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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

2017/22
24-جمادي الثانى-1438 

   االربعاء
2017-03-22 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-22

)(   االربعاء2017/22 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 :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف
هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس

عبد الله زايد الفهد
د/مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

هدى إبراهيم العيسى

د/جنان محسن بوشهري

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

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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1 2017/22إجتماع 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

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة المواصالت

وزارة الكهرباء و الماء

2028832-RFP

ب ب هـ/2016/2015/10

و ك م /2016/2015/15

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء ثالثة محطات كهربائيه رئيسيه مرفوعه بجهد (11kv,4b) (b5 and mg2) في 
منطقه جنوب شرق الكويت 

construction of 11kv elevated main intake
s&ek area b5 and mg2 in,4b substations

مشروع انشاء المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS و البحث و االنقاذ SAR و 
ATON تطوير الدالئل المالحية

اعمال صيانة واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة االولى )

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/22إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

هـ ع ر 2017-2016/5

هـ م م /2017/2016/14

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تنفيذ أعمال البنية التحتية ومركز البيانات الخاص بالهيئة العامة للرياضة وإدارة الكوارث 
والربط بين مبنى الهيئة العامة للرياضة واستاد جابر

توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل مفاتيح االدوار الفرعية لمقر الهيئة الرئيسي

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/22إجتماع 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 األشغال العامة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

767
2017-03-14

4251
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م خ/204 إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى اإلدارة العامة 
ألمن المنشآت على/ مؤسسة نسيبه للمقاوالت العامة للمباني (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/12,428,000 د.ك) فقط اثنىعشر مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف دينار ال
غير بعد عمل الموازنه التثمينية

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف 2016/2015/48 انشاء وانجاز وصيانة مبنى / دار تحفيظ 
القرآن الكريم بمنطقة القيروان - قطعة (1) على/ شركة بريق المانع للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,876,986/500 د.ك) فقط  مليون  
وثمانمائة وستة وسبعون الف  وتسعمائة وستة وثمانون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/22إجتماع 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 الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة األعالم

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

7501
2017-03-13

122
2017-03-14

2123
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج ع/2017/2016/12 مشروع انجاز وانشاء صالة العاب 
متعددة االغراض لجمعية المكفوفين الكويتية على/ شركة وثره للتجارة العامة والمقاوالت 
(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 1,606,821 د.ك)  مليون  وستمائة وستة الف  

وثمانمائة واحدى وعشرون دينار

طلب الغاء المناقصة رقم و أ/2017/2016/251 اعمال صيانة اجهزة التكييف الموحد 
لمجمع االعالم والمحطات الخارجية التابعة للوزارة وذلك لعدم مطابقته للمواصفات الفنية.

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م/2017/2016/4 صيانة اجهزة االتصال 
بالهيئة على/شركة الخرافي للحاسبات اآللية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/94,905 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  وتسعمائة وخمسة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  مع تجديد الكفالة البنكية



5 2017/22إجتماع 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 الكهرباء و الماء

866
2017-01-10

7433
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب التالي:
أوال : الغاء ترسية المناقصة رقم و ك م / 2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد 
(5) خزانات ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة خزان سعة (55) مليون جالونن 

امبراطوري مع االعمال الملحقة بمنطقة المطالع العالي (المرحلة الثانية ) المرساة 
على/شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية (اقل االسعار) واتخاذ االجراءات القانونيه 

لتخلفها عن توقيع العقد
ثانيا: االذن بدراسة ثانى اقل االسعار

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7394) المؤرخ في 2017/3/13 والمتضمن اإلذن 
بدراسة ثاني أقل األسعار

طلب تعديل إسم الشركة لترسية المناقصة رقم و ك م /2016/2015/43 تشغيل وصيانة 
وتحديث نظام المعلومات الجغرافية ( GIS ) لتصبح على / شركة خالد علي الخرافي 

واخوانه للمقاوالت االنشائية بدال من /  شركة خالد علي الخرافي واخوانه بناءا على موافقة
ديوان المحاسبة

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2015/93) المنعقد في 2015/12/9 

المتضمن الموافقة على الترسية
ثانيا: تخطر الوزارة بإعادة دراسة العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية

ثالثا: توجيه انذار لشركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/22إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون القصر

ديوان الخدمة المدنية

1208
0207-01-29

20852
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (3236) بتاريخ 2017/3/24 المتضمن اسباب الغاء 
المناقصة .

