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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

2017/20
17-جمادي الثانى-1438 

   االربعاء
2017-03-15 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-15

)(   االربعاء2017/20 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
عبد الله زايد الفهد
هيا أحمد الودعاني

هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
خالد خليل العربيد

د/مبارك فهاد العازمي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
األمين العام

نائب األمين العام

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل / شركة نفط الكويت

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12



1 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة األعالم

وزارة الصحة

هـ م أ/292

هـ ص /ص/203

و ا /2017/2016/250

ص/ م خ 
ع/2017/2016/35

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء وأنجاز وصيانة مبنى محكمة األسرة بمحافظة العاصمة

تشغيل وصيانة محطة الضخ وخطوط شبكة توزيع المياه المعالجة بالعبدلي

مشروع االعمال المدنية وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى وزارة 
االعالم وحطات االرسال وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية 

السرعة وتركيب اجهزة الربط والتراسل الالزمة

مشروع انشاء و انجاز وصيانة مركز الفنطاس الصحي التخصصي

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

و ك م/2017/2016/53

1752916

1562916

1452914

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اصالح و تحديث الكيبالت االرضية للضغط المنخفض و تمديد و لحيم كيبالت ضغط منخفض
لمستهلكين جدد في محافظة االحمدي( جنوبا)

خدمات النظافة لمعهد التدريب التخصصي قيادة الصيانة - الدفاع الكيماوي - السجن 
العسكري

تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف و التهوية و التبريد بمعسكر لواء صالح المحمد 
االلي/94

اعمال انارة الطريق الرئيسي من معسكر الحرس االميري الى معهد القوة الجوية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

3

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/20إجتماع 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

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

الهيئة العامة للقوى العاملة

هـ ع ر 2017-2016/7

2017/2016/1

2017/2016/6

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

أعمال توريد وتركيب وصيانة أثاث باستاد جابر األحمد الدولي

الخاصة بأعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية 
لقطاعات األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

الصيانة السنوية العمال مكافحة وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت 
الهيئة العامة للقوى العاملة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة التربية

أ ف/2017/2016/16

م ع /2017/2016/47

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد وتركيب أثاث مكتبة الصباحية االسالمية ( طاوالت - كراسي - كاونترات - وحدات 
عرض - استاندات - وخالفه )

لتوفير وتجهيز وتصميم وتنفيذ أزياء الطالب والطالبات المشاركين باألوبريت الخاص 
باحتفاالت دولة الكويت بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين ليوم

التحرير

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



5 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/487$
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/888,150 د.ك) ما يعادل 
نسبة (9.9%) على قيمة عقد المجاميع (األولى والثانية والثالثة) من المناقصة رقم 

RFQ-2019632 توريد أنابيب تبطين وملحقاتها للحفر التطويري واآلبار الطباشيرية 
المبرم مع/ شركة الثويني التجارية وذلك لتغطية تكاليف الزيادة في الكميات المطلوبة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/20إجتماع 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

6615
2017-03-05

34853
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/7227 توريد وتسليم المواد المضافة لزيت الوقود 
لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على/ شركة المجموعة الخليجية (اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/14,942,732د.ك)  فقط اربعة عشر مليون  وتسعمائة 
واثنى واربعون الف  وسبعمائة واثنى وثالثون دينارالغير

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/53 اعمال الزراعة بمحطة 
الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة الخيرة للتجارة العامة 
والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (113,916/500 د.ك) فقط مائة وثالثةعشر 
الف  وتسعمائة وستةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك بعد احتساب خطأ حسابي 
بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/5,172 د.ك) مايعادل نسبة (4.343%) من اجمالي العطاء

الموضوع

1

2

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



7 2017/20إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون القصر

866
2017-01-10

2583
2017-03-05

رقم الكتاب وتاريخه

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 إلغاء بنود الجزء الثاني (األجهزة الكهربائية ) للمناقصة رقم هـ ش ق 3-
2017/2016 تأثيث بيوت القصر المرساة على شركة األندلس على ان يتم طرحها في 

