة الكويت للسنة 
 2018/2017

- ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة

- غير قابلة للتجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%30)

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/92 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة مختبرات - ادارة
التقنية البيئية بالجامعة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة و 

جامعة الكويت 

- ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة
- قابلة للتجزئة 

- نسبة االوامر التغييرية (%30)

الموضوع

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات



24 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة التربية

3239
2017-01-30

1119
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/3 توريد الحفاظات للمستفيدين بقطاع الرعاية 
االجتماعية بالوزارة لمدة ثالث سنوات  بين الشركات المؤهلة في توريد الحفاظات 

للمستفيدين

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2017/2016/51 صيانة الشبكات الحاسوبية و ملحقاتها في 
مدارس منطقتي العاصمة و حولي التعليميتين والمواقع التابعة للوزرة الدارة نظم المعلومات

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- يجب ان يكون المناقص مسجل لدى الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات في مجال 
 hardware/software supplier

- يجب ان يكون لدى الشركة اعتماد كوكيل محلي او موزع لالجهزة المقدمة بالعطاء
- مطلوب شهادة الجودة ايزو 9000 الجهزة الحاسوب وملحقاته

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة   على الشركات المتخصصة

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة المالية

272762402866
2017-01-29

33329
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2902909 تحديث وتطوير مباني المطابخ وغرف التبريد 
بمعسكرات المنطقة الجنوبية المحدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثانية لالعمال 

االنشائية

*ال تقبل عروض بديلة
*االوامر التغييرية:%15

*ال تقبل التجزئة
*مراعاة حدود النصاب للفئات المسموح لها بالمشاركة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2016/5-2017 شراء تجهيزات وصيانة مستلزمات 
تحسين البنية التحتية لشبكة GFMIS لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة األوامر التغييرية (%15)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المصنفة بالفئة الرابعة

   قرر الجهاز الموافقة   على الشركات المتخصصة



26 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

وزارة األشغال العامة

928/2927
2017-01-15

382
2017-02-07

387
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع ت ا/ق/5/2016 توريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لمتابعة أداء
التطبيقات اآللية للمؤسسة على الشركات المتخصصة

- نسبة األوامر التغييرية (%30)
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- المناقصة عامة

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ط/260 انشاء و انجاز و صيانة الطريق 
االقليمي الشمالي من تقاطع رقم (82) الى تقاطع رقم (58) لمدة (21 يوم) وذلك الستكمال 

الدراسة للعطاءات.

افادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل شركة الرؤيا العالمية للتجارة العامة وكالء الشركة 
العالمية jouannou & paraskevaides لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى
مجمع الوزارات - محافظة الجهراء حيث أن الشركة لم تسجل الحد األدنى من درجة التقييم 

للتأهيل ولم تقدم بيانات جديدة .

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

      تخطر الشركة برد الوزارة



27 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1148
2017-02-21

14488
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/2 مشروع الدعم االعالمي للخطة االنمائية ( 
2016/2015 - 2020/2019 ) والخطط السنوية المنبثقة منها وذلك لالسباب المذكورة 

بالكتاب

طلب طرح المناقصة رقم 11-2017/2016 تقديم خدمات انترنت ونقل المعلومات للوزارة 
لمدة ثالث سنوات .

-تقبل التجزئة
-ال تقبل العروض البديلة 

-أن يكون مسجال لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
-االوامر التغييرية %50

-خبرة سابقة خمس سنوات

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
مع تعديل نسبة األوامر التغييرية لتصبح(%25)



28 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2021
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح مناقصة رقم 18-2017/2016 توفير احتباجات المياه العذبة لمساجد الوزارة 
لمدة سنة وذلك بين الشركات والمؤسسات المتخصصة .

-التقبل العروض البديلة 
-ال تقبل التجزئة

-نسبة األوامر التغييرية %50

الموضوع

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على ان تطرح على الشركات والمؤسسات المتخصصة .