(أعيد بحث) طلب إلغاء ترقية المواصفات الفنية والموافقة على استكمال اجراءات التعاقد 
العمال المناقصة رقم 12- 2015/2014 صيانة االنظمة المتكاملة المرساة على/ شركة 

مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ (-/992,640 د.ك)  فقط 
تسعمائة واثنى وتسعون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير باالكتفاء بالمواصفات الفنية 
الواردة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وفقا لموافقة الجهاز االساسية 

وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/22إجتماع 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 الصحة

114
2017-03-13

17/28
2017-02-28

2017/456$
2017-03-08

2017/473$
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة تزويدها بأسباب االستبعاد من المناقصة رقم ص / 
م خ ع /2017/2016/27 خدمة نقل المواد المشعة الخاصة 
بأقسام الطب النووي ومركز الشيخ جابر االحمد للطب الجزيئي

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 
تجهيز قسم الطب النووي - مستشفى جابر وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1032-2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

تظلم الشركة من إعادة ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع 
/2017/2016/2 االحتياجات السنوية من ملفات المرضى لسنة

2016 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

2

3

4

اســـم الشركة م

شركة كي اس ام 
انترناشيونال للتجارة 

العامة والمقاوالت ذ م م

شركة اشرف وشركاه 
المحدودة ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة اوالد سليمان 
القضيبي للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   يحفظ  

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحفظ  



8 2017/22إجتماع 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 الصحة

2017/451$
2017-03-08

2017/447$
2017-03-08

2017/450$
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة 
رقم1180-2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس 
أقسام الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 175-
2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام أمراض 
النساء والوالدة إدارة الهندسة الطبية بالوزارة و ذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1291-2014/2013 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة و 

ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

5

6

7

اســـم الشركة م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد



9 2017/22إجتماع 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 الصحة

2017/453$
2017-03-08

2017/452$
2017-03-08

2017/446$
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1034-2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 519-
2013/2012 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة 

العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1037-2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

8

9

10

اســـم الشركة م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد



10 2017/22إجتماع 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 الصحة

2017/454$
2017-03-08

2017/443$
2017-03-08

2017/458$
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 798-
2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة 
العامة والتخصصية مستشفى ابن سينا إدارة الهندسة الطبية 

بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1073-2014/2013توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1196-2014/2013 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

11

12

13

اســـم الشركة م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد



11 2017/22إجتماع 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 الصحة

2017/449$
2017-03-08

2017/444$
2017-03-08

2017/455$
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 664-
2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة 

العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية بالوزارة و ذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
5988-2014/2013 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الطب الطبيعي ادارة الهندسة الطبية بالوزارة وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 771-
2016/2015 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة 

العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية بالوزارة وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

14

15

16

اســـم الشركة م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد



12 2017/22إجتماع 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 الصحة

وزارة األعالم

2017/457$
2017-03-08

2017/448$
2017-03-08

2017/379$
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 
1035-2014/2013 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة العامة والتخصصية ادارة الهندسة الطبية بالوزارة 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استعجال الوزارة بتوقيع عقد الممارسة رقم 665-
2015/2014 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة 

العامة والتخصصية إدارة الهندسة الطبية بالوزارة وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة ادراجها ضمن الشركات المؤهله للمناقصة رقم 
وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم ونسخ وتوصيف 
وتبويب وارشفة االفالم السينمائية القديمة وجميع انواع 
االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( االرشيف التلفزيوني 

لتلفزيون دولة الكويت) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

17

18

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة جيت لنك لالتصاالت 
ذ م م

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  واستعجال الوزارة باستكمال اجراءات

التعاقد



13 2017/22إجتماع 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

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2017/379$
2017-02-27

429
2017-02-23

706
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة ادراجها ضمن الشركات المؤهله للمناقصة رقم 
وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم ونسخ وتوصيف 
وتبويب وارشفة االفالم السينمائية القديمة وجميع انواع 
االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( االرشيف التلفزيوني 

لتلفزيون دولة الكويت) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة إستعجال الوزارة بترسية المناقصة رقم أ.ف 
2016/2015/50 هدم واعاده انشاء وانجاز وصيانة مسجد / 
علي حسين االنبعي بمنطقة جليب الشيوخ - محافظة الفروانية

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة جيت لنك لالتصاالت 
ذ م م

شركة الهندسة والتقنيات 
المتعددة ش م ك م

شركة األمراء للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  مع استعجال الوزارة بالتنسيق مع 

