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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

2017/14
24-جمادي األولى-1438

   االثنين 
2017-02-20 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-20

)(   االثنين 2017/14 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
وليد الجمعه

خالد خليل العربيد

اللواء / فهد عيد بن فهد
سالم ذياب العنزي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
 أمين السر

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

ممثل / شركة نفط الكويت

عضو الجهاز
عضو / ممثل وزارة المالية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الهيئة العامة البيئة

ص/م خ ع 
2017/2016/31/

م خ ع/2017/2016/9

هـ ز / م م /2017/2016/8

هـ ع ب/2017/2016/5

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

صيانة وتطوير شبكة بعض المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة الصباح الطبية 
التخصصية

استبدال مبردات مياه تعمل بنظام التبريد بالهواء مع ملحقاتها بكل من مركز البحر للعيون 
ومركز البابطين للحروق بمنطقة الصباح الطبية التخصصية

توريد بطاقات وقود للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

صيانة شبكة البنية التحتية للهيئة العامة للبيئة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة  



2 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة البيئة

هـ ع ب/2017/2016/8

رقم المناقصة

صيانة برنامج ادارة المشاريع

موضوع المناقصة

2

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

شركة نفط الكويت

87
2017-02-05

2017/338$
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم CB/1387 اعمال صيانة الطرق في المصافي الثالث على / 
شركة صحراء الروله للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(3,584,108/856 د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسمائة واربعة وثمانون الف ومائة وثمانية
دينار وثمانمائة وستة وخمسون فلس الغير

طلب حجز قيمة الضمان االولي الخاص بـ / شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت المرسى 
عليها المناقصة رقم RFP-2032282 خدمات اصالح واستبدال وتعديل وانشاء خطوط 

االنابيب في مناطق غرب الكويت وذلك لقرب انتهاءه في 2017/2/23 ولحين تسليم الشركة
للكفالة النهائية وتوقيع العقد من قبلها

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطرشركة نفط الكويت بتجديد شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت  للضمانة البنكية



4 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/304$
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (64,528/800 د.ك)  فقط 
اربعة وستون الف  وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار  وثمانمائة فلس  الغير ما يعادل 
نسبه (10,07%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2015119 خدمة إزالة الرمال 

المتراكمة و الخدمات المرتبطة بها في مناطق شمال الكويت 
 SAND CONTROL AND ASSOCIATED SERVICES FOR NORTH

KUWAIT AREAS المبرم مع / شركة مؤسسة خليل محمود للتجارة والمقاوالت وذلك 
لتغطية تكاليف تزويد عدد (1) ألية (Sweeprt Road) إلزالة وحمل الرمال سعة 7 طن 

(Heavy Duty Driver) مع السائق

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

110
2017-02-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم CB/CPD/2064 توريد وانشاء وانجاز وتشغيل عدد (2) مبنى 
للتدريب بمصفاة ميناء االحمدي ومصفاة ميناء عبدالله وذلك  بأن جميع قيم العطاءات 

المقدمة تفوق قيمتها ميزانية المناقصة بنسبة (%85)

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز       د/ جنان بوشهري



6 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

109
2017-02-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم  CB/1396  تزويد مصفاتي ميناء عبدالله وميناء 
األحمدي بغاز النتروجين بواسطة عربات مقطورة لمدة خمس سنوات على النحو التالي : 

* البند رقم (1) على / شركة التبريد واألكسجين المحدودة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/7,544,075 د.ك) فقط سبعة ماليين وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسة 

وسبعون دينار كويتي الغير 
* البنود ارقام (4,3,2) على / شركة جازكو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,447,990 د.ك) فقط ثالثة ماليين وأربعمائة وسبعة 

وأربعون ألف وتسعمائة وأثنان وتسعون ألف وخمسة وستون دينار كويتي الغير

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للقوى العاملة

4820
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل ترسية المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/11 توريد وتمديد كيبالت ارضية 
جهد 132 ك ف معزولة بمادة XLPE وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة 

في دولة الكويت ( المرحلة الرابعة ) لتصبح على / شركة عسالء للتجارة العامة والمقاوالت
 Prysmian Baosheng high voltage Cable Co.LTD People  / موكلو 

Republic of China
بمبلغ إجمالي قدره (14,956,981/690 د.ك)  فقط اربعةعشر مليون  وتسعمائة وستة 

وخمسون الف  وتسعمائة واحدى وثمانون دينار  وستمائة وتسعون فلس  الغير بعد إلغاء 
الفحص النوعي وتقديم خصم بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

حيث قامت الشركة بتعديل أسم الشركة األجنبية
 Prysmian Baosheng Cable Co.LTD Peoples Republic of / من

China
 Baosheng high voltage Cable Co.LTD People Republic of / الى

China
للتفضل واتخاذ االجراءات القانونية نحو اتمام التعاقد

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على أن يتم إعادة عرض الموضوع على ديوان المحاسبة لإلطالع 
واإلفادة



8 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للقوى العاملة

مؤسسة الموانئ الكويتية

الهيئة العامة البيئة

900
2017-02-06

988
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ق ع 3-2017/2016 اعمال الصيانة السنوية لكافة منشآت 
الهيئة على/ شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت االنشائية (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم 