مع تعديل نسبة األوامر التغييرية لتصبح(%25)



29 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/15
2017-02-08

557
2017-02-07

89
2017-01-08

555
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع الشركات المذكورة بالكشوف المرفقة لصيانة أجهزة طبية - أجهزة أشعة 
- أجهزة التعقيم - أجهزة األسنان (شامل قطع الغيار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/34,288,528 د.ك)  فقط اربعة وثالثون مليون  ومائتين وثمانية وثمانون الف  
وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 

ألهمية هذه األجهزة وللمحافظة على استمرارية عملها كون هذه الشركات المورد والوكيل 
المحلي

طلب شراء البند رقم (157.1.2) محاليل مستهلكات لفحوصات تخثر الدم على اجهزة 
(ACL TOP) لكافة المختبرات من / شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية (مصدر وحيد) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/647,893د.ك)  فقط ستمائة وسبعة واربعون الف  وثمانمائة 
وثالثة وتسعون دينار  الغير

 M3 طلب االحاطة والعلم  بإستكمال اعمال التوريد لوازم تجهير المستشفيات للشركة
GULF LTI في مناقصة الخليج رقم 31 مع / شركة الدائرة المركزية بمبلغ إجمالي قدره
(-/321,077د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى وعشرون الف  وسبعة وسبعون دينار  الغير  

بدال من/ شركة التقدم التكنولوجي و ذلك إلنتقال الوكالة

 (PHADIA) طلب شراء البند رقم (155) مواد مخبرية لفحوصات الحساسية على جهاز
لمركز الراشد ألمراض الحساسية من / شركة ميدسول الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي
قدره (-/318,401 د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانيةعشر الف  واربعمائة وواحد دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

      تخطر الوزارة باإللتزام بالمادة (18) من قانون المناقصات 2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

555
2017-02-07

535
2017-02-07

554
2017-02-07

553
2017-02-07

533
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/305,304 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة الف  وثالثمائة واربعة دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (154) محاليل معايره ألجهزة SYSMEX XE-2100 لفحوصات 
الدم لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/275,184 د.ك)  فقط مائتين وخمسة وسبعون الف  ومائة واربعة وثمانون دينار  
الغير

طلب شراء البند رقم (153) مواد مخبرية لفحوصات المسح الطبي الوراثي لمختبر 
الوراثة / مركز األمراض الوراثية من / شركة إتي بي ميديكال للمنتجات الغذائية 

والنباتات الصحية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/182,400 د.ك)  فقط مائة واثنى 
وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/171,587 د.ك)  فقط مائة واحدى وسبعون الف  وخمسمائة وسبعة 

وثمانون دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

8

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

533
2017-02-07

558
2017-02-07

532
2017-02-07

559
2017-02-07

552
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (202) محاليل ومستهلكات ألجهزة ELECSYS لكافة المختبرات 
من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/163,250د.ك)  فقط مائة 

وثالثة وستون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/127,743 د.ك)  فقط مائة وسبعة وعشرون الف  وسبعمائة وثالثة 

واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (209) مواد كخبرية (genotyping) لفحوصات التأكيدية hiv و 
hbv لمختبرات مستشفيات وزارة الصحة -مختبر الفيروس من /شركة المعجل لألدوية 

(رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/104,320د.ك)  فقط مائة واربعة الف  
وثالثمائة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (152) محاليل ومستهلكات جهاز ال DXH لكافة المختبرات من / 
شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,432 د.ك)  

فقط اربعة وتسعون الف  وثالثمائة وواحد دينار  الغير

الموضوع

8

9

10

11

12

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

552
2017-02-07

551
2017-02-07

17/7
2017-02-08

550
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (151) ميديا ومواد استهالكية لفحوصات أطفال األنابيب لوحدة 
اطفال االنابيب - مستشفى الجهراء من/ شركة طارق العوضي وشركاه (ثالث أقل األسعار)
بمبلغ اجمالي قدره (-/94,301 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  وثالثمائة وواحد دينار  

الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) إلصالح أجهزة طبية 
عقد رقم (3033/2016) بمبلغ اجمالي قدره (-/90,840 د.ك)  فقط تسعون الف  