ديوان المحاسبة



14 2017/22إجتماع 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

األمانة العامة لألوقاف

وزارة الدفاع

1011
2017-02-27

2017/368$
2017-02-22

160071
2017-03-12

2017/402$
2017-03-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رد الشركة إلستبعادها من تأهيل انشاء وانجاز وصيانة مشروع
المقر الدائم لألمانة

تظلم الشركة إلستبعادها من تأهيل انشاء وانجاز وصيانة 
مشروع المقر الدائم لألمانة

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 1602814 
تحديث و صيانة و ترميم لمباني متفرقة بمعسكر لواء الشهيد /

35 و معسكر أم الروس  بالمنطقة الشمالية

طلب الشركة تزويدها باسباب االستبعاد من المناقصة رقم 
1352910(ع) استكمال اعمال العقد 1352910 اعمال 
انشائية صغيرة وترميم مباني بلواء مبارك المدرع 15

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة فيرست جروب 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

مؤسسة انشاءات االيمان 
للتجارة العامة والمقاوالت

شركة الشرق االوسط 
لالنشاءات (مدكو) ذ م م

مؤسسة المنار سبورت 
للتجارة العامة والمقاوالت

      قرر الجهاز إحالة الكتاب لألمانة لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

      قرر الجهاز إحالة الكتاب لألمانة لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

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



15 2017/22إجتماع 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 الخارجية

وزارة الكهرباء و الماء

2017/402$
2017-03-01

6
2017-02-23

24
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع
انشاء سور امني ومبنى الدارة حماية السفارات في منطقة 

غرب مشرف وذلك لالسباب المذكوره بكتاب الشركة .

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم و ك م /2015/7229 
توريد قواطع تيار منخفض ( كتاوت ) باحجام مختلفة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مؤسسة المنار سبورت 
للتجارة العامة والمقاوالت

شركة مجموعة بوخمسين 
العالمية للمقاوالت  ذ م م

الشركة الصناعية للمشاريع
الكهربائية  ش م ك م

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   يحفظ  

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



16 2017/22إجتماع 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

2017/425$
2017-03-05

2017/548$
2017-03-01

2017/414$
2017-03-02

170032
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة شراء وثائق توريد كيبالت انارة الشوارع

طلب الشركة السماح لها بتقديم مستندات تأهيل شركات 
لمناقصة توريد محوالت توزيع كهربائية مغمورة بالزيت جهد 

0433/11 ك ف

طلب الشركة السماح لها بشراء وثائق تأهيل لمناقصة توريد 
كشافات انارة الشوارع

تظلم الشركة من شروط المناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/16 توريد وتركيب وتشغيل برنامج ادارة 

صيانة محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
االلكتروني

الموضوع

2

3

4

5

اســـم الشركة م

شركة مجموعة التحالف 
االهلية للتجارة العامة ش 

ش و

شركة دوباس للمقاوالت 
الكهربائية ذ م م

شركة مجموعة التحالف 
االهلية للتجارة العامة ش 

ش و

مجموعة بيت االصيل 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

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

من تاريخ استالم الكتاب

   قرر الجهاز الموافقة   ويحال للوزارة لالطالع واالفادة 
وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

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

من تاريخ استالم الكتاب



17 2017/22إجتماع 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 التجارة والصناعة

وزارة التربية

170032
2017-02-23

183
2017-03-02

54
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على ترسية المناقصة و ت ص 2015-2014/4 
(ع) حراسة المراكز الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة

وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الشركة .

تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/36
توفير وتوريد وجبات غذائية للطلبة واالداريين المشاركين في 
االوبريت الخاص باحتفاالت دولة الكويت بالذكرى السادسة 
والخمسين للعيد الوطني والسادس والعشرين ليوم التحرير 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مجموعة بيت االصيل 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة المجموعة الخماسية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة ابحار للتجهيزات 
الغذائية  ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



18 2017/22إجتماع 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 للتعليم التطبيقي والتدريب

2017/62
2017-03-02

2017/472$
2017-03-12

2017/427$
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على ترسية الممارسة رقم ش أ م 2018/2017-3
اقامة حفالت خريجي الهيئة لعمادة شؤون الطلبة و ذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2018/2017/1 صيانة اجهزة ومعدات واالت مختبرات 

وورش وفصول دراسية لكليات ومعاهد الهيئة وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الشركة

تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2018/2017/1 صيانة اجهزة ومعدات واالت مختبرات 

وورش وفصول دراسية لكليات ومعاهد الهيئة و ذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

2

3

اســـم الشركة م

شركة هاي برو للدعاية 
واالعالن وانتاج فني ذ م م

شركة العيسى لالجهزة 
الطبية والعلمية ذ م م

شركة ابن رشد لالجهزة 
واالدوات العلمية والطبية ذ

م م

   يحفظ  

   قرر الجهاز   إحالة الكتاب للهيئة لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   قرر الجهاز  إحالة الكتاب للهيئة لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب



19 2017/22إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2017/471$
2017-03-12

2017/396$
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 
خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس الوطني للثقافه
والفنون واآلداب واالدارات التابعة له وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم 2017/2016-13 
توريد و تركيب المطياف الكتلي البالزمي بالتقارن الحثي 

للمعهد 
علما بان تم االستبعاد من المادة (27) الكفالة البنكية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مركز الرواد للخدمات 
االمنية فرع من شركة 
الرواد المتحدة للتجارة 

العامة والمقاوالت ف ذ م م

شركة سينتينا لالجهزة 
العلمية ذ م م

   قرر الجهاز   إحالة الكتاب للمجلس لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب وموافاة 

الجهاز بالتوصية

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



20 2017/22إجتماع 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلدارة العامة للطيران المدني

ديوان المحاسبة

2017/142
2017-03-12

171
2017-03-08

431
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 2017/2016/7 بناء 
وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ بطول 25  متر تقريبا 

وتوابعه لالدارة العامة لالطفاء

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق واستعدادها لتنفيذ اعمال
المناقصة رقم 2015/2014/7 تصميم وانشاء المدرج الجديد 

33/15L واعادة انشاء المدرج الشرقي L33/15R

طلب الشركة ايقاف اجراءات الترسية وتزويدها بأسباب 
استبعادها من المناقصة رقم 2016/1-2017 توريد وتركيب 
وتشغيل عدد 7 اجهزة حاسب الى رئيسية Server وعدد 1 

جهاز رئيسي للتخزين للديوان.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة يونيفرسال جروب 
للتجارة العامة و المقاوالت

العامة للمباني ذ م م

الشركة الكويتية االولى 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة الهندسة والتقنيات 
المتعددة ش م ك م

   قرر الجهاز   إحالة الكتاب لإلدارة  لالطالع واالفادة وموافاة 
الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب مع تزويد

الشركة بأسباب االستبعاد

   يحفظ  



21 2017/22إجتماع 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

ديوان المحاسبة

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

431
2017-03-13

2017/395$
2017-02-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم 2016/55 توريد 
وتركيب شبكة نظام المراقبة بالفيديو لمباني الصندوق

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الهندسة والتقنيات 
المتعددة ش م ك م

شركة ايكون للكمبيوتر ذ م 
م

   يحفظ  

   يحفظ  



22 2017/22إجتماع 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 الداخلية

2542
2017-03-12

2498
2017-03-12

2730
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد صيانة أجهزة الحاسبات الرئيسية IBM لإلدارة العامة لنظم المعلومات 
بالوزارة المبرم مع/شركة الخرافي للحاسبات األليه لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 

2017/5/1 حتى 2020/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,770,285 د.ك)   مليون  
وسبعمائة وسبعون الف  ومائتين وخمسة وثمانون دينار علما بأن أسباب الزيادة ترجع الى 

إضافة أجهزة الموقع اإلحتياطي التى إنتهت فترة الضمان المجانية لها حسب العقد رقم 
(2017-2016/315)

طلب  التجديد السابع لعقد صيانة برامج الحكومه اإللكترونية لإلدارة العامة لنظم المعلومات 
بالوزارة المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 

2017/4/22 حتى2020/4/21 بمبلغ إجمالي قدره(-/567,729د.ك) فقط خمسمائة وسبعة
وستون الف  وسبعمائة وتسعة وعشرون دينار  الغير

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/66 استئجار سيارات متنوعة لالدارة 
العامة للمعلومات واالدارة العامة للمباحث الجنائية المبرم مع / الشركة الكويتية إلستيراد 
السيارات لمده أربعة اشهر من تاريخ 2016/12/3 حتى 2017/4/2 بمبلغ اجمالي قدره 