قدرها (- 13.21%) لمدة ثالث سنوات

كما إطلع الجهاز على  كتاب الهيئة رقم (1066) المؤرخ بتاريخ 2017/2/12

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال نظافة ميناء الشعيبة التجاري التابع 
لمؤسسة الموانئ الكويتية على/ شركة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت 
(اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/651,780د.ك)  فقط ستمائة واحدى وخمسون الف  

وسبعمائة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة البيئة

وزارة التربية

5799
2017-01-08

3168
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) اعاده عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع ب/2016/2015/4 تجهيز غرفة تحكم
رئيسية من اعمال كهربائية ومدنية وتكييف في مبنى الهيئة على / مجموعه انظمة 

الكمبيوتر المتكاملة العالمية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/285,365د.ك)  فقط 
مائتين وخمسة وثمانون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة

طلب 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 على/الشركة الكويتية لخدمات 
الطيران (كاسكو) (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/121,500 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر  باجتماع رقم (2016/58) المنعقد في 
2016/8/22 المتضمن " الموافقه على الترسية"

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الديوان األميري

2906
2017-02-19

816
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية البندين (2 ، 3) من المناقصة رقم 2017/2016/1 استشاريين نظم آلية الدارة
مركز نظم المعلومات بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية على/ شركة ايبال الستشارات 
الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/974,592 د.ك) فقط تسعمائة واربعة 

وسبعون الف وخمسمائة واثنى وتسعون دينار الغير لمدة ثالث سنوات
وإلغاء البندين (1) الرتفاع االسعار و (4) لعدم مطابقة العروض المقدمة

واعادة طرحهما من جديد

طلب الديوان توزيع ملحق تعديل المناقصة رقم د أ/هـ/130 اعمال تطوير التصميم و االنشاء
واالنجاز و التجهيز والصيانة و التشغيل لمشروع قصر العدل الجديد وتوزيعها على 

الشركات المشاركة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  مع تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة شهرين



11 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة المالية

189
2017-01-31

3/17
2017-02-02

2017/101$
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تأهيل الشركات 
لتصميم وانشاء وانجاز وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيليه 

لمستشفى الشرطة

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات التأهيل وادراج اسم 
الشركة من ضمن الشركات المشاركة في تاهيل شركات مقاوالت
عالمية لتنفيذ عدة مشاريع كبرى العمال الطرق للوزارة  علما 

بأن الشركة مصنفة بالفئة األولى انشاءات لدى الجهاز.

(إعيد بحث ) تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 12-
2016/2015 مراسلين وفراشين وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الشركة ومرفقاته علما بأن الشركة على اتم استعداد 

لحضور اجتماع اللجنة وشرح كافة التفاصيل .

كماإ طلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (21148) الممؤرخ 
في 2017/2/19 المتضمن الرد على اسباب استبعاد الشركة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة المباني المتحدة ش 
م ك م

شركة مجموعة بوخمسين 
العالمية للمقاوالت  ذ م م

شركة الفيصل لحراسة 
المنشات ذ م م

   يحفظ  

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

من تاريخ الكتاب



12 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

وزارة األعالم

2017/101$
2017-01-15

2017/270$
2017-02-05

2017/256$
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها باإلجتماع مع الجهاز بخصوص عقد 
الممارسة رقم و أ 292-2017/2013 تقديم خدمة حجر 

االستديوهات بسواتلها للنقل الحي و خدمات اخرى من موقع 
الحدث من العواصم العالمية للوزارة و ذلك لألسباب الواردة 

بكتاب الشركة

طلب الشركة السماح لها باإلجتماع مع الجهاز بخصوص 
المناقصة رقم وأ/2015/2014/205(ع) تطوير وتحديث 

استديو االخبار 300 بتنقنية HD وذلك لتأخير البت بالمناقصة

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الفيصل لحراسة 
المنشات ذ م م

مؤسسة الحدث لالنتاج 
الفني والدعاية واالعالن

مؤسسة الحدث لالنتاج 
الفني والدعاية واالعالن

   يحفظ  وتخطر الوزارة باستكمال اجراءات التعاقد

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل 
عن  الوزارة مؤسسة الحدث لالنتاج الفني والدعاية واالعالن 

إلجتماع قادم

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل 
عن  الوزارة مؤسسة الحدث لالنتاج الفني والدعاية واالعالن 

إلجتماع قادم



13 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة الداخلية

2017/219$
2017-01-30

100
2017-02-02

2017/239$
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة عن نتيجة التأهيل تطوير هوية تلفزيون دولة 
الكويت بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

افادة الشركة بعدم اعتذارها عن تنفيذ المناقصة رقم 
2016/2015/46 توريد وتركيب وضمان اجهزة الفحص الفني
لمحافظات( _مبارك الكبير-الفروانية - الجهراء ) لالدارة العامة

للمرور بالوزارة  و انها مستعدة لتنفيذ ها في حال الترسية 
عليها

طلب االحاطة والعلم بان الشركة ملتزمة بفتره توريد المناقصة 
رقم 2016/2015/10 توريد وتركيب وضمان مولدات قوى 
كهربائية ومفاتيح تحويل اوتوماتيكية لالدارة العامة لهندسة 