وثمانمائة واربعون دينار  الغير

 MICROSCAN طلب شراء البند رقم (150) مواد مخبرية لجهاز
WALKAWAY96PLUS لمختبرات مستشفى الجهراء من / شركة التقدم التكنولوجي 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,525 د.ك)  فقط ثمانية وثمانون الف  
وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

12

13

14

15

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة العضو : مشاري البليهيس

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



33 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

549
2017-02-07

548
2017-02-07

546
2017-02-07

545
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (149) مستهلكات اجهزة تقطير الماء لكافة المختبرات من / شركة 
إتي بي ميديكال الغذائية والنباتات الصحية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/88,360د.ك)  فقط ثمانية وثمانون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (148)  مواد مخبرية ألجهزة NANO SHERE  فحوصات 
البكتريا والمضادات الحيوية لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر 
وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/87,580د.ك)  فقط سبعة وثمانون الف  وخمسمائة 

وثمانون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (146) محاليل مخبرية لحاجة وحدة طفل االنبوب - مستشفي 
الجهراء من / شركة طارق العوضي وشركاه (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/80,400 د.ك)

طلب شراء البند رقم (145) محاليل مخبرية لجهاز GALILEO لبنك الدم المركزي من /
شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/75,018 د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  وثمانيةعشر دينار  الغير

الموضوع

16

17

18

19

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

53
2017-02-08

540
2017-02-07

2017/54
2017-02-08

530
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل المبلغ االجمالي للبند رقم (32,1,2) من الممارسة رقم 2017/2016-293 
توريد اجهزة وملحقاتها الدارة خدمات العالج الطبيعي لعدة مستشفيات المرساة على / 
شركة طارق العوضي وشركاه لتصبح (-/73,362د.ك) فقط خمسة وخمسون الف  

وثمانمائة واثنى وستون دينار  الغير بدال من (-/88,916د.ك) فقط احدى وسبعون الف 
واربعمائة وستة عشر دينار  الغير لتخفيض المواد الى عدد (3) مواد

طللب شراء البند رقم (204) مواد مخبرية LIGHT CYCLER لكافة المختبرات من/ 
شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/68,806 د.ك)  فقط ثمانية 

وستون الف  وثمانمائة وستة دينار  الغير بعد الخصم وزيادة كميات المواد (1 - 2 - 4)

طلب تعديل المبلغ االجمالي للبند رقم (31-3) من الممارسة رقم 2017/2016-292 
توريد اجهزة وملحقاتها الدارة خدمات العالج الطبيعي المرساة على / شركة سنشري 

لالجهزة واالدوات العلمية ليصبح (-/68,120د.ك) فقط ثمانية وثالثون الف واربعمائة 
دينار  الغير بدال من (-/80,920د.ك) المواد من عدد(4) الى (3) مواد للبند رقم (31-

(3

طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي 
قدره (-/65,269 د.ك)  فقط خمسة وستون الف  ومائتين وتسعة وستون دينار  الغير

الموضوع

20

21

22

23

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 



35 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

530
2017-02-07

541
2017-02-07

539
2017-02-07

542
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (205) فحوصات API لمعرفة نوع الميكروب يدويا لكافة المختبرات
من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/13,752 يورو) 

مايعادل (-/12,120 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  ومائة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (203) محاليل مخبرية لكافة المختبرات وحدات الهيستوباثولوجي 
من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/12,000 

د.ك)  فقط اثنىعشر الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (206) ضبط نوعي لجهاز COBAS لكافة المختبرات من/ شركة 
ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,350 د.ك)  فقط سبعة آالف  

وثالثمائة وخمسون دينار  الغير بعد الخصم

الموضوع

23

24

25

26

 م

2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



36 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

2017/98
2017-02-15

87
2017-02-07

85
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتعاقد رقم 156-2017/2016 مع/شركة 
الدوري لالنتاج الفني النتاج المسلسل الكوميدي التلفزيوني (سيل وهيل) بعدد 30 حلقة  