مناقصة اخرى وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/20إجتماع 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

ديوان المحاسبة

وزارة التربية

2276
2017-03-05

1586
2017-03-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2017/2016/12 توريد تراخيص اوراكل مع خدمة الدعم 
الفني (METALINK) على / شركة الدار لالنظمة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/126,236د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  ومائتين 

وستة وثالثون دينار  الغير

 Microsoft System طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/1 شراء برنامج
2R 2012 Center  على / شركة مجموعة ارابيسك للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/35,000 د.ك)  خمسة وثالثون الف  دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/20إجتماع 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 التربية

جامعة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

4297
2017-02-16

1026
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/28 تصميم وترخيص وصيانة 
عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس الوزارة بمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح على/شركة البحر اإلنشائية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,154,281 د.ك) 
فقط مليونين ومائة واربعة وخمسون الف ومائتين واحدى وثمانون دينار الغير

طلب الغاء البنود المذكورة بكتاب الجامعة للمناقصة رقم 171-2013/2012 توريد اجهزة 
علمية - كلية الطب - بالجامعة و ذلك لعدم توفر االعتمادات المالية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إلنتهاء الكفالة البنكية

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/20إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

25086
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب األحاطة والعلم للمناقصة رقم 2014/2013/3(ع) توفير عمالة استشارية متخصصة 
في مجال نظم وتقنية المعلومات بأن بعد اخذ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

بالترسية على السادة / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر و السادة / شركة ايبال الستشارات
الكمبيوتر وذلك بعد اخذ موافقة ديوان المحاسبة تم مخاطبة لجنة البيوت االستشارية وكان 

الرد التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة

الموضوع

1

 م

   احيط الجهاز علما  



11 2017/20إجتماع 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

الديوان األميري

2016/2587$
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) تظلم الشركة من شروط تأهيل الزراعات التجميلية 
والري في حديقة الشهيد وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة جرين لوجستيك 
للمقاوالت الزراعية ذ م م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة على تأهيل الشركة 
ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم" وتخطر الشركة

وعدم موافقة: العضو د. جنان بوشهري



12 2017/20إجتماع 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 - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

2016/2359$
2016-11-27

2727220028
85

2017-01-29

رقم الكتاب
وتاريخه

( أعيد بحث) رد شركة كواليتي نت للتجارة العامة 
والمقاوالت على اسباب االستبعاد من المناقصة رقم و ك 

م/2016/2015/52 تقديم خدمات االنترنت للوزارة

( أعيد بحث) طلب التالي:
اوال: افادة الوزارة بسحب اعمال عقد المناقصة رقم 

1242912 متطلبات معسكر االنذار الراداري بالمنطقة 
الجنوبية  المشروع من شركة/ أبو شيبة للتجارة العامة 
والمقاوالت الخالله بشروط ومواصفات العقد طبقا للمادة 

(63)من الشروط الحقوقية
ثانيا:طلب تطبيق المادة رقم (57) من قانون المناقصات 

العامة

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الوزارة :
-السيدة/ غدير القويضي - مدير مكتب الوزير

-السيدة/ هند البناي - مراقب تطوير النظم و نائب رئيس 
اللجنة الفنية

-المهندسة/ دعاء الشواف - رئيس قسم تنفيذ المشروعات
-المهندسة/ مريم الحمادي - مهندس أول حاسوب

-المهندسة/ ريم الحسيني - مهندس حاسوب

وشركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت:
-السيد/ علي عبدالعزيز الياسين - مدير مبيعات القطاع 

النفطي والحكومي
-المهندس/ سروش فوهر انور - مهندس العطءات الفنية

قرر الجهاز الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

الجهـــــــة



13 2017/20إجتماع 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 - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