االتصاالت - بوزارة الداخلية وهي من ثالث الى اربع شهور من
تاريخ التوقيع

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة سنيار 
العالمية للدعاية واالعالن ذ

م م

شركة الضمان الذهبي 
للتجارة العامة ذ م م

شركة معدات الغانم للتجارة
العامة والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  

   يحال  للوزارة واستعجال الوزارة برفع التوصية للجهاز 
المركزي للمناقصات

   يحفظ  



14 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

2016/1898$
2016-09-27

2017/247$
2017-02-02

612
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

(إعادة بحث) طلب الشركة مخاطبة الوزارة لالستعجال بانهاء 
اجراءات التعاقد و البدء في تنفيذ اعمال المناقصة رقم 

1072814 تحديث و ترميم و صيانة لمباني كراجات كتيبة 
(7,8) بلواء الشهيد المدرع/35 بالمنطقة الشمالية

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 1352910(ع) استكمال 
اعمال العقد 1352910 اعمال انشائية صغيرة وترميم مباني 

بلواء مبارك المدرع 15

( 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

الموضوع

1

2

3

اســـم الشركة م

شركة القلعة الكويتية 
للتجـارة العـامة والمقـاوالت

 ذ م م

مؤسسة المنار سبورت 
للتجارة العامة والمقاوالت

شركة الشيخة العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحال  للوزارة وتخطر الوزارة االستعجال  باستكمال 
اجراءات التعاقد

   يحفظ  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



15 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

270117
2017-01-29

75
2017-01-23

2016/733$
2016-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على قرار الجهاز إلستدراج عرض سعر للتعاقد 
المباشر مع / شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي لتوريد 

(سيارات االسعاف , سيارات االسعاف العناية المركزة , سيارات
االسعاف االوزان الثقيلة )

طلب الشركة السماح لها بتقديم مستندات تأهيل توريد كيبالت 
انارة الشوارع وكيل شركة BAYKA االلمانية

 General (أعيد بحث) طلب الشركة إدراج اسم موكلهم
Electric Interational Inc ضمن الشركات المتخصصة 

المؤهله العمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في 
محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير الماء

كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم3004 المؤرخ في 
2017/2/1  المتضمن الموافقة على التأهيل

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة المجموعة الخليجية 
لالعمال الميكانيكية 
والكهربائية ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة
والمقاوالت  ذ م م

شركة اوالد عبد العزيز عبد
المحسن الراشد ذ م م

   يحفظ  

   يحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاه الجهاز بالرد خالل 
اسبوع من تاريخه  



16 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2016/733$
2016-03-28

342
2017-02-08

2017/298$
2017-02-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تاهيل مناقصة توريد 
نظام انارة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية مع فانوس 
(LED)  وتمديد تاريخ اغالق التأهيل الى 2017/3/15 

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات التأهيل توريد كشافات
(LED) إنارة الشوارع

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات التأهيل توريد كشافات
(LED) إنارة الشوارع

الموضوع

3

4

5

اســـم الشركة م

شركة اوالد عبد العزيز عبد
المحسن الراشد ذ م م

شركة الخصوصية للطاقة  
ذ م م

شركة الهضبة 
انترناشيونال لالدوات 

الكهربائية وتمديداتها ذ م 
م

شركة اوالد عبد العزيز عبد
المحسن الراشد ذ م م

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت
اليوم"  وتخطر الشركة

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 



17 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2017/298$
2017-02-09

2017/262$
2017-01-30

70
2017-02-01

2017/216$
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات التأهيل توريد كشافات
(LED) إنارة الشوارع

طلب الشركة الموافقة على تقديم مستندات مناقصة تأهيل 
 ELCON وصالت لحيم ضغط منخفض وكيل الشركة االيطالية

MEGARAD

طلب الشركة السماح لها بشراء وثائق تأهيل توريد لمبات إنارة
الشوارع

الموضوع

6

7

8

اســـم الشركة م

شركة اوالد عبد العزيز عبد
المحسن الراشد ذ م م

شركة ابواب المستقبل 
الدولية للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة
والمقاوالت  ذ م م

شركة اس ام بي اليتنج 
للمقاوالت واالداوات 

الكهربائية ذ م م

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   يحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاه الجهاز بالرد خالل 
اسبوع من تاريخه  

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب



18 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

72
2017-02-01

77
2017-02-01

5
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تأهيل اعمدة انارة 
 FONDERIE الشوارع وكيل الشركة االيطالية

VITERBESI SRL

طلب الشركة السماح لها بتقديم مستندات  تاهيل شركات توريد 
 FONDERIE كشافات انارة الشوارع وكيل الشركة االيطالية

VITERBESI SRL

طلب الشركة السماح  لها بشراء تأهيل وذلك لشراء المناقصة 
رقم و ك م/2017/2016/37 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
واألجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه

الموضوع

9

10

11

اســـم الشركة م

شركة كي سي سي للهندسة
والمقاوالت  ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة
والمقاوالت  ذ م م

