
محضر أعمال
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إدارة اإلعداد والتدقيق
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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

2017/21
22-جمادي الثانى-1438 

   االثنين 
2017-03-20 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-20

)(   االثنين 2017/21 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                األمين العام       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبدالله شاكر الصراف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
عبد الله زايد الفهد
هيا أحمد الودعاني

هدى إبراهيم العيسى

خالد خليل العربيد
علي حاتم الصايغ

د/مبارك فهاد العازمي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
األمين العام
 نائب األمين العام لشئون المناقصات

ممثل / شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12



1 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الخارجية

و ك م/2016/7236

و ك م/2014/2013/108

و ك م /2017/2016/29

و ك م/2017/2016/26

و خ /2017/2016/2

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد كيبالت قيادية 1ك ف 16 قلب

اصالح و صيانة و انشاء فوهات الحريق بجميع مناطق دولة الكويت

صيانة معدات انارة الشوارع في محافظة الفروانية بدولة الكويت للعام 2017/2016

توريد و تزويد و تركيب احبار طابعات و مستهلكات و مستلزمات اجهزة الكمبيوتر لوزارة 
الكهرباء و الماء

تنفيذ ودعم وصيانة برنامج لميكنة حسابات البعثات التمثيلية في الخارج للسنة 
2017/2016

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

3

4

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

مؤسسة الموانئ الكويتية

بلدية الكويت

2017/2016/5

م م ك/2017/2016/18

2017/2016/7

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام المراقبة والتحكم بأجهزة التفتيش األمنية

تشغيل و صيانة مولدات الطوارئ الكهربائية لموانئ الشويخ و الشعيبة و الدوحة و مجمع 
الموانئ

صيانة اجهزة ونظام التشغيل االلي لحضور وانصراف الموظفين بمباني بلدية الكويت

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/505$
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدعاء الشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFP-2041398 مشروع المحافطة على 
 TRAIN 3 OF WARE PRESSURE ضغط مكمن وارة المرحلة الثالثة

MAINTENANCE PROJECT وذلك الستيضاح واعادة توزيع اسعارهم االفرادية في 
المرفقين رقم (1) و (3) لصيغة العطاء دون تغيير السعر االجمالي الوارد فيها.

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

مؤسسة البترول الكويتية

2017/464$
2017-03-08

133
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 اصدار األمر التغييري العاشر بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/8.000.000د.ك) مايعادل نسبة 
(14.6 %) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2004858 تركيب نظام القياس عن بعد 
 INSTALLATION OF TELEMETRY للمراقبة والتحكم بشبكة نظام المستهلكين

 SYSTEM FOR MONITORING & CONTROL OF CONSUMER
NETWORK SYSTEM المبرم مع / شركة الزهرة الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب اصدار األمر التغييري الثالث بزيادة بمبلغ اجمالي (-/368$) ما يعادل( -/113د.ك) 
بنسبة 0.7% على قيمة عقد تزويد باألخبار والتحليالت الدقيقة بما يخص تتبع السفن 

والناقالت المبرم مع / s List Intelligence'Lloyd وذلك إلضافة تقارير جديدة خاصة 
بأخبار السوق لبعض الشركات في مجال النقل البحري بما يخص السفن والناقالت.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

244
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدعاء المناقص / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء (أقل األسعار) المشارك 
بالمناقصة رقم CB/1395 اعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله وذلك لتعديل 

بعض االسعار االفرادية في المرفقات ارقام (13.12.11.10.2.1) دون تغيير للقيمة 
االجمالية بالعطاء حسب مادة (60) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/377$
2017-02-22

2017/407$
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم RFP-2017924 المعالجة البيولوجية لمناطق الكويت (1) 
KERP BIO-REMEDIATION ESK-1 على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها 

 (SOIL REMEDIATION) (58) لدى شركة نفط الكويت تحت الفئة التخصصية
والمذكورة بالكشف المرفق عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية.