2727220028
85

2017-01-29

1553
2017-02-14

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م و ث ف 
أ2017/2016/1خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي 
للمجلس واالدارات التابعة له على/الشركة العالمية لألمن 

والسالمة (اقل االسعار مكرر) بمبلغ اجمالي قدره (-
/667,800 د.ك) فقط ستمائة وسبعة وستون الف  

وثمانمائة دينار  الغير وذلك بعد تزويد المجلس 
بالكتالوجات

الموضوع

3

المقاول م

 

   بعد االستماع الى  ممثلي الوزارة :
-المهندس/ مبارك العنزي - مراقب قاعدة عبدالله المبارك 

الجوية
-المهندس/ يوسف أحمد السعيد - رئيس قسم المنطقة 

األولى
-المهندس/ ناصر بورسلي - رئيس قسم المشاريع بقاعدة 

عبدالله المبارك
-السيد/ هيا السالحي - محاسب العقد-قسم العقود المنظقة

الجنوبية

وممثلي شركة أبو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت :
-المهندس/ عبدالله صياح ابو شيبة - نائب رئيس مجلس 

االدارة و المدير التنفيذي المفوض بالتوقيع
-المهندس/ مصطفى عبدالحميد محمد ابو الخشب - مدير 

المشاريع
-السيد/ جمال فراج سليمان احمد - محامي الشركة

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

الجهـــــــة



14 2017/20إجتماع 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 - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

1553
2017-02-14

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

      بعد االستماع إلى افادة ممثلي المجلس:
-السيد/ ناصر ماضي         رئيس قسم االمن و السالمة

-السيدة/ هبه شحاتة بيومي   اختصاصي محاسبة
-السيد/ احمد زكي احمد        اختصاصي قانوني

قرر الجهاز عدم الموافقة ويخطر المجلس باعادة دراسة 
جميع العطاءات األقل سعرا المكررة مع استيضاح 
النواقص دون االستكمال وموافاة الجهاز بالتوصية

الجهـــــــة



15 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الديوان األميري

2805
2017-03-07

1252
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/200.000 د.ك)  فقط مائتى 
الف  دينار  الغير مايعادل نسبة (17.5%) على قيمة  المناقصة رقم هـ ع/ش ا 

م/2015/2014/31 أعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة للكليات والمعاهد والمراكز 
التابعة للهيئة (المنطقة األولى) المبرم مع/ شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت
وذلك لتمديد العقد لمدة اربعة اشهر لينتهى في 2017/8/29 بدال من 2017/4/29 وذلك 
لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2016/10-2017 إقفالها في 2017/4/1 

ولألسباب الموضحة بكتاب الهيئة

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم دأ/م/77 اتفاقية إدارة وتشغيل كامل مرافق المركز 
الصحي وقاعة المؤتمرات الجديدة بقصر بيان وقصر الضيافة باالحمدي المبرم مع/ شركة 
الخرافي ناشيونال لمدة شهرين اعتبارا من 2017/3/31 حتى 2017/5/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/80,750 د.ك)  فقط ثمانون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط 

واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة رقم دأ/هـ/77

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
عدم موافقة العضو: د/ جنان بوشهري

وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  ويخطر الديوان االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم 49 لسنة 
2016



16 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة الصحة

2017005045
2017-03-02

2017004658
2017-02-27

4674
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ( وع/7-2013/2012) نقل وحماية وأمن أموال 
ومضبوطات الوزارة المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة خمسة أشهر إعتبارا من 

2017/5/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/30,030 د.ك) فقط ثالثون الف  
وثالثون دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 

رقم و ع/2016/10-2017 أقفلت في 2017/1/31

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة على التمديد السابع  لعقد الممارسة رقم و
ع/2011/2010/9 توريد عصائر معلبة للوزارة المبرم مع/ شركة األلبان الكويتية 

الدانماركية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ إجمالي قدره 
(3.826/800 د.ك) فقط ثالثة آالف  وثمانمائة وستة وعشرون دينار  وثمانمائة فلس  