شركة الدار للهندسة 
واالنشاءات  ش م ك م

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   يحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاه الجهاز بالرد خالل 
اسبوع من تاريخه  

   يحفظ  



19 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للصناعة

2017/16
2017-01-29

2017/283$
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات  تأهيل لالشتراك في 
اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه

طلب الشركة وقف اجراءات التعاقد المباشر لعقد المناقصة رقم 
هـ ع ص/2015/2012/5 اعمال حراسة منشات ومباني الهيئة

العامة للصناعة وبعض المناطق الصناعية التابعة لها على 
حساب الشركة

الموضوع

الموضوع

12

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الدار للهندسة 
واالنشاءات  ش م ك م

مركز الغاية للخدمات 
االمنية فرع من شركة 
جاسم الشهري للتجارة 

العامة ذ م م فرع 1

   قرر الجهاز الموافقة  للشركة على شراء وثائق التأهيل 
ويحال للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   يحفظ  



20 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

اإلدارة العامة لإلطفاء

ديوان المحاسبة

2017/225$
2017-01-30

2016/28
2016-09-25

2017/257$
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 تظلم الشركة من نتيجة التأهيل ضمن الشركات المؤهلة العمال
تنظيف المدن

* كما اطلع الجهاز كتاب البلدية رقم (3052) المؤرخ في 
2017/2/2 المتضمن  الرد على تظلم / مؤسسة دلة العربية 

للتجارة العامة والمقاوالت

(أعيد بحث) طلب الشركة إستعجال اإلدارة بتوقيع عقد 
الممارسة رقم 29-2016/2015 صيانه نظام األرشفة 

اإللكتروني

طلب تزويد الشركة باسباب استبعادها من ترسية المناقصة رقم 
2016/2015/2 وريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام االلي 

لحفظ استرجاع الوثائق لديوان المحاسبة.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مؤسسة دلة العربية 
للتجارة العامة والمقاوالت

شركة ادفانسد سوليوشنز 
لالجهزة الكهربائية و 

االلكترونية ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  حيث تم توقيع العقد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان المحاسبة

2017/257$
2017-02-05

الموضوعرقم الكتاب وتاريخه اســـم الشركة م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



22 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وكالة األنباء الكويتية

81
2017-02-06

216
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم وأ/ 2013/330-2014 تنفيذ اعمال صيانة بدالة 
الوزارة و بدالة مبنى السالمية التابع للوزارة المبرم مع / شركة الخالدية لالجهزة الكهربائية
وااللكترونية لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/17,450 د.ك)  فقط 

سبعةعشر الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد صيانة مشروع بوابة كونا اإللكترونية الداخلية المبرم مع/ شركة 
بلكسس لنظم المعلومات لمدة سنة إعتبارا من 2017/3/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/14.955 

د.ك) فقط اربعة عشر الف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار الغير

كما إطلع الجهاز على كتاب الوكالة رقم 262 بتاريخ 2017/2/9 المتضمن فترة التجديد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49



23 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة األشغال العامة

2018
2017-02-05

385
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/3,150 د.ك)  فقط ثالثة آالف
 ومائة وخمسون دينار  الغير مايعادل نسبة 29.34% على قيمة عقد الممارسة رقم 11-
2017/2016 توفير احتياجات منزل منتصف الطريق الخاص بمركز عالج االدمان المبرم 

مع/ شركة المجموعة العربية للخدمات التعليمية وذلك لزيادة األعمال المطلوبة.

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ا م م/2013/2012/6/1 تأجير سيارات متنوعة 
لعقود الخدمات المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

2017/5/3 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,258 د.ك)  فقط  الفين  ومائتين وثمانية وخمسون 
دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49



24 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

بلدية الكويت

3238
2017-01-30

2416
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ش ج ع/2017/2016/11 الصيانة السنوية ألعمال  مكافحة و 
انذار الحريق و اعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت الوزارة  فيما عدا قطاع الرعاية 

االجتماعية بين الشركات المصنفة بالفئة االولى العمال مكافحة الحريق لدى االدارة العامة 
لالطفاء فقط

- ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة

- غير قابلة للتجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

احالة البلدية تظلم شركة / مجموعة اسيان للتجارة العامة وكيل / مؤسسة صيانكو السعودية
لعدم تأهيلها من ضمن الشركات المؤهلة لتنظيف المدن

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   يحفظ  



25 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

599
2016-12-06

534
2017-02-07

26
2017-01-18

2709
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد  بحث) طلب ترسية الممارسة رقم (2014/789-2015) توريد جهاز وملحقاته 
لمجلس أقسام الطب النووي على/ شركة التقدم التكنولوجى (رابع أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/249,000 د.ك)  فقط مائتين وتسعة واربعون الف  دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/198,748 د.ك)  فقط مائة وثمانية وتسعون الف  وسبعمائة وثمانية 

واربعون دينار  الغير

 SPECIMEN IMAGING (إعيد بحث) طلب استدراج عروض اسعار لتوريد جهاز
D TOMOSYNTHESIS FOR INTERAOPERATIVE BREAST3 وملحقاته

من الشركات المتخصصة

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (141) شرائح تستخدم لمنع التلوث في 
جراحات العظام لمستشفى الرازي لتصبح من / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة 