(84,456/960د.ك) فقط اربعة وثمانون الف  واربعمائة وستة وخمسون دينار  وتسعمائة 
وستون فلس  الغير وذلك لحين طرح مناقصة جديدة

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/3/19 مع االلتزام بقانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



23 2017/22إجتماع 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 الكهرباء و الماء

7424
2017-03-13

7243
2017-03-12

7265
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن على إصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ 
(-/1,393,750د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسون 
دينار  الغير  بنسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م 2013/2214 تصنيع 

وتوريد وحدات توزيع متكاملة بمحوالت كهربائية زيتية جهد 0.433/11ك.ف المبرم مع/ 
الشركة االهلية للوحدات الكهرباء وذلك لتوافر اإلعتماد المالي

 طلب إلغاء اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره(250,858/500د.ك) ما 
يعادل نسبة(8,8%)على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م / 2013/2012/72 اعمال 

الحراسة واالمن لمواقع الوزارة الهامة بدولة الكويت المبرم مع/شركة الدلة العربية للتجارة 
العامة والتمديد االول لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/7 حتى 2017/4/6 وذلك 

لتوقيع عقد المناقصة رقم و ك م/2015/2014-82

 طلب إلغاء اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره(240,958/700د.ك) ما 
يعادل نسبة(8,8%)على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م / 2013/2012/72 اعمال 

الحراسة واالمن لمواقع الوزارة الهامة بدولة الكويت المبرم مع/شركة طويق العالمية 
للخدمات والتمديد االول لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/7 حتى 2017/4/6 وذلك 

لتوقيع عقد المناقصة رقم و ك م/2015/2014-82

الموضوع

1

2

3

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



24 2017/22إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

682
2017-03-08

493
2017-03-09

494
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/97,500 د.ك) ما يعادل نسبة
(40%) على قيمة عقد المناقصة رقم ق ص/ط/320 إزالة الرمال عن الطرق في محافظات 

حولي واألحمدي ومبارك الكبير المبرم مع/ مؤسسة أبراج العارضية للتجارة العامة 
والمقاوالت وذلك للحاجة إلستمرارية العمل

طلب التمديد الثاني لعقد الفلل الخاصة بسكن الخبراء المبرم مع/ شركة وفرة العقارية لمدة 
أربعة شهور إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/62,400 
د.ك) فقط اثنى وستون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات 

التعاقد المباشر رقم 2016/41

طلب التمديد الثاني لعقد الشقق الخاص بسكن الخبراء المبرم مع/ شركة وفرة العقارية لمدة 
ستة أشهر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/26,100 د.ك)

فقط ستة وعشرون الف  ومائة دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات التعاقد 
المباشر رقم 2016/42

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016



25 2017/22إجتماع 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 األعالم

وزارة المالية

119
2017-03-13

22883
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم و أ / 2012/2011/109 تنفيذ اعمال تشغيل 
وصيانة اجهزة االرسال وشبكات الهوائيات وخطوط التغذية في محطة االرسال االذاعي في 
كبد المبرم مع / شركة سلطان اإلتصاالت اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/41,499 د.ك)  فقط احدى واربعون الف  واربعمائة وتسعة وتسعون دينار
 الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم و أ / 2015/2014/213

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/5 صيانة آالت التصوير والمعدات 
واألجهزة الكهربائية للوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة المسيل للتجارة العامة والمقاوالت 

لمدة ثالث شهور اعتبارا من تاريخ انتهائة في 2017/3/14 بمبلغ إجمالي قدره 
(6,792/750 د.ك)  فقط ستة آالف  وسبعمائة واثنى وتسعون دينار  وسبعمائة وخمسون 

فلس  الغير بنفس الشروط العامة والخاصة ولحين توقيع عقد المناقصة الجديدة.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

   قرر الجهاز الموافقة  مع االلتزام بقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



26 2017/22إجتماع 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

بلدية الكويت

ديوان سمو ولي العهد

7043
2017-03-11

155
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2014/2013/18 صيانة و تحديث البرمجيات 
الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية بالبلدية المبرم مع/شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر

لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/4/17 بمبلغ اجمالي قدره(5,353/750د.ك) فقط 
خمسة آالف  وثالثمائة وثالثة وخمسون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير

طلب اصدار األمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/10.000 د.ك)  توفير 
وجبات غذائية و بوفيهات لضيوف سمو ولي العهد المبرم مع/ الشركة الكويتية للتجهيزات 

الغذائية وذلك الستكمال الفترة المتبقية من العقد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/22إجتماع 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 األشغال العامة