الغير

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/32,500 د.ك)  فقط اثنى 
وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة العقد رقم 
(1517C/16) توريد محاليل للغسيل البريتوني CAPD المبرم مع / شركة التقدم 

التكنولوجي وذلك لحاجة الوزارة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

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

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



17 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة األعالم

4674
2017-02-27

116
2017-03-09

112/26
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة التالي:-
-أوال:- تعديل تاريخ بداية التمديد التاسع لعقد الممارسة رقم وأ/كى بي 

أس/2009/2008/56 تنفيذ أعمال صيانة جذرية لنظام تشغيل االرشيف الرقمي بمكتب 
االذاعة ليصبح اعتبارا من 2016/12/13 بدال من 2016/12/12 

-ثانيا:- طلب تمديد العاشر لعقد الممارسة لمدة ستة أشهر إعتبار من 2017/3/13 إلى 
2017/9/12 بمبلغ إجمالي قدره (-/22,500د.ك) وذلك لحين استكمال إجراءات طرح 

الممارسة و أ/2016/2015/432

طلب تمديد زمني لعقد المناقصة رقم و ا/2016/2015/220 توريد وتركيب وتشغيل 
وتدريب وضمان اجهزة ومعدات لتطوير وتحديث استديو السالمية بالوزارة لمدة أربعة 
أشهر المبرم مع/ شركة جت لنك لالتصاالت دون أي تكلفة مالية وذلك لتحويل استديو 

(HD) بدال من(K4) السالمية إلى نظام

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:
اوال: الموافقة على تعديل تاريخ بداية التمديد التاسع

ثانيا: عدم الموافقة على التمديد العاشر استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم
49 لسنة 2016



18 2017/20إجتماع 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

112/26
2017-03-09

14135
2017-03-06

16055
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق واالذن بإصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ 
(38,000 $)  فقط ثمانية وثالثون الف  دوالرالغير ما يعادل (-/11,580د.ك)  فقط 

احدىعشر الف  وخمسمائة وثمانون دينار  الغير بنسبة(28,59 %) على قيمة عقد صيانة 
وتقديم خدمات الدعم الفني لبرنامج BMC/MAIN VIEW لجهاز الحاسب اآللي الرئيسي 

 SYNATAX DIAMOND INFORMATION بالمؤسسة المبرم مع/ شركة
SYSTEMS TECHNOLOGY وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

طلب تعديل موافقة الجهاز على طلب التجديد االول لعقد إيجار برامج الحاسب اآللي الرئيسي
نوع (IBM) وتقديم خدمات الدعم الفني المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة 

سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (1,372,424/64دوالر
امريكي ) ما يعادل (-/418,000د.ك ) اربعمائة وثمانية عشر الف  دينار لتصبح بنفس 

الشروط بدال من نفس الشروط واألسعار

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

      قرر الجهاز التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/88) المنعقد في 2016/12/12 

المتضمن" الموافقة"



19 2017/20إجتماع 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

جامعة الكويت

16055
2017-03-14

2484
2017-03-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الزمني االول للعقد رقم 0300C/KU/KUCP 09-10 تنفيذ كلية الهندسة 
والبترول بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية - بالجامعة المبرم مع/ شركة خالد علي 

الخرافي واخوانه لمدة (318) اعتبارا من 2016/1/18 حتى 2016/11/30 وذلك لألسباب
الموضحة بالكتاب

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

ثانيا: الموافقة على طلب المؤسسة

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



20 2017/20إجتماع 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

4608
2017-02-13

4611
2017-02-13

5011
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/50 اعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية 
بدون جهد حتى 400 ك.ف DEAD على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

* المناقصة ال  تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/84 توفير خدمات فحص هندسية على 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

*  المناقصة ال تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة

*االوامر التغييرية (%10)

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/23 صيانة األجهزة والمعدات في المختبر 
الكيميائي بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