التقدم التكنولوجي وذلك النتقال الوكالة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة اإللتزام بصورة التعاقد والشراء الواردة 
بأحكام قانون المناقصات  رقم 2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

531
2017-02-07

537
2017-02-07

544
2017-02-07

539
2015-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/87,038 د.ك)  فقط سبعة وثمانون الف  وثمانية وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (41) ضوابط نوعية لوحدة الضبط النوعي التابع إلدارة خدمات 
المختبرات الطبية من / شركة التقدم التكنولوجي (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/74,292 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  ومائتين واثنى وتسعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (208) مواد مخبرية لجهاز VARIANT لكافة المختبرات من/ 
شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/68,151 د.ك)  فقط 

ثمانية وستون الف  ومائة واحدى وخمسون دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2014/561-2015 توريد جهاز وملحقاته لحاجة
مجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي على / شركة اشرف وشركاه المحدوده (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/65,000د.ك) خمسة وستون الف  دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2388
2017-01-31

529
2017-02-07

543
2017-02-07

125
2016-04-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء البند رقم (109-2) شراء دعامات دوائية ذات خاصية التمدد بمقاسات مختلفة 
للمستشفى الصدري المرسى على / شركة ارجون للتجارة العامة والمقاوالت  بمبلغ 

إجمالي قدره (-/49,545د.ك) فقط تسعة واربعون الف  وخمسمائة وخمسة واربعون 
دينار  الغير وذلك إلعتذار الشركة عن التوريد

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/45,858 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  وثمانمائة وثمانية وخمسون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (207) محاليل لفحوصات خاليا الدم لمختبر بنك الدم المركزي من/ 
شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/31,874 د.ك)  فقط احدى وثالثون الف  وثمانمائة واربعة وسبعون دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم ص/م س/2016/2015/141 صيانة االت تصوير
المستندات (ماركة كيوسيرا) على / شركة النهار الدولية الدولية لمكائن التصوير 

والطباعة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/24,460 د.ك)  فقط اربعة وعشرون 
الف  واربعمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

9

10

11

12

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

17/4
2017-01-31

538
2017-02-07

1157
2017-01-16

504
2016-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

 ULTRASOUND طلب التعاقد مع / شركة نور (الوكيل المحلي) الصالح جهاز
SYSTEM لمستشفى مبارك بمبلغ اجمالي قدره (-/18,000 د.ك)  فقط ثمانية عشر 

الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم  (201) مواد مخبرية استهالكية لجهاز ALLEGRIA لكافة 
المختبرات من/ شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/15,110 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  ومائة وعشر دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب زيادة مبلغ شراء البند رقم (64) مستهلكات لقسم مختبر القلب 
لمستشفى العدان مركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق ليصبح (-/13,300د.ك) 
فقط ثالثة عشر الف  وثالثمائة دينار الغير بدال من (-/10,600د.ك) فقط عشرة آالف 

وستمائة دينار الغير وذلك لوجود خطأ بالترسية

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2014/1009-2015 توريد جهاز وملحقاته 
لحاجة مجلس اقسام االشعة والعالج اإلشعاعي على / شركة اشرف وشركاه المحدوده 
(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,595د.ك)  فقط ثمانية آالف  وخمسمائة 

وخمسة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

13

14

15

16

 م

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

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

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

2389
2017-01-31

3585
2017-02-06

3624
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء البند رقم (103-2) شراء مستهلكات طبية لألطفال لمستشفى مبارك الكبير 
لقسم العناية المركزة اطفال المرسى على / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي قدره 
(-/8,000د.ك)  فقط ثمانية آالف  دينار  الغير وذلك لعدم توفر المادة المطلوبة بناءا 

على كتاب الشركة

طلب طرح الممارسة 2014/1235 قطع غيار لمضخات تصريف مياة االمطار إلدارة 
محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1266/2017/13 ش اكواع مطروقة الرضية غرفة 
االحتراق للغاليات الدارة محطة الدوحة الغربية لقسم الصيانة الميكانيكية عن طريق 

اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

الموضوع

17

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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



30 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3561
2017-02-06

3590
2017-02-06

3631
2017-02-06

3606
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1183/2017/13 ش معدة فلترة و تنقية الزيت الدارة 
محطة الشويخ عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1257/2017/13 ش عدادات قياس ضغط زيت إلدارة 
صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل الكهربائية عن طريق االعالن 

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1287/2017/13 قطع الغيار المطلوبة للتوربينات 
الغازية الجديدة - مضخة الضواغط إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن 

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1221/2017/13 ش مانع تسريب ميكانيكي لمضخة 
المياه الرئيسية بالغاليات إلدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

الموضوع

3

4

5

6

 م

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

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

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

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



31 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3553
2017-02-06

3592
2017-02-06

3591
2017-02-06

3316
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1194/2017/13 ش توريد مضخات وقطع غيار للمواد
الكيماوية في الغاليات إلدارة محطة الشويخ عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1272/2017/13 ش اسالك تحميل لونش التربينات 
الدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1230/2017/13 ش قطع غيار لنظام التنظيف بالكرات 
بالمقطرات الدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع 