وزارة الكهرباء و الماء

784
2017-03-16

7042
2017-03-08

6990
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم ق ص/ط/335 صيانة عامة للطرق والساحات في 
محافظة األحمدي وذلك ليتسنى للوزارة إدراج الملحق ضمن مستندات المناقصة والذي تبين 

للوزارة بأنه لم يتم إرساله من قبلها

كما اطلع الجهاز على كتاب شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت رقم 5 المؤرخ 
في 2017/3/5 وزارة األشغال العامة

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد  لمبات اناره الشوارع وذلك لتجربة المواد 
بالشبكة حسب ما جاء بكراسة الشروط

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل اعمدة انارة الشوارع وذلك لتجربة المواد بالشبكة 
حسب ما جاء بكراسة الشروط

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  ويحفظ التظلم

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/22إجتماع 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 الكهرباء و الماء

7589
2017-03-14

6979
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد فترة دراسة تاهيل شركات لمناقصة توريد كيبالت انارة الشوارع

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد كشافات LED ألنارة الشوارع وذلك تجربة 
المواد بالشبكة حسب ما جاء بكراسة التأهيل

الموضوع

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/22إجتماع 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 للقوى العاملة

وزارة األشغال العامة

1811
2017-03-09

2028
2017-03-16

2017/114
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم ق ع 15-2017/2016 مع/ شركة كمبيوتر داتا 
نتوركس شراء منظومة امنية للهيئة ليصبح المبلغ (-/1,169,848 د.ك)  فقط  مليون  

ومائة وتسعة وستون الف  وثمانمائة وثمانية واربعون دينار  الغير وذلك بناء على 
موافقة ديوان المحاسبة

طلب التعاقد رقم (1-2017/2016) مع/ مؤسسة التقنيات الحديثة لألجهزة الكهربائية 
واإللكترونية وتصليحها (أقل األسعار) أعمال كهربائية طارئة لغرفة أجهزة الحاسب اآللي 

الرئيسية للهيئة بمبلغ اجمالي قدره (-/37,720 د.ك)  فقط سبعة وثالثون الف  
وسبعمائة وعشرون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم هـ ص /ص/2017  مع/ شركة تنمية المرافق للقيام بأعمال 
التشغيل والصيانة لمحطات التحويل الفرعية KV11المغذية لمحطة معالجة و تنقية مياه 
الصرف الصحي بالصليبية بالتيار الكهربائي لمدة خمس سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-
/813,936 د.ك) فقط ثمانمائة وثالثةعشر الف  وتسعمائة وستة وثالثون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/22إجتماع 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

وزارة الصحة

3168
2017-03-09

3621
2017-03-20

3646
2017-03-20

616
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم (134) توفير احتياجات الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 
2017 لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب

طلب تعديل القيمة االجمالية للممارسة رقم (105) بشأن توريد وتركيب سيرفرات لمكتب 
اإلنماء اإلجتماعي المرساة على / شركة سوليدير تكنولوجي للتجارة العامة ليصبح (-

/14,860 د.ك ) بدال من (-/11,000 د.ك )وذلك لورود خطأ  مطبعي.

طلب التعاقد مع / شركة التصميم المميز للتجارة العامة والمقاوالت  ( أقل االسعار ) 
لتوريد وتركيب اثاث مكتبي لألمانة بمبلغ إجمالي قدره (-/92,368 د.ك )  اثنى وتسعون

الف  وثالثمائة وثمانية وستون دينار  الغير .

طلب شراء البند رقم (106) مادة معقمه ومطهره لمكائن غسيل الكلى لمركز غسيل الكلى 
من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,020 د.ك)  فقط 

ثمانية وتسعون الف  وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/22إجتماع 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 الكهرباء و الماء

605
2017-02-28

7434
2017-03-13

3908
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (95) أدوية مادة لغسيل األدوات الطبية لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ابراهيم محمد الرخيص واوالدة للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/84,000 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف
 دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم وك م /3358/2015/13 قطع الغيار المطلوبه للتربينات 
الغازية الجديدة (الدورة المشتركة ) مضخة تكثيف على/شركة دان للتجارة والمقاوالت 

العامة (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/82,638 د.ك)

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /3-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام 
نقل النسخ اإلحتياطية بين أجهزة الخوادم الرئيسية والتخزين بقطاع الشئون المالية 

ومركز البيانات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين الشركات المتخصصة لمده 36
شهرا