طلب طرح الممارسة رقم RFP-2034280 تقديم خدمات استشارية إلدارة المشاريع 
واالنشطة المرتبطة بها لبرنامج اعادة تاهيل البيئة الخاص بلجنة االمم المتحدة 

 CONSULTANCY SERVICE PROJECT MANAGEMENT AND
 RELATED ACTIVITIES FOR KUWAIT ENVIRONMENTAL

REMEDIATION PROGRAM (KERP) بين الشركات المعتمدة لدى الشركة تحت
الفئة التخصصية (70) المذكورة بالكشف المرفق

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على ان تقدم العطاءات بمقر الجهاز المركزي  للمناقصات العامة 
إستنادا لقانون المناقصات العامة رقم 49 للسنه 2016

   قرر الجهاز الموافقة   على ان تقدم العطاءات بمقر الجهاز المركزي  للمناقصات العامة
إستنادا لقانون المناقصات العامة رقم 49 للسنه 2016



7 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

بلدية الكويت

1886
2017-03-01

1888
2017-03-01

6512
2017-03-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 2016/2015/21 توريد وتركيب وصيانة برامج 
أوراكل ودعم فني ألنظمة الوزارة على / شركة التقدم التكنولوجي (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/888,759 د.ك) فقط ثمانمائة وثمانية وثمانون الف وسبعمائة وتسعة 
وخمسون دينار الغير.

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/11 احتياجات المستشفيات من 
حاويات االدوات الملوثة على / المؤسسة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
 (-/174,746 د.ك) فقط مائة واربعة وسبعون الف وسبعمائة وستة واربعون دينار الغير

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/6 توريد وتركيب اللوحات االرشادية للشوارع في 
المناطق الجديدة لمدة سنتان على /شركة كي فور للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 
بنسبة خصم قدرها (-35.1%)بمبلغ إجمالي قدره (-/129,800 د.ك) فقط مائة وتسعه 

وعشرون ألف وثمانمائة دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

وزارة الكهرباء و الماء

2681
2017-03-07

7014
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/16-2017 توريد وتركيب وتشغيل نظام ادارة 
االصول الثابتة لكلية العلوم لمكتب نظم المعلومات بالجامعة على/ شركة لينك سيستمز 

للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/38,867 د.ك) فقط 
ثمانية وثالثون الف  وثمانمائة وسبعة وستون دينار الغير

طلب اعادة عرض ترسية البند رقم (4) من المناقصة رقم و ك م/2016/7225 توريد لمبات
انارة الشوارع على/ شركة يوسف احمد الغانم واوالده (عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-
/7,500د.ك) فقط سبعة آالف وخمسمائة دينار الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر بإجتماع رقم 2016/73 بتاريخ 2016/10/19 
المتضمن :الموافقة على ترسية بنود المناقصة



9 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

343
2017-01-16

55/17
0201-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 TEIXEIRA (إعيد بحث) طلب الشركة إلغاء اضافة شركة
 DUARTE ENGENHARIAE CONSTRUCOES
البرتغالية للمشاركة في مناقصات مشاريع الطرق الكبرى مع 

شركة كنار للتجارة والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 
الشركة

(إعيد بحث) طلب الشركة تزويدهم بأسباب إستبعادهم  من 
ترسية الممارسة رقم 12-2017/2016 توريد و تركيب 

واستبدال وحدات مناولة الهواء AHU للمجلس

إطلع الجهاز على  كتاب االمانة رقم 2017/1346  بتاريخ 
2017/3/8 المتضمن اسباب استبعاد الشركة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة كنار للتجارة 
والمقاوالت ذ م م

شركة مجموعة انصار 
الخليج الدولية للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الوزارة

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  وتخطر االمانة 
بإستكمال إجراءات التعاقد



10 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

2017/52$
2017-01-08

2017/182
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

( أعيد بحث)  تظلم الشركة من تخصيص منتج خاص ضمن 
الشروط الفنية للمناقصة رقم و أ 250-2017/2016 مشروع 
االعمال المدنية وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية 
لربط مبنى الوزارة ومحطات االرسال االذاعي والتلفزيوني 
ومواقع البث المباشر وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة 
بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط 

والتراسل الالزمة.

-كما إطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (106) المؤرخ في 
2017/2/21

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم و أ/ 
2015/2014/201 مشروع انشاء وانجاز سور وطرق داخلية 

جديدة لمحطة ارسال كبد التابعة للوزارة اواالفادة بشأن 
المناقصة.

الموضوع

1

2

اســـم الشركة م

شركة هواوي تيكنولوجيز 
كويت ذ م م

شركة سالم محمد النصف 
للمقاوالت العامة للمباني 

ذ.م.م.