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1180/2017/13 قطع غيار المقطرات وحدة اعادة 
الكربنة المرحلةالثانية - مضخة نزع الغازات إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق 
eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

7

8

9

10

 م

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

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

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

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



32 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3645
2017-02-06

3573
2017-02-06

3589
2017-02-06

3611
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1227/2017/13 ش توريد جهاز قياس رقمي الدارة 
صيانة محطات التحويل الرئيسية - شبكات النقل الكهربائية عن طريق اإلعالن عنها 

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1275/2017/13 ش سادل DI لقطاع تشغيل وصيانة 
المنشات المائية - تشغيل وصيانة المياه عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocurement.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1181/2017/13 ش شريط عازل تيريلن الدارة صيانة 
الكيبالت االرضية والخطوط الهوائية  -شبكات النقل الكهربائية عن طريق اإلعالن عنها 
eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1290/2017/13 قطع غيار ألنظمة البخار والمتكاثف 
للغاليات إلدارة محطة الدوحة الغربية بقسم الصيانة الميكانيكية عن طريق االعالن 

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

11

12

13

14

 م

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

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

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

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



33 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3568
2017-02-06

3627
2017-02-06

3604
2017-02-06

3301
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1284/2017/13 ش قطع الغيار المطلوبة الجهزة تحليل
المياه للغاليات الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocurement.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1253/2017/13 ش قميص نحاسي للكيبالت الزيتية 
جهد 132 ك.ف إلدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل 

الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1256/2017/13 ش بطاريات قلوية الدارة محطة 
الدوحة الغربية لقسم الصيانة الكهربائية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocurement.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1126/2017/13ش مضخات حقن الفوسفيت للغاليات 
من 1 الى 6 الدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع 

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

الموضوع

15

16

17

18

 م

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

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

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

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



34 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3635
2017-02-06

3650
2017-02-06

3629
2017-02-06

3578
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1226/2017/13 ش جهاز نقاوة الهيدروجين للتربينات
البخارية الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocurement.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1218/2017/13 ش قطع غيار الخاصة بمنطقة مياه 
البحر كراسي التحميل للغرابيل الدوارة الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن 

عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1184/2017/13 ش قطع الوصل الالزمة إلرتباطات 
المياه إلدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية - تشغيل وصيانة المياه عن طريق االعالن 

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1250/2017/13 ش محرك احتياطي لمضخة مصنع 
الكلور إلدارة محطة الدوحة الغربية بققسم الصيانة الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

19

20

21

22

 م

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

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

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

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



35 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3562
2017-02-06

3314
2017-02-05

3625
2017-02-06

3555
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/13/ 1188/2017 ش عدادات قياس ضغط الزيت الدارة 
صيانة الكيبالت االرضية والخطوط الهوائية لشبكات النقل الكهربائية عن طريق اإلعالن 

عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1233/2017/13 ش صمامات خطوط تنظيف الغرابيل 
الدوارة الدارة محطة الدوحة الشرقية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1289/2017/13 ش قطع غيار للمحوالت الدارة محطة 
الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1207/2017/13 مرسل منسوب بئر المياه الساخنة 
للمكثف لتوريدها الى مخازن الصبية الدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

23

24

25

26

 م

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

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

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

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



36 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3317
2017-02-05

3571
2017-02-06

3575
2017-02-06

3616
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1172/2017/13 ش قطع الغيار إلدارة مركز تنمية 
مصادر المياه - التخطيط والتدريب عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1209/2017/13 ش قطع غيار لوحدة مناولة الهواء 
الجهزة التكييف (احزمة) الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1236/2017/13 ش قطع غيار لمفاتيح خزان مياه 
التغذية والمسخنات والمكثف لتوريدها الى مخازن الصبية الدارة محطة الصبية عن طريق

اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1196/2017/13ش قطع غيار لصمامات التحكم في مياه
التغذية بالغالية الدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع 

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

الموضوع

27

28

29

30

 م

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

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

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

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



37 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

3603
2017-02-06

3615
2017-02-06

3312
2017-02-05

3320
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1263/2017/13 ش قطع غيار لمحركات الصمامات 
spare parts for actuator الدارة محطة الدوحة الغربية لقسم الصيانة الكهربائية 

عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1270/2017/13 توريد ضواغط بأحجام مختلفة 
للوحدات المفصولة - ثالجات - ومبردات المياه إلدارة محطة الدوحة الغربية بقسم 

الصيانة الميكانيكية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم وك م /1238/2017/13 ش كاشف الغاز للغاليات 5-7 إلدارة 
محطة الدوحة الشرقية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1038/2016/13 ش مواد مختبرات إلدارة مركز تنمية 
مصادر المياه - التخطيط والتدريب عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

الموضوع

31

32

33

34

 م

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

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

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

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



38 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األعالم

3320
2017-02-05

3586
2017-02-06

3608
2017-02-06

95
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /2017/13 /1254 ش قطع غيار لمحطة تحلية المياة 
إلدارة محطة الشعيبة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1101/2016/13 ش راس كاشف االهتزازات 
للتربينات 1-7 الدارة محطة الدوحة الشرقية على/ شركة الغنيمان للتجارة العامة 

والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-/6,492د.ك)  فقط ستة آالف  واربعمائة
واثنى وتسعون دينار  الغير

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بالتعاقد المباشر مع/ شركة ليدرز جروب 
لالستشارات والتطوير القامة الملتقى األول للسياحة (السياحة في الكويت واهميتها 

للشباب) الفرص واالفاق والمشاريع بمبلغ إجمالي قدره (-/97,000 د.ك)  فقط سبعة 
وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

الموضوع

34

35

36

1

 م

 م

2016/49

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

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

95
2017-02-12

80
2017-02-06

40
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البرنامج التلفزيوني المنوع (جيل بعد جيل) من/ شركة سما الخليج بمبلغ 
اجمالي قدره (-/96,000 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  دينار  الغير للقيام بعرضه على 

شاشه تلفزيون دولة الكويت

(أعيد بحث) طلب التعاقد رقم 172-2017/2016 لشراء البرنامج الطبي (داء.. ودواء) 
مع /سينما فلكس لإلنتاج الفني  بعدد 30 حلقة مدة كل حلقة نصف ساعة تلفزيونية بمبلغ

اجمالي قدره (-/ 90,000 د.ك) تسعون ألف دينار

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3/26) المؤرخ 2017/1/4 وكتاب رقم (5/26) 
المؤرخ 2017/1/5

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  التالي:
أوال : إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم م (2017/8) المنعقد بتاريخ 

2017/1/30 المتضمن " عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة ويعلن عنها بالجريدة 
الرسمية "الكويت اليوم" "
ثانيا: الموافقة على التعاقد 

مع عدم موافقة 
العضو مشاري البليهيس

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
مع عدم موافقة 

العضو    مشاري البليهيس 
العضو    د/ جنان بوشهري

العضو   محمد  الخرافي

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
مع عدم موافقة 

العضو    مشاري البليهيس 
العضو    د/ جنان بوشهري



40 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

37
2017-01-18

2020
2017-02-05

1971
2017-02-05

2017
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد  بحث) طلب شراء المسلسل التلفزيوني (حريم بوسلطان) من/ شركة فروغي 
لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 30,000 د.ك) ثالثون ألف دينار

طلب استدراج عروض اسعار رقم (1-2018/2017) تزويد بعثة الحج الكويتية بالخدمات
الغذائية لموسم حج (1438هـ) من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية

طلب استدراج عروض اسعار رقم 4-2018/2017 استئجار سيارات لبعثة الحج الكويتية 
لموسم حج1438 هـ

طلب استدراج عروض اسعار رقم 8-2018/2017 الستئجار باصات لبعثة الحج الكويتية 
لموسم حج 1438هـ من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية السعوديه

الموضوع

الموضوع

4

1

2

3

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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



41 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

1973
2017-02-05

1970
2017-02-05

216
2017-02-02

211
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عروض اسعار رقم 2-2018/2017 لتجهيز مخيم منى لمقر بعثة الحج 
الكويتية لموسم حج 1438هـ من الشركات المتخصصة بالمملكة العربية السعودية

طلب استدراج عروض اسعار رقم (7-2018/2017) تجهيز مخيم مشعر مزدلفة لمقر 
بعثة الحج الكويتية لموسم حج(1438هـ) من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية 

السعودية

طلب استدراج عروض اسعار لالستعانه بخدمات سكرتيرة في المكتب الفني للصندوق في 
مملكة البحرين لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31

طلب طرح الممارسة رقم (2016/62) توريد وتركيب لوحات كهربائية لمبنى الصندوق

الموضوع

الموضوع

4

5

1

2

 م

 م

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

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

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

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



42 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

وزارة العدل

217
2017-02-02

253
2017-02-07

2017002924
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عروض اسعار لالستعانه بخدمات سائق في المكتب الفني للصندوق في 
مملكة البحرين لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/57) هيكلة وتصميم النظم وقواعد البيانات على/ 
شركة ديجيتل بروسيسينج سيستم الستشارات الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/17,280 د.ك)

أوال : طلب الغاء ترسية الممارسة رقم (وع/10-2017/2016) توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة عدد2 خزان مياه للشرب والحريق بمبنى مجمع محاكم االحمدي المرساة على/ 
شركة الدانة العالمية للتجارة العامة و المقاوالت  وذلك لتخلف الشركة عن توقيع العقد

ثانيا : اعادة طرح الممارسة برقم (وع/2018/2017-1)

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

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

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      قرر الجهاز التالي :
أوال الموافقة على االلغاء

ثانيا :  إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 2016/49



43 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

اإلدارة العامة للطيران المدني

2017002921
2017-02-06

2017002916
2017-02-06

17808
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (وع/20-2017/2016) اعداد وتقديم دراسة ميدانية بشأن 
جرائم االنترنت االلكترونية على/ شركة االستثمار الذاتي لالستشارات والخدمات التعليمية 

(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,850 د.ك)  اربعة وعشرون الف  وثمانمائة 
وخمسون دينار

طلب ترسية الممارسة رقم م ع/22-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة بدالة 
الكترونية لالدارة العامة للتنفيذ على/ شركة الشرق األوسط ألجهزة االتصاالت السلكية 

(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/20,800 د.ك)  فقط عشرون الف  وثمانمائة دينار  
الغير.