* المناقصة تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة

الموضوع

1

2

3

 م

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

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

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



21 2017/20إجتماع 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

3439
2016-12-01

510
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم إ م م/2017/2016/6/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود المشاريع 

- علما بأن العقد من نوع عقد تغطية 
كما اطلعت الجهاز  كتاب الوزارة رقم 599 بتاريخ 2016/2/28 المتضمن شرط إمتالك 

المناقص لمرآب التصليح والصيانة

*تقبل التجزئة 
*التقبل عروض بديلة

* شرط إمتالك المناقص لمرآب بكامل المعدات للتصليح والصيانة

إفادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل شركة أي أن أي اإلقليمية للتجارة العامة والمقاوالت 
وكالء السادة/ شركة روافد للطرق والمقاوالت (السعودية) كشركة مقاوالت عالمية ضمن 
شركات مقاوالت عالمية لتنفيذ أعمال الطرق للوزارة وذلك لعدم تحقيقها معايير التأهيل 

العالمية المطلوبة

الموضوع

1

2

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الشركة



22 2017/20إجتماع 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

جامعة الكويت

1379
2017-02-05

1879
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 12-2018/2017 صيانة جهاز علمي لمدة سنة - ادارة االبحاث 
الجامعية - بالجامعة بين الشركات المسجلة لدى الجهاز والجامعة للسنة المالية 

 2018/2017

-نسية االوامر التغييرية (%30)
-التقبل التجزئة

*التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم 2017/14-2018 صيانة أجهزة علمية لكلية الطب لقسم الجراثيم 
بالجامعة بين الشركات المسجلة لدى الجهاز والمسجلة بالجامعة للسنة المالية 2018/2017

*نسبة األوامر التغييرية : %30
*تقبل التجزئة 

*التقبل عروض بديلة

الموضوع

1

2

 م

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

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



23 2017/20إجتماع 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

ديوان المحاسبة

1456
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اإلحاطة والعلم بأن فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2016/2015/3 توفير خدمات 
الفراشين وخدمات الضيافة ستبدأ من تاريخ إستالم الديوان لكتاب الجهاز في 2017/2/16

الموضوع

1

 م

      يخطر الديوان االلتزام بمدة الدراسة وموافاة الجهاز بالتوصية



24 2017/20إجتماع 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

610
2017-02-20

4670
2017-02-27

600
2017-02-20

598
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (199) طقم جراحى يستخدم بجراحات األورام لمركز الكويت لمكافحة
السرطان من / شركة مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,325,000 د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (42) أدوية (نقط) لعالج 
أمراض العيون لكافة األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات مستهلكات لتصبح من 

 ABBOT MEDICAL /بدال من ALLERGAN SALES LLC / USA /
(OPTICS(AMO

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/179,685 د.ك)  فقط مائة وتسعة وسبعون الف  وستمائة وخمسة 

وثمانون دينار  الغير بعد تخفيض بعض الكميات وتقليل بعض المواد

طلب شراء البند رقم (186) مستلزمات لجهاز SIGNATURE في غرف عمليات مركز 
البحر لقسم العيون في مستشفى البحر من / مجموعة بوشهرى التجارية (ثاني أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/172,000 د.ك)  فقط مائة واثنى وسبعون الف  دينار  
الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/20إجتماع 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

4672
2017-02-27

595
2017-02-20

592
2017-02-20

589
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعه إلعمال شراء البند رقم (150) وعاء 
 SCILABWARE-UK/DLS MEDICAL-UK / بالستيكي ذات ثالث اقسام  هو

SCILABWARE LTD بدال من LTD

طلب شراء البند رقم (183) قناع (كمام) جراحى لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (رابع عشر أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/126,000 د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (180) دعامات ذاتية التمدد للشريان االورطي لمستشفى الصدري - 
قسم جراحة القلب من / شركة ميد فيجن للخدمات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/99,830 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وثمانمائة وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (177) مستلزمات قياس سكر الدم لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/98,800 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/20إجتماع 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