      تزود الشركة برد الوزارة

      تخطر الوزارة االستعجال باجراءات التعاقد مع الشركة 
والتنسيق مع وزارة المالية



11 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

2017/459$
2017-03-08

612
2016-12-28

17/139
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من فسخ عقد المناقصة رقم 2012/2011/84 
انشاء وانجاز وصيانة مبنى قسم الفحص الفني بمحافظة 

الجهراء - لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة بالوزارة (خطة 
التنمية) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

( أعيد بحث) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم
1572915 اعمال انشائية متفرقة بمبنى معسكر لواء اليرموك 

االلي ( 94 ) بمراقبة لواء مبارك المدرع /15

كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (272722003192) 
المؤرخ في 2017/2/1 المتضمن انتظار موافقة وزارة المالية 

للربط بميزانية 2017-2016

(إعيد بحث) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 
1852914 صيانة واصالح الطرق والساحات الداخلية ومواقف
السيارات الخارجية لمعسكر معهد التدريب التخصصي ومواقف 

السيارات الخارجية لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة يونيفيرسال ليدرز 
للتجارة والمقاوالت العامة

شركة الشيخة العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة بريق المانع للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين توافر 
اإلعتماد المالي



12 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

17/139
2017-02-14

280217
2017-02-28

130
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على التعاقد المباشر لتوريد (سيارات االسعاف , 
سيارات االسعاف العناية المركزة , سيارات االسعاف االوزان 

الثقيلة).

طلب الشركة االجتماع مع الجهاز لتوضيح اسباب التظلم 
المتعلقة بالمناقصة  رقم و ك م /2016/2015/33 اعمال 

قراءة عدادات استهالك الكهرباء والماء لمحافظات ( االحمدي -
الفروانية - الجهراء )

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة بريق المانع للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المجموعة الخليجية 
لالعمال الميكانيكية 
والكهربائية ذ م م

شركة ميجاتك للمقاوالت 
الكهربائية

      تخطر الوزارة اإلستعجال بموافاة الجهاز بالرد على االحالة
الصادرة بتاريخ 2017/3/2

   يحفظ  مع عدم موافقة 
عضو الجهاز د/ جنان بوشهري
عضو الجهاز / محمد الخرافي

ممثل وزارة المالية / عبد الله الفهد



13 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

130
2017-03-15

2017/409$
2017-03-02

2017/389$
2017-02-28

488
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة تأهيلها وشراء مستندات تأهيل توريد كشافات 
إنارة الشوارع.

طلب الشركة السماح لها باستكمال وثائق تأهيل شركات 
لمناقصة توريد وحدات رنج مين جهد 11 ك ف

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/12 
تنفيذ اعمال المراسلة ومقر منطقة حولي التعليمية وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة ميجاتك للمقاوالت 
الكهربائية

شركة الزين المتحدة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ش ش و

شركة كوفان للتجارة العامة
والمقاوالت

شركة االضافة الكويتية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

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

   قرر الجهاز الموافقة   على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لالطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 

من تاريخه

   قرر الجهاز الموافقة  على استكمال وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 

من تاريخه



14 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

488
2017-02-28

2017/393$
2017-02-28

002
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/12 
تنفيذ اعمال المراسلة ومقر منطقة حولي التعليمية وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

(إعيد بحث)  تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم م 
ع/2013/95-2014 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة و 
تحديث غرفة تشغيل و اجهزة الخدمة الضخمة و ملحقاتها 
التابعه للوزارة (new data center) لألسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

-كما إطلع الجهاز على رد الوزارة رقم 6102 بتاريخ 
2017/3/8

الموضوع

2

3

اســـم الشركة م

شركة االضافة الكويتية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة التجهيزات المتكاملة 
للمواد االنشائية ذ م م

شركة كوانتم سلوشنز 
للتجارة عامة ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  

   قرر الجهاز  تخطر الوزارة اإلستعجال بموافاة الجهاز بالرد 
على االحالة



15 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

ديوان الخدمة المدنية

الهيئة العامة للقوى العاملة

2017/426$
2017-03-06

227
2017-02-27

2017/306$
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة اعادة النظر بقرار الجهاز السابق بشأن ترسية 
المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/18 أعمال تنفيذ الصيانة 
الشاملة لمراكز الشباب والمعسكرات مع تعهدها التام بتنفيذ 
االعمال على اكمل وجه طبقا لشروط ومواصفات المناقصة

تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم 2017-2016/3 
الخاصة بأعمال توفير خدمات تشغيل ودعم وصيانة نظام 

الرسائل النصية القصيرة وتزويدها بأسباب االستبعاد.