(اعيد بحث) طلب تعديل القيمة االجمالية العمال الشراء لقطع غيار متنوعة لسيور نقل 
االمتعة باالمر المباشر من/شركة فاندر الند الهولندية(وكيل حصري) لتصبح (-

/57,000د.ك) فقط سبعة وخمسون الف  دينار  الغير بدال من(81,308/488د.ك) فقط 
احدى وثمانون الف وثالثمائة دينار واربعمائة وثمانية وثمانون فلس الغير و ذلك لما 

يتماشى مع ما هو مخصص ضمن ميزانية السنة المالية 2017/2016

*اطلع الجهازعلى :
-كتاب االدارة رقم 16248 المؤرخ في 2016/11/10 المتضمن الطلب قبل تعديل المبلغ

- كتاب االدارة رقم (566) المؤرخ في 2017/1/12 المتضمن القيمة الصحيحة

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

األمانة العامة لمجلس الوزراء

بلدية الكويت

17808
2016-12-12

1602
2017-02-05

2227
2017-02-19

3507
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 84-2016/2015 توريد وتركيب وتشغيل منظومة المراقبة 
األمنية الخارجية لجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

طلب ترسية الممارسة رقم 126 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة حاسب آلي للجهاز 
المركزي للمناقصات العامة على/ شركة كواليتي نت للتجارة العامة (عرض وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/69,750 د.ك) فقط تسعة وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/4 توريد و تركيب و تشغيل و تدريب و صيانة 
اجهزة مساحية و تشغيل و تدريب و صيانة المحطات المرجعية بنظام المحطات التبادلية 
على/شركة فيجن الدولية للتجارة العامة و المقاوالت(عرض وحيد)بمبلغ اجمالي قدره(-

/43,150د.ك) فقط ثالثة واربعون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير لمدة سنتان

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

2

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

وزارة الداخلية

الهيئة العامة للرياضة

3507
2017-02-06

1076
2017-01-30

3310
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع / شركة العالمية الكبرى للتجارة العامة والمقاوالت لقيام بصيانة 
نظام إصدار الهويات بإلدارة العامة لشئون قوة الشرطة لإلدارة العامة لنظم المعلومات 

بالوزارة لمده ثالث سنوات اعتبار من تاريخ التعاقد بمبلغ اجمالي قدره (-/36,000د.ك) 
فقط ستة وثالثون الف  دينار  الغير

طلب استدراج عروض أسعار رقم (2017/2016/4) لتوفير خدمة الترجمة لمتطلبات 
الهيئة عقد التغطية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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



46 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

3157
2017-02-05

3005
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم م م 57-2017/2016 توريد و نقل و تركيب و صيانة اورج 
غربي و شرقي مع حامل وذلك عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م م 27-2017/2016 توريد عدد و ادوات صغيرة لحاجة
التوجيه الفني العام للدراسات العلمية على النحو التالي:

-البندي رقم (7.1) على/ شركة المجموعة العربية للخدمات التعليمية (اقل االسعار) بمبلغ
اجمالي قدره( 7,890/500 د.ك)  فقط سبعة آالف  وثمانمائة وتسعون دينار  وخمسمائة 

فلس  الغير
-البنود ارقام (6.4.3.2) على/ شركة الدلح للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره 
(22,137/700د.ك)  فقط اثنى وعشرون الف  ومائة وسبعة وثالثون دينار  وسبعمائة 

فلس  الغير
*إلغاء البند رقم (5)

طما إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1878) المؤرخ في 2017/1/22

الموضوع

1

2

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  



47 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة التجارة والصناعة

349
2017-02-02

350
2017-02-02

4050
2017-02-16

4052
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (ا م م/2016/4/2-2017) لشراء حزمة من الرسائل النصية 
مع عدد (3)هوية مستخدم لثالث انظمة على/ شركة كيو كو للتجارة العامة (اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/8,675 د.ك)  ثمانية آالف  وستمائة وخمسة وسبعون دينار

طلب الغاء البند الخامس من الممارسة رقم إ م م/2014/16/2-2015 توريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة حاسب آلي وملحقاتها وطابعات مخططات هندسية وذلك العتذار 

كافة الشركات عن توريد البند.

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/23-2017 شراء رخص محرك البحث اآللي لصور 
العالمات التجارية لمركز الملكية الفكرية (الربط مع السجل التجاري) على / شركة بيت 

الخبرات(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/69,000 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/22-2017 شراء توريد وتركيب أجهزة الخوادم 
وملحقاتها الخاصة بمركز الملكية الفكرية على / الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات(ثاني 

أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/68,977 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



48 2017/14إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

4052
2017-02-16

4051
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/24-2017 شراء برمجيات وتراخيص وتطبيقات 
الحاسب اآللي لمركز الملكية الفكرية (الربط مع السجل التجاري) على / شركة بيت 

الخبرات(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/69,000 د.ك)

الموضوع

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 22-02-2017 الساعة -/9 صباحا. 