بمبلغ اجمالي قدره (-/ 450,000 د.ك) اربعمائة وخمسون الف  دينار وذلك ألمتالك 
الشركة حقوق ملكية فكرية

طلب التعاقد رقم (150) الستئجار حقوق عرض اعمال تلفزيونية المذكورة بكتاب الوزارة
من/ المركز العربي لالعالم Arab information Center (AIC( لعرضهم على 

شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/207,200$) ما يعادل (63,113/120 
د.ك)  فقط ثالثة وستون الف  ومائة وثالثةعشر دينار  ومائة وعشرون فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و أ/2016/528-2017 تنفيذ وتجهيز االحتياجات الخاصة 
بذكرى يوم الشهيد من اجهزة وديكورات وتأليف نص مسرحي لتخليد ذكرى يوم الشهيد 

بين الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية

الموضوع

1

2

3

 م

      ما زال الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/10) المنعقد بتاريخ 
2017/2/6 المتضمن:

 يحااللى الوزارة  مع اإللتزام بالمادة رقم (18) قانون  المناقصات العامة رقم 2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



37 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

6321
2017-02-06

3598
2017-02-06

3576
2017-02-06

3559
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1265/2017/13 ش قطع الغيار المطلوبة للتوربينات 
الغازية الجديدة لضواغط الهواء الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1251/2017/13 ش صمامات بوابة ألنظمة المياه و 
البخار المساعد للغاليات الدارة محطة الدوحة الغربية صيانة الميكانيكية عن طريق 

eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1273/2017/13 ش مطلوب قطع غيار لصمامات االمان
الخاصة بخط محمصات البخار الدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1237/2017/13 ش توريد قطع غيار لنازع الهواء في 
المقطرات الدارة محطة الشويخ عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

1

2

3

4

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



38 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3899
2017-02-07

3640
2017-02-06

3588
2017-02-06

4365
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /6-2017/2016 لصيانة عدد 6 آالت تصوير مخططات 
ماركة OCE باإلدارات المختلفة للوزارة لمده ثالث سنوات عن طريق اإلعالن عنها 

بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1299/2017/13 ش صمام خاص بمضخات تدوير المياه
للتربينات البخارية الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم وك م /1202/2017/13 غاز 6SF إلدارة صيانة محطات 
التحويل الرئيسية لشبكات النقل الكهربائية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocurement.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب ترسية الممارسة و ك م/242/2016/13 ش قطع غيار مضخة مياه التبريد لمقطرات
المرحلة االولى الدارة محطة الزور الجنوبية على/ مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/38.949د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف 
وتسعمائة وتسعة واربعون دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

8

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3580
2017-02-06

4392
2017-02-12

3633
2017-02-06

3613
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1271/2017/13 ش توريد مكثفات الدارة إنارة 
الشوارع لشبكات التوزيع الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/276/2016/13 ش كراسي تحميل مراوح اعادة تدوير 
الغازات الدارة محطة الصبية على/ شركة المجموعة الخليجية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى

قدره (-/11,292د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائتين واثنى وتسعون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1186/2017/13 ش قطع الغيار االزمة لتوزيع الطاقة 
الكهربائية في محطة الصبية الدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1297/2017/13 ش قطع غيار العمال صيانة االنارة 
الدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

9

10

11

12

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



40 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3623
2017-02-06

3618
2017-02-06

3582
2017-02-06

3581
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1219/2017/13 ش قطع وصل من الحديد الدكتايل كلر 
مع جالند الحشو و االطواق المطاطية لمنع التسرب و البراغي و صواميل التثبيت لتشغيل

و صيانة الشبكات المائية تشغيل و صيانة المياه عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 
eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1276/2017/13 ش قطع غيار لصمامات التحكم لتغذية 
المياه بالغاليات الدارة محطة الدوحة الغربية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1222/2017/13 ش أدبتر عداد مياه لتشغيل و صيانة 
المياه عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة  رقم و ك م/1292/2017/13 ش ناقل اشارة مستوى الخزان 
للمقطرات الدالرة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