586
2017-02-20

4866
2017-02-28

4865
2017-02-28

4862
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (174) مستهلكات تستخدم لمفصل الركب لمستشفى الفروانية من / 
شركة ميدكس المتحدة الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي

قدره (-/98,500 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة في شراء البند رقم (89) ادوية (حقن) 
لعالج حاالت التسمم من DIGOXIN لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو/
 BTG INTERNATIONAL INC / USA (PALADIN LABS) - CANADA

وليس PALADIN-LABS كما هو مذكور بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعه إلعمال شراء البند رقم (44) كبسوالت 
 PFIZER CORPORATION / مضاد حيوي لكافة االقسام في المراكز الصحية هو
-PFIZER MIDDLE EAST. WARNER LAMBERT بدال من  FRANCE/

PARK DAVIS

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (107) مستهلكات تستخدم في 
 - DEPUY SYNTHES / جراحة العمود الفقري لمستشفى الرازي لتصبح من

DEPUY SYNTHES / بدال من BACTERIN

الموضوع

9

10

11

12

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/20إجتماع 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

ادارة الفتوى والتشريع

ديوان الخدمة المدنية

119
2017-03-15

120
2017-03-15

2017016398
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة إيمس لتحديث البيانات المرحلة الثانية من مشروع البوابة
القانونية لبرج الفتوى والتشريع بمبلغ إجمالي قدره (-/231,502 د.ك)

طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا للقيام بتركيب أبواب 
الكترونية وكاميرات ثابتة ومتحركة لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-/99,964 د.ك)

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/15 أعمال المراسلين والفندقة والبدالة بمبنى 
الديوان

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة: العضو د. جنان بوشهري

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة: العضو د. جنان بوشهري

   عدم الموافقة وتطرح بمناقصة  



28 2017/20إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

100
2017-02-16

110
2017-03-09

4049
2017-03-08

4250
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم وأ/2016/531-2017 توريد كاميرا ديجيتال الدارة هندسة 
النقل الخارجي بالوزارة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/518-2017  توريد و تركيب و فحص و تشغيل و 
ضمان كيبل االلياف الضوئية مع ملحقاتها وذلك لترحيل كيبل االلياف الضوئية الخاصة 
بالوزارة على/شركة العربية للتجارة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,715 د.ك) 

فقط ثمانية آالف  وسبعمائة وخمسةعشر دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 105-2017/2016 تصميم وصف وإخراج وطباعة وتوزيع 
نماذج مختلفة من المطبوعات لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته 

وتجويد تالوته - الدورة الثامنة على / شركة مجموعة النظائر اإلعالمية (أقل االسعار 
)بمبلغ إجمالي قدره (-/36,600 د.ك )  ستة وثالثون الف  وستمائة دينار  الغير .

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 101-2017/2016 توريد هدايا متنوعة لجائزة الكويت 
الدولية لحفظ القرآن وتجويد تالوته - الدورة الثامنة على الشركات المذكورة في كتاب 

الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/34,970 د.ك )  اربعة وثالثون الف  وتسعمائة وسبعون 
دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   عدم الموافقة وتطرح بمناقصة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/20إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

4250
2017-03-12

4054
2017-03-08

4050
2017-03-08

4051
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 100-2017/2016 تصميم وتنفيذ ديكورات وتجهيزات قاعات
الفعاليات ومسرح بيان الخاصة بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته 

وتجويد تالوته - الدورة الثامنة على / شركة هيليت انترناشيونال إلدارة وتنظيم المعارض
والمؤتمرات (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/30,900 د.ك)  ثالثون الف  وتسعمائة 

دينار  الغير .