(أعيد بحث) رد الشركة على أسباب االستبعاد من المناقصة رقم
ق ع/2016/2-2017 أعمال سنوية للتنظيف والنقل الداخلي 

والتخلص من النفايات لكافة وحدات الهيئة وطلب الشركة 
بترسية المناقصة عليها

-كما إطلعت الجهاز على كتابي الهيئة رقمي 2017 و 1949 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة المنذر العقارية ذ م م

شركة المستقبل لالتصاالت 
ذ م م

شركة مجموعة حمد 
العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  



16 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للقوى العاملة

2017/306$
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

المؤرخ في 16 و 2017/3/19 المتضمن الرد على تظلم 
مجموعة حمد العصفور وموافقة ديوان المحاسبة.

-و على كتاب الهيئة رقم 1468 بتاريخ 2017/2/23 المتضمن
االفادة بعدم توقيع عقد المناقصة.

-وعلى كتاب الشركة رقم 2017/462 المؤرخ في 2017/3/9 
المتضمن صورة من شهادة رأس المال وصورة من شهادة 

استيفاء نسبة العمالة الوطنية.

الموضوع اســـم الشركة م

شركة مجموعة حمد 
العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  



17 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

جامعة الكويت

1887
2017-03-01

2419
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج د/2012/2011(ع) غسيل وكي 
البياضات و صيانة االجهزة الفنية (المجموعتين الثالثة والرابعة) لمدة سنة اعتبارا من 

2017/5/1 حتى 2018/4/30 على النحو التالي :
- المجموعة الثالثة المبرم مع / شركة الصانع للمقاوالت الكهربائية بمبلغ إجمالي قدره (-
/358.524 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة واربعة وعشرون دينار 

الغير
- المجموعة الرابعة المبرم مع / شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف بمبلغ إجمالي 

قدره (-/353.232 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وخمسون الف ومائتين واثنى وثالثون دينار 
الغير

وذلك لحين االنتهاء اجراءات ترسية المناقصات ارقام ص/م خ ع/11ج/2017/2016 
(المجموعة الثالثة) و ص/م خ ع/11د/2017/2016 (المجموعة الرابعة).

طلب إصدار االمر التغييري الثالث بالتخفيض بقيمة (801,094/550 د.ك) فقط ثمانمائة 
وواحد الف واربعة وتسعون دينار وخمسمائة وخمسون فلس الغير ما يعادل نسبة (-

8.70%) على اعمال عقد المناقصة رقم 2017/2016/1 اعمال االمن والحراسة بكافة 
مواقع الجامعة - ادارة االمن والسالمة بالجامعة المبرم مع / مركز الرواد للخدمات األمنية 

إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجامعة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على ان يكون التجديد لمدة (6) أشهر فقط وبنفس الشروط 
واالسعار مع االلتزام  بقانون المناقصات رقم  49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  



18 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

2806
2017-03-07

6493
2017-03-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/200,000 د.ك) فقط مائتى 
الف  دينار الغير ما يعادل نسبة (17.1%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع/ش أ 

م/2014/2013/108 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة لكافة الكليات والمعاهد 
التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة جلوبال الوطنية للتجارة العامة لمدة اربع
اشهر ينتهي في 2017/8/10 بدال من 2017/4/10 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 4-2014/2013 الصيانة السنوية لعمال 
مكافحة وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشات الوزارة عدا قطاع الرعاية 

االجتماعية المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2017/4/3 حتى 2017/10/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك) فقط ثمانية وتسعون 
الف  دينار الغير على ان يكون التمديد شهري ويصرف حسب اوامر العمل المنجزة موزعة 

كالتالي:
-ما يخص وزارة الشئون (-/85.000 د.ك)

-ما يخص الهيئة العامة للقوى العاملة (-/-13.000 د.ك)
لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم و ش ج ع /2016/11-2017 إقفالها في 

2017/5/28

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام  بقانون المناقصات رقم  49 لسنة 2016



19 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة الدفاع

6758
2017-03-07

6756
2017-03-07

272722006266
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 2013/2012/2 استئجار مركبات 
متنوعة للوزارة المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2017/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 54.778 د.ك) اربعة وخمسون الف
 وسبعمائة وثمانية وسبعون دينار

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 2012/2-2013 استئجار مركبات 
متنوعة للوزارة المبرم مع/ شركة أوتوماك للسيارات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2017/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 43,920 د.ك) فقط ثالثة واربعون الف وتسعمائة 
وعشرون دينار الغير

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 1262813 تشغيل و صيانة و اصالح االجهزة و 
المعدات الكهربائية بقاعدة علي السالم الجوية المبرم مع / شركة العثمان والزامل للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/6/30 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/81,081 د.ك) فقط احدى وثمانون الف واحدى وثمانون دينار الغير لحين االنتهاء
من اجراءات المناقصة الجديدة رقم 1872815 اقفالها في 2017/3/7