الموضوع

13

14

15

16

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



41 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

3584
2017-02-06

1974
2017-02-05

1698
2017-02-05

1972
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 2412/2015 مضخة الخدمات الفنية و المشاغل الرئيسية 
الدارة الصيانة و سيتم اعداد طلب جديد بمواصفات جديدة

طلب استدراج عروض أسعار رقم 2017/3-2018 تجهيز مخيم مشعر عرفات لمقر بعثة 
الحج الكويتية لموسم حج 1438هـ من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية 

السعودية

طلب طرح الممارسة رقم 129-2017/2016 توفير ماء وعصير لشهر رمضان المبارك 
العام 1438 هـ لقطاع المساجد بين الشركات المتخصصة المحلية .

طلب استدراج عروض اسعار رقم 2017/5-2018 للقيام باعمال نظافة و حراسة مقر 
بعثة الحج الكويتية لموسم الحج 1438هـ من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية 

السعودية

الموضوع

الموضوع

17

1

2

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 



42 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1972
2017-02-05

1966
2017-02-07

1969
2017-02-05

1975
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 113-2017/2016 توفير هدايا المدارس والجامعات والمراكز 
الشبابية بين الشركات المحلية المتخصصة .

طلب استدراج عروض أسعار رقم 2017/6-2018 أعمال صيانة مقر بعثة الحج الكويتية
لموسم حج 1438هـ من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية

طلب التعاقد المباشر رقم 1-2018/2017 مع/ هيئة تطوير منطقة مكة( داخل المملكة 
العربية السعودية ) لشراء تذاكر قطار المشاعر لبعثة الحج الكويتية لموسم حج 1438 هـ
بمبلغ إجمالي قدرهق.ت (-/81,800 ريال سعودي)  فقط احدى وثمانون الف  وثمانمائة 

دينار  الغير مايعادل (-/7,000 د.ك)  فقط سبعة آالف  دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

 م

2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



43 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

بنك االئتمان الكويتي

1162
2017-02-22

2017/1052
2017-02-19

3713
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم (30-2017/2016) مشروع الدعم االعالمي للخطة االنمائية 
(2016/2015-2020/2019) والخطط السنوية المنبثقه منها بين الشركات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم (21-2017/2016) توفير اجهزة خادمات رئيسية نوع 
BLADE لالمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية على/ شركة زاك سلوشنز 

النظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/45,000 د.ك)

طلب التالي:
-اوال : التعاقد المباشر رقم 6-2018/2017 مع / الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (

شركة حكومية ) لتشغيل مركز اإلتصال في البنك سنة بمبلغ اجمالي قدره (-
/163,230د.ك) فقط مائة وثالثة وستون الف  ومائتين وثالثون دينار  الغير

- ثانيا : استثناء البنك من المادة رقم (33) من القانون رقم(49) لسنة 2016 بشأن 
المناقصات العامة وذلك ألهمية هذا المشروع لنشاط البنك من حيث توفير خدمة افضل 

للمواطنين

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:
اوال : إحالة الموضوع للبنك إستنادا للمادة (18) من قانون المناقصات 2016/49

ثانيا: عدم الموافقة على استثناء البنك



44 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة العدل

2071
2017-02-15

2156
2017-02-16

2017003344
2017-02-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (100) توفير اختصاصيين وعمالة فنية متخصصة في مجال 
نظم المعلومات وتقنية المعلومات لألمانة على / شركة الفضاء السبراني لالستشارات 
وتقنية المعلومات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/141,000 د.ك)  فقط مائة 

واحدى واربعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد مع / شركة الطرف األغر للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) إلعداد وتجهيز 
وتنظيم االحتفاالت لإلعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة العامة أثناء احتفاالت الكويت 
باألعياد والمناسبات الوطنية يناير / فبراير للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/21.160د.ك)

طلب التعاقد المباشر رقم 1-2018/2017 مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر (مصدر 
وحيد)  لشراء تراخيص فايل نت بمبلغ اجمالي قدره(-/84,000 د.ك) فقط اربعة وثمانون