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة 19 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016



32 2017/22إجتماع 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

جامعة الكويت

7492
2017-03-13

2787
2017-03-09

2806
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ شركة ابن رشد لألجهزة واالدوات العلمية والطبية للقيام بتنفيذ اعمال 
صيانة أجهزة (Metroham) بالمختبر الكيماوي الدارة االعمال الكيماوية بمبلغ اجمالي 

قدره(-/17,900د.ك) فقط سبعة عشر الف  وتسعمائة دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بإتمام التعاقد مع الشركات الفائزة والموضحه بالكشف المرفق 
للممارسة رقم 2016/507-2017 توريد كتب اجنبية لمكتبة الطالب الجامعية بمبلغ 

اجمالي قدره (104,869/760 د.ك) مائة واربعة الف  وثمانمائة وتسعة وستون دينار  
وسبعمائة وستون فلس

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/447-2017توريد وتركيب شبكة السلكية طويلة المدى 
لحاالت الطوارئ لمركز نظم المعلومات بالجامعة على/ شركة الحماية المتخصصة لمعدات 
األمن والسالمة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 7,340 د.ك) سبعة آالف  وثالثمائة

واربعون دينار

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   احيط الجهاز علما  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



33 2017/22إجتماع 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

جامعة الكويت

اإلدارة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

2682
2017-03-07

3392
2017-03-12

347
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اجراء ممارسة علنية للممارسة رقم 522-2017/2016 صيانة نظام االفق لمدة 
عامين الدارة المكتبات + مركز العلوم الطبية بالجامعة و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الجامعة

طلب طرح الممارسة رقم (18-2017/2016) صيانة أجهزة مواقف السيارات واألبواب 
األوتوماتيكية باإلدارة على الشركات المتخصصة لمدة ثالثة سنوات

طلب ترسية الممارسة رقم 3-2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة جهاز 
حماية جدار ناري وأجهزة تطبيقات اإلنترنت على/ شركة زاك سليوشنز (أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/72,000 د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع موافاة الجهاز بنتيجة الممارسة العلنية

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/22إجتماع 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 الدفاع

الديوان األميري

الهيئة العامة للرياضة

27241140158
2017-03-08

1770
2017-03-20

4884
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقه على التعاقد المباشر رقم 2414-3-142-171 
مع/ شركة االرملي وابو برغل للتصوير العالمي لتوريد معدات تصوير وتوابعها لزوم 

تمرين حسم العقبان 2017 بمبلغ إجمالى قدره (26,203/880د.ك)  فقط ستة وعشرون 
الف  ومائتين وثالثة دينار  وثمانمائة وثمانون فلس  الغير وذلك لألسباب الموضحة 

بكتاب الوزارة

طلب التعاقد مع / شركة الحميضي العمال الطباعة  لتوفير طلبات لمكتب حضرة صاحب 
السمو (أقل األسعار) بمباغ اجمالي قدره  (-/22.000 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم ( هـ ع ر 2017/2016/28 ) أعمال المالبس واالدوات 
والمستلزمات الرياضية الخاصة بفعاليات مراكز الشباب للعام 2017/2016 على / شركة 
الدلح للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (14,802/900 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم 2017/12 المنعقد في 
2017/2/13 المتضمن إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة  (19) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/22إجتماع 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 للرياضة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

4884
2017-02-22

4310
2017-03-13

4946
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 96-2016-2017 توفير تجهيزات مسارح إلدارة شئون القران
الكريم على/ شركة البروفيسور العالمية للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/9,500 د.ك)  فقط تسعة آالف  وخمسمائة دينار  الغير.

طلب تعديل ترسية الممارسة رقم 2016/63-2017 رحلة عمرة عن طريق الجو 
للمتميزين من الألئمة والمؤذنين لتصبح على / شركة اآلفاق للسياحة والسفر (ثاني أقل 
األسعار) بمبلغ (-/45.600 د.ك) بدال من / شركة الوسيط للسياحة والسفر وذلك بتعديل 

موعد اداء العمرة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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

المتضمن " الموافقة على الترسية على أقل االسعار"
ثانيا: الموافقة على طلب الوزارة



36 2017/22إجتماع 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

بنك االئتمان الكويتي

7522
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسه رقم 2017/2016/14 تراخيص Oracle SOA للبنية التحتية 
لقواعد البيانات لموقع الطوارىء والكوارث وذلك لعدم الحاجة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 27-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