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات رقم  49 لسنة 
2016

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات رقم  49 لسنة 
2016

   قرر الجهاز الموافقة  على التجديد لمدة (6) شهور مع االلتزام  بقانون المناقصات رقم  
49 لسنة 2016



20 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة التربية

272722006299
2017-03-08

2360
2017-03-06

6110
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 1192813 تشغيل وصيانة وإصالح األجهزة 
والمعدات الميكانيكية بقاعدة علي السالم الجوية المبرم مع / شركة الحساوي لمعدات التبريد

والتكييف لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/9/30 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 
قدره(-/36,378 د.ك) فقط ستة وثالثون الف وثالثمائة وثمانية وسبعون دينار الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 1962815

Verisign طلب التجديد الرابع لعقد صيانة حزم البرامج الخاصة بالتصديق اإللكتروني
ونظام البطاقة الذكية My ID المبرم مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده لمدة 

سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 98,724 د.ك) فقط
ثمانية وتسعون الف وسبعمائة واربعة وعشرون دينار الغير

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ع
/ 1-2012/2011 تنفيذ اعمال المراسلة لمدارس و مباني الوزارة بمنطقة حولي التعليمية 

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

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام  بقانون المناقصات رقم  49 لسنة 2016



21 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة األعالم

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6110
2017-03-08

113
2017-03-09

4048
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

الغير بدال من 2017/1/24 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

-كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 6252 المؤرخ في 2017/3/9 المتضمن تمديد العقد

طلب التمديد العاشر لعقد تقديم خدمات اخبارية مصورة عبر األقمار الصناعية لتلفزيون 
دولة الكويت المبرم مع/ وكالة األسوشيتد برس لألخبار التلفزيونية APTN لمدة ثالثة 

أشهر اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 126,000 $) مايعادل (-/ 38,443 
د.ك) فقط ثمانية وثالثون الف واربعمائة وثالثة واربعون دينار الغير

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 20-2014/2013 تهيئة بيئة مالئمة لتصميم 
الهواتف الذكية المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة ستة شهور اعتبارا من 

2017/4/27 حتى 2017/10/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/34,932 د.ك ) فقط اربعة 
وثالثون الف وتسعمائة واثنى وثالثون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 2017/11 المؤرخ في 2017/2/8 
المتضمن: الموافقة على التمديد الرابع من تاريخ الكتاب 2017/1/24 حتى 2017/3/31 

بمبلغ (50,380/200 د.ك)

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات رقم  49 لسنة 
2016 على ان يكون التمديد االخير وتخطر الوزارة



22 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة العدل

4048
2017-03-08

1631
2017-03-08

2017005670
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

المناقصة رقم 2017/2016-1 .

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م م ك / 1 / 2013 صيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتبريد بمينائي الشويخ والدوحة وبوابات المناطق التخزينية التابعة لها في المؤسسة 

المبرم مع/ شركة القالف الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالث أشهر إعتبارا من 
2017/3/26 بمبلغ إجمالي قدره(7،370/833د.ك) فقط سبعة آالف وثالثمائة وسبعون 

دينار وثمانمائة وثالثة وثالثون فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 
م م ك/2017-2016/19

طلب إصدار األمر التغييري الثالث بتخفيض مبلغ (4,559/332د.ك) فقط اربعة آالف 
وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار وثالثمائة واثنى وثالثون فلس الغير ما يعادل (%1,3) 
من قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير
المستندات بالوزارة المبرم مع/ مؤسسة جاسم يوسف الحميضي التجارية و ذلك لتخفيض 

عدد(21) آلة تصوير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات رقم  49
لسنة 2016

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات رقم  49
لسنة 2016



23 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة األشغال العامة

2017005670
2017-03-09

2017005665
2017-03-09

785
2017-03-16

786
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدره (-/1,645 د.ك) فقط الف وستمائة 
وخمسة واربعون دينار الغير مايعادل نسبة (13.7%) على قيمة عقد الممارسة رقم و 

ع/12-2017/2016 توريد وتركيب ستائر شرائح عمودية لمباني محاكم األسرة المبرم مع/
شركة الواحة للتجارة المحدودة وذلك لتوريد وتركيب (700م) ستائر شرائح عمودية 

لمحكمة األسرة بمحافظة الجهراء والصليبخات مركز الرؤية .