الف  دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الهيئة العامة للشباب

1522
2017-02-07

2017/252
2017-02-12

2017/253
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/372-2017 توفير بوفيهات لتغطية الحفالت 
والمؤتمرات داخل الجامعة الدارة التغذية لمدة سنة على/ شركة روز الضيافة (عرض 

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

طلب ترسية بنود الممارسة رقم هـ ع ش /2017/2016/11 توفير احتياجات الفعاليات 
واالنشطة الخاصة بمراكز الشباب على النحو التالي 

1- ترسية الجزء الثالث على شركة دينش بيكرى (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/9,100د.ك) فقط تسعة آالف  ومائة دينار  الغير 

2-ترسية الجزء االول والثاني والرابع على / شركة ارجان االستراتيجية للتجارة العامة 
بمبلغ اجمالي  للثالثة اجزاء قدره (31,115/55د.ك) فقط احدى وثالثون الف  ومائة 

وخمسةعشر دينار  وخمسمائة وخمسون فلس  الغير بعد حذف البند رقم (3) من الجزء 
االول (المطبوعات) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,330د.ك) فقط ثمانية آالف  وثالثمائة 

وثالثون دينار  الغير بنسبة تخفيض (%21.11)

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش / 8 / 2016 / 2017 توريد وتركيب وتشغيل نظام 
التراسل الحكومي G2G مع توفير مهندس مقيم للهيئة على / شركة زاك سلوشنز ألنظمة
الكمبيوتر (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/26,000 د.ك) فقط ستة وعشرون الف  

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



46 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للشباب

المركز الوطني لتطوير التعليم

2017/253
2017-02-12

3092
2017-02-05

3089
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م م2016/15-2017 توريد وتشغيل منظومة التراسل 
االلكتروني ومكينة التدفق المستندي على/شركة بروزون الشرق األوسط للتجارة العامة 
(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/34,000 د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  دينار  

الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م 2016/14-2017 االشتراك في منظومة الحوسبة 
السحابية على/ شركة الكوينس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/25,000 د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



47 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

أوراق عامة الهيئة العامة لمكافحة الفساد

2724114066
2017-02-07

1420
2017-02-07

368
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 115160-8-2414 مع / شركة الروضة لإلثاث والمفروشات 
لتوريد وتركيب باركية لصالة األلعاب الرياضية بمبلغ اجمالي قدره (-/22,980د.ك) فقط 

اثنى وعشرون الف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (52) مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لتوفير أعمال الصيانة
الدورية لجهاز التوسعة IBM XIV Storage System اعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/16,910 د.ك)  فقط ستةعشر الف  وتسعمائة وعشر

دينار  الغير

طلب التعاقد مع/ مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة UNODC لعقد ورشة
عمل بعنوان (حماية المبلغين) بمقر الهيئة بالكويت بتاريخ 2017/3/6بمبلغ اجمالي قدره
(-/37,727 $ ) ما يعادل (-/11,300 د.ك) فقط احدىعشر الف  وثالثمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



48 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

أوراق عامة الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

ديوان سمو ولي العهد

368
2017-02-08

51
2017-01-09

99
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/53 توريد قطع غيار كهربائية للصندوق على 
الشركات التالية:

- شركة الهضبة انترناشيونال لالدوات الكهربائية وتمديداتها بمبلغ وقدره (901/296 
د.ك)  فقط تسعمائة وواحد دينار  ومائتين وستة وتسعون فلس  الغير

- شركة ديجي ترونيكس لالدوات الكهربائية بمبلغ وقدره (4,743/102 د.ك)  فقط اربعة
آالف  وسبعمائة وثالثة واربعون دينار  ومائة واثنين فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم (4-2017/2016) توفير وتشغيل وضمان نظام التراسل 
االلكتروني الحكومي (G2G) لديوان سمو ولي العهد على الشركات والمؤسسات 

المتخصصة بهذا المجال

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



49 2017/15إجتماع 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               نائب األمين العام     

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 01-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