طلب ترسية الممارسة رقم 107-2017/2016 تصميم وتنفيذ وتجهيز وإعداد المعرض 
الخاص بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم و قراءاته و تجويد تالوته-الدورة 

الثامنة على/ شركة كين لوك للدعاية واإلعالن (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/18,500 د.ك) فقط ثمانيةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 102-2017/2016 عمل وانتاج فالشات تلفزيونية وفيلمي 
االفتتاح والختام لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته - 

الدورة الثامنة على/ شركة كين لوك للدعاية واالعالن (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/10,500 د.ك)  فقط عشر آالف  وخمسمائة دينار  الغير.

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



30 2017/20إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

جامعة الكويت

4052
2017-03-08

2056
2017-02-20

2362
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 103-2017/2016 أعمال تصوير وتوثيق الفعاليات الخاصة 
بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم و قراءاته و تجويد تالوته -الدورة الثامنه 

على/ شركة دائرة اإلبداع للتجارة العامة واإلنتاج الفني (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/9,420 د.ك)  فقط تسعة آالف  واربعمائة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/420-2017 صيانة أجهزة حاسبات وملحقاتها 
لمدة عام لكلية العلوم لمكتب نظم المعلومات بالجامعة على/ مؤسسة أجفان للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 16,843 د.ك)

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 470-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية
لكلية طب االسنان - بالجامعة على النحو التالي: 

-البندي رقم (3.1) على/ شركة السيافي للتجهيزات الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-
/12,690 د.ك)

-البند رقم (4.2) على/ شركة التقدم التكنولوجي  بمبلغ اجمالي قدره (-/2,330 د.ك)

البندين (2.1) اقل االسعار
-البند رقم (3) عرض وحيد

-البند رقم (4) ثاني اقل االسعار 

الموضوع

الموضوع

6

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/20إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة العدل

2362
2017-02-27

3141
2017-03-09

4171
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب ترسية الممارسة رقم 40 تجديد تراخيص سنوية وصيانة الشبكة لألمانة على / 
شركة سمارت انتيتي للتجارة العامة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/26,980 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم وع/24-2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة 
المفاتيح الرئيسية لمبنى مجمع الوطية على/ شركة زاك سلوشنز (عطاء وحيد) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/19,000 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/20إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

بلدية الكويت

وزارة الخارجية

2813
2017-02-27

6771
2017-03-08

37033
2016-10-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 Drift طلب التعاقد مع/شركة الهلبان للتجارة العامة والمقاوالت إلستبدال مزيل االنحراف
Eliminator بمطار الكويت الدولي لمدة ثالثة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (-

/13,500د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 2-2017/2016 توريد عدد 2 ماكينة تصوير مستندات 
HEAVY DUTY لالمانة العامة للمجلس البلدي على/شركة المال العالمية(اقل 

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

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2016/2 مشروع توسعة قاعة االستقبال الرئيسية
على/ شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 

(1,353,362/500د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وخمسون الف  وثالثمائة واثنى 
وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1143/14 بتاريخ 2017/3/12 المتمضن النواقص

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



33 2017/20إجتماع 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 الخارجية

وزارة التجارة والصناعة

أوراق عامة وزارة الصحة

37033
2016-10-25

1445
2017-01-19

5357
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2016/26-2017 مراقبة حركة أسعار السلع 
باألسوق اإللكترونية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن طريق اإلعالن 

بالجريدة الرسمية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة 6114 المؤرخ في 2017/3/12 المتضمن تخفيض 
القيمة التقديرية

طلب استمرار استثناء إدارة المستودعات الطبية من أخذ موافقة اللجنة المسبقة قبل 
قيامها باستدراج عروض األسعار لتوفير احتياجات الوزارة المختلفة لألدوية والمواد 
االستهالكية الطبية وذلك بعد صدور قرار قانون المناقصات الجديد رقم (2016/49)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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



34 2017/20إجتماع 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

أوراق عامة وزارة الصحة

5357
2017-03-06

الموضوعرقم الكتاب وتاريخه

1

 م

      تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات لعامة رقم 49 لسنة 
2016

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 20-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