طلب اصدار األمر التغييري االول بالتخفيض لعقد المناقصة هـ ص /188أعمال البنية 
التحتية لدولة الكويت المرحلة (15) ( منطقة االندلس ) الخاصة بمناهيل البوليكريت المبرم
مع / شركة المجموعة المشتركة دون تكاليف مالية إضافية أو تأثير زمني على العقد بناءا 

على مالحظات ديوان المحاسبة ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

طلب اصدار األمر التغييري االول بالتخفيض لعقد المناقصة هـ ص /189 أعمال البنية 
التحتية لدولة الكويت المرحلة (15) (منطقة غرناطة وصباح الناصر) الخاصة بمناهيل 
البوليكريت المبرم مع / شركة المد األخضر للتجارة العامة والمقاوالت دون تكاليف مالية 

إضافية أو تأثير زمني على العقد بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة ولالسباب المذكورة 

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



24 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الديوان األميري

786
2017-03-16

4601
2017-03-09

1748
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

بكتاب الوزارة .

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 13 / 2012/2011 استئجار اليات 
للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية المبرم مع/ شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/3/3 حتى 2017/6/2 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/19,767 د.ك) فقط تسعة عشر الف وسبعمائة وسبعة وستون دينار الغير بنفس 
الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م 

م/2014/35-2015(ع) اقفالها في 2016/12/18

طلب التجديد الخامس لعقد توريد بطاقات الوقود للديوان المبرم مع /شركة السور لتسويق 
الوقود لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1حتى 2018/3/31بمبلغ اجمالي قدره (-/99,000 

د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  مع االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات رقم  49
لسنة 2016



25 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

1748
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

4424
2017-02-19

4325
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/35 تصميم وترخيص وانشاء وصيانة مدرسة 
ثانوية بنات بمنطقة العقيلة (4) التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية لحاجة / قطاع المنشآت 

التربوية والتخطيط على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة 

-فصل التصميم عن االنشاء وفقا للمادة (39) لقانون المناقصات

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/54 تنفيذ اعمال فحص واصالح وتشغيل 
وصيانة شبكة االنذار ومكافحة الحريق لمدارس ومباني ومرافق تابعة لمنطقة العاصمة 

التعليمية بين الشركات المصنقة لدى االدارة العامه لالطفاء بالفئة االولى والثانية.

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل العروض البديلة
-شرط خبرة 5 سنوات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتخطر الوزارة االلتزام  بالمادة (36) من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتخطر الوزارة االلتزام  بالمادة (36) من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



27 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة العدل

وزارة التجارة والصناعة

2139
2017-02-27

5678
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء واعاده طرح المناقصة رقم هـ م م /2017/2016/8 توريد وتركيب وصيانة 
لوحات الرقم االلي لورود عطاء وحيد مرتفع القيمة.

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم ( وع/10-2017/2016 ) نقل وحماية وامن
اموال ومضبوطات الوزارة لمدة (30) يوم لعمل الدراسة الالزمة .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية



28 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

الهيئة العامة للرياضة

4387
2017-02-21

5117
2017-03-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم (2016/3-2017) استئجار سيارات مع سائقين وبدون سائقين 
إلدارة الخدمات العامة .

- قابلة للتجزئة .
- تقبل العروض البديلة .

طلب طرح تاهيل الشركات والمؤسسات المصنفة فئة اولى في الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة المتخصصة باألعمال ألنشاء وانجاز وصيانة استاذ جابر المبارك الصباح بنادي 

الصليبخات الرياضي

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

2045
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

افادة البلدية باسباب استبعاد الشركات المتظلمة من نتيجة تأهيل عقود النظافة العامة

الموضوع

1

 م

   احيط الجهاز علما  



30 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

602
2017-02-27

595/10
2017-02-27

2017/592
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (140) أدوية حقن مشتقات الدم لكافة المستشفيات على النحو التالي
 :

* البند رقم (140/1) من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره  (-/341,100 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى واربعون الف  ومائة دينار  

الغير
* البند رقم (140/2) من / شركة ثري سي الطبية ( ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1.035.000 يورو) ما يعادل (-/341,550 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى واربعون
الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير

* البند رقم (104/3) من / الغانم هلثكير ( أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/4.968.000 $) ما يعادل (-/1,505,304 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وخمسة الف 

وثالثمائة واربعة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (128) أدوية (دهان) لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة 
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هيلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ

اجمالي قدره (-/2.320.000 فرنك سويسري) ما يعادل (-/709,920 د.ك)  فقط 
سبعمائة وتسعة الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات.

طلب شراء البند رقم (125) أدوية لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / 
شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/468,414 د.ك)  فقط اربعمائة 

وثمانية وستون الف  واربعمائة واربعةعشر دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



31 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

587
2017-02-27

643/11
2017-02-28

640/11
2017-02-28

638
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (120) أدوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة طيبا الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/358,650 د.ك)

طلب شراء البند رقم (135) أدوية حبيبات لمرضى الكلى لكافة المستشفيات من / شركة 
ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/803,040 دوالر امريكي) ما يعادل (-
/245,730 د.ك)  فقط مائتين وخمسة واربعون الف  وسبعمائة وثالثون دينار  الغير 

بعد زيادة الكميات.

طلب شراء البند رقم (132) أدوية دهان لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة األقسام 
في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/660.000 يورو) ما يعادل (-/222,288 د.ك)  فقط مائتين واثنى 
وعشرون الف  ومائتين وثمانية وثمانون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (130) أدوية دهان لحاجة آالم العظام والمفاصل لكافة األقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/700,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/212,100 د.ك)  
فقط مائتين واثنىعشر الف  ومائة دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بو شهري

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



32 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

638
2017-02-28

577
2017-02-27

575
2017-02-27

627
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (107) أدوية (كبسوالت) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/196,854 د.ك)  فقط مائة وستة وتسعون الف  وثمانمائة واربعة وخمسون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (105) أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/176,920 د.ك)  فقط مائة وستة وسبعون الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (117) أدوية مستحضرات لتشخيص امراض حساسية الجلد 
التالمسية لمستشفي العدان من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضى الدوائية (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/126,270 د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  ومائتين 
وسبعون دينار  الغير

الموضوع

7

8

9

10

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



33 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

558
2017-02-27

552
2017-02-27

4864
2017-02-28

4863
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (87) أدوية (كبسوالت) لعالج مرضي السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/342,912 دوالر امريكي) ما يعادل (-/103,628 د.ك)  
فقط مائة وثالثة الف  وستمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (80) أدوية (حقن) لعالج خلل الهرمونات لكافة المستشفيات من / 
شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/300,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/91,200 د.ك)  فقط احدى وتسعون الف  ومائتى
دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (66)  دهان لعالج 
الندبات واثار الحروق لكافة األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات هو

 MEDA وليس MED PHARMACEUTICALS HANSON MEDICAL INC)
PHARMACEUTICALS كما هو مذكور بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (76-1) مادة تغذية
-NUTRICIA تكميلية تحتوي على االلياف لكبار السن لكافة االقسام في المستشفيات هو

 NUTRICIA MIDDLE وليس ZOETERMEER/NETHERLAND
EAST&AFRICA كما هو مذكور بكتاب الوزارة

الموضوع

11

12

13

14

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   احيط الجهاز علما  



34 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة التربية

4863
2017-02-28

1867
2017-02-27

4319
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب األحاطه والعلم بعدم توقيع إتفاقية رقم 2017/2016/8 للتعاون بين معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية  - وزارة الصحة وكلية طب األسنان التابعه للكليه الملكية للجراحين 
األيرلنديه لعدم رغبة كلية طب االسنان التابعة للكلية الملكية باستمرار اجراءات التعاقد.

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة االتزان المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 
العداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات 

لمدة سنتين اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2017 حتى 2019/5/30 
بمبلغ اجمالي قدره (-/1,667,340 د.ك) فقط مليون وستمائة وسبعة وستون الف 

وثالثمائة واربعون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

14

15

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   احيط الجهاز علما  

   عدم الموافقة وتطرح بمناقصة  



35 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

ديوان الخدمة المدنية

الديوان األميري

1925
2017-02-13

24115
2017-03-07

702
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 78-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة وحزم
برامج وحلول تقنية ألعمال المركز الوطني لالستجابة لطوارى الحاسبات بين الشركات 

المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/8 مشروع ميكنة نظام سجل المعلم على / شركة 
بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,000 د.ك)

طلب استدراج عروض أسعار لعقد رقم (دأ/ك/27) توفير المعدات التموينية لألسطول 
األميري من الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  وعلى 
الشركات المتخصصة

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

115
2017-03-09

114
2017-03-09

131
2017-03-19

130
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و أ/2016/526-2017 توريد وتركيب وتشغيل وضمان 
اضاءة خاصة بقرية يوم البحار التراثية على/شركة هاي برو للدعاية واالعالن (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/49,800 د.ك) فقط تسعة واربعون الف وثمانمائة دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم و أ/2016/524-2017 توريد وتركيب وضمان كوابل الياف 
ضوئية في مجمع االعالم لربط ادارة االمن والسالمة مع مواقع الحرس الوطني (البوابات 
االمنية) على / شركة العربية للتجارة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/12,767 د.ك)

فقط اثنىعشر الف  وسبعمائة وسبعة وستون دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 2016/0219-2017 لشراء المسلسل الدرامي  الكوميدي خيوط الحرير 
بعدد (30حلقة)  من/ مؤسسة زوايا االنتاج الفني والمسرحي بمبلغ إجمالي قدره (-

/220,000 د.ك)  فقط مائتين وعشرون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 0189-2017/2016  لشراء حقوق نقل وعرض برنامج المسابقات 
التلفزيوني (طارق مول2) بعدد (30 حلقة) من/ فروغي لالنتاج الفني بمبلغ إجمالي قدره

(-/360,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وستون الف  دينار  الغير.

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري



37 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

بلدية الكويت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6892
2017-03-07

7091
2017-03-13

4053
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1441/2015/13 قطع غيار لصمامات المرور الجانبي
لتربينة الضغط المنخفض إلدارة محطة الصبية على / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (57,950/550د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/8 الحملة التعريفية لقانون البلدية رقم (33) 
لسنة 2016 على/ شركة سيرموني لالنتاج الفني (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-

/48.550د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 110-2017/2016 توفير رسائل SMS إلدارات الوزارة 
المختلفة على/ شركة كيوكو للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/41,150

د.ك) فقط احدى واربعون الف ومائة وخمسون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



38 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعويضات

اإلدارة العامة للجمارك

الهيئة العامة للصناعة

236
2017-03-06

1107
2017-03-08

322
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ت 1-2018/2017 تقديم خدمة المشروبات المختلفة 
على / شركة البحار للخدمات العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(16,866/300د.ك) فقط ستة عشر الف وثمانمائة وستة وستون دينار وثالثمائة فلس 
الغير

طلب ترسية الممارسة رقم أ ج/ش م/2017/2016/2 استئجار سيارة لنقل الذهب 
والمجوهرات لحساب االدارة على/ شركة الرائد للحراسة (عرض وحيد) لمدة سنتان بمبلغ
إجمالي قدره (-/ 16.272 د.ك) فقط ستة عشر الف ومائتين واثنى وسبعون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ص /2017/2016/16 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
جهاز قوة شد االقمشة لقسم مختبر النسيج للهيئة على / شركة البرقان للمعدات (ثاني اقل
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/12,950د.ك) فقط اثنىعشر الف وتسعمائة وخمسون دينار

الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة

معهد الكويت لألبحاث العلمية

وزارة الداخلية

322
2017-03-07

543
2017-03-07

2367
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-1-2017/2016 توريد جهاز قياس االشعة السينية 
المحولة يدويا على/ شركة تقدم الخليج التجارية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/9,997 د.ك) فقط تسعة آالف وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار الغير

طلب الغاء الممارسة رقم 2015/57-2016 الخاص بخدمات االنظمة االمنية المتكاملة 
الرقمية لقراءة بيانات المركبة لحوادث السير للتقرير الفني و توثيق البيانات في النظام 

المتكامل لتخطيط الحوادث لالدارة العامة للمرور بالوزارة وذلك تقدم عطاء وحيد.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية



40 2017/21إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون القصر

ادارة الفتوى والتشريع

2199
2017-02-14

776
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 5-2017/2016 توفير خدمة االمن والحراسة لمبنى الهيئة 
وفروعها مع الشركة العالمية لألمن والسالمة ( خامس أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/28,152 د.ك )  ثمانية وعشرون الف  ومائة واثنى وخمسون دينار  الغير .

طلب تعديل موضوع التعاقد المباشر رقم 7-2017/2016 مع/ شركة ايمس للقيام باعمال 
مشروع تحديث المحتوى والتطوير التقني لمشروع تطوير نظام الموسوعة القانونية 
اآللي (البوابة القانونية) بدال من تحديث البيانات المرحلة الثانية من مشروع البوابة 

القانونية لبرج الفتوى

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وترسى على أقل االسعار شركة السكو بمبلغ إجمالي قدره (-
/24,003 د.ك)

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 22-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


