
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/12

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-02-13

إدارة اإلعداد والتدقيق

17-جمادي األولى-1438 هـ 

محضر أعمال



قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/12
17-جمادي األولى-1438

   االثنين 
2017-02-13 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-13

)(   االثنين 2017/12 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 :-

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 عبدالرزاق يوسف الخميس

د/مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
خالد على  الشويب
خالد خليل العربيد
سالم ذياب العنزي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 أمين السر

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

ممثل / شركة نفط الكويت
عضو / ممثل وزارة المالية
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1 2017/12إجتماع 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

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

2027661-RFP

هـ م خ / 226

هـ ز/ م م/2017/2016/9

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات شركة نفط الكويت والصيانة

انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات - محافظة الجهراء

اعادة الغطاء النباتي في محمية صباح االحمد ( الجزء البري ) احد المشاريع المتعلقة 
باعادة تاهيل البيئة الكويتية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/12إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

09-2016/2017

رقم المناقصة

المجهر اإللكتروني الماسح المتنقل 

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/12إجتماع 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 نفط الكويت

2017/252$
2017-02-02

2017/264$
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2025297 تقديم خدمات الصيانة لمرافق االنتاج في 
مناطق غرب الكويت على/ شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة 
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/49,999,999 د.ك)  فقط تسعة واربعون مليون  

وتسعمائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

طلب التالي:
أوال: إعادة ترسية المجموعة الثامنة للمناقصة رقم RFQ-2035887 تزويد انابيب تبطين 
5/8-9& 5/8-7& 7, 12-5 , 5, 1/2-4 و ملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر التطوري

CASING & ACCESSRIES SIZES 4-2,5/1 على / شركة مجموعة الزاحم 
 TAGANROG METALLURICAL العالمية للتجارة والمقاوالت من الشركة المصنعة

WORKS-RUSSIA (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/202,620 د.ك)
ثانيا: طلب سحب الضمان الخاص بصاحب أقل األسعار لهذه المجموعة

*كما اطلع الجهاز على كتاب شركة الخصوصية للطاقة رقم 316 بتاريخ 2016/12/12 
يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2016/78 بتاريخ 2016/11/7 فيما يخص 

المجموعة الثامنة فقط والموافقة على إعادة الترسية

 ثانيا: الموافقة على تسييل الكفالة البنكية لشركة الخصوصية للطاقة للمجموعة الثامنة فقط



4 2017/12إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

2017/46
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ب ك /خ/2015/308 خدمات التغذية والخدمات 
المصاحبة لها للبرامج الدريبية لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها على/ شركة دراية 
للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/312,000 د.ك) فقط ثالثمائة واثنىعشر 

الف  دينار  الغير لمدة ثالث سنوات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من المؤسسة



5 2017/12إجتماع 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 نفط الكويت

2017/135$
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب طرح المناقصة رقم RFP-2024923 انشاء خط انابيب جديد قطر (48) بوصة لنقل 
النفط الخام من منطقة شمال الكويت الى مشعب الخلط المركزي بين الشركات التي تم 

 L - LARGE EPC15 تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت تحت الفئة التخصصية
CONTRACTS (VALUE US$ 200-500 MILLIONS) والمذكورة بالكشف 

المرفق بكتاب الشركة وعلى ان يتم تقديم سعرين احداهما لالنابيب المصنعة محليا واآلخر 
المصنعة خارج الكويت

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/12إجتماع 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 نفط الكويت

2017/212$
2017-01-26

2017/176$
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2022690 تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في 
منطقة شرق الكويت - II  بين الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت 
تحت الفئة التخصصية 2A (خطوط انابيب واالشغال المتصلة بها - خطوط انابيب كبيرة 
القطر - اكثر من 12 بوصة اشغال مشاعب رئيسية) والشركات المذكورة بالكشف المرفق 

بكتاب الشركة وعلى ان يتم تقديم سعرين احداهما لالنابيب المصنعة محليا واآلخر لالنابيب 
المستوردة والمصنعة خارج الكويت

* غير قابلة للتجزئة
* التقبل عروض بديلة

* على ان يتم التوريد من المصنعين المذكورين بوثائق المناقصة
*علما بأنه عند الترسية سيتم العمل بأحكام المادة (43) من قانون المناقصات العامة بإعطاء
األولوية في الترسية ألرخص عطاء مقدم من منتجات محلية اذا كان متماشيا مع متطلبات 

وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة من منتجات ممثالة مستوردة 
من الخارج بنسبة (10%) من سعر العطاء.

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2037311 تزويد حمض الهيدروكلوريك ومايرتبط به من 
A CID AND ASSOCIATED SUPPLY OF HYDROCHLORIC مواد كيميائية

CHEMICALS على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة.

* غير قابلة للتجزئة
* التقبل عروض بديلة

الموضوع

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/12إجتماع 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 نفط الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

2017/209$
2017-01-26

25
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب طرح المناقصة رقم RFP-2041782 تقديم خدمات الدعم ألدارة نظم المعلومات 
الصحيةعلى الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت تحت الفئتين 
التخصصيتين 83 - (PROVISION OF NURSING SERVICES) و 93 - 
 SUPPLY OF ANCILLARY MEDICAL MANPOWER AHMADI)

HOSPITAL) والمدرجة اسماءها بالكشف المرفق بكتاب الشركة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

طلب طرح المناقصة رقم CA-4079 اعمال تنظيف وتصليح ودهان الخزانات والصهاريج 
في المصفاة ومرافق انتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء االحمدي على الشركات المؤهلة 

والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة بموجب عقد مدته (63) شهرا

- ال تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

الموضوع

الموضوع

4

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/12إجتماع 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 األشغال العامة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

321
2017-01-31

333
2017-01-31

2173
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط/241 انشاء و استكمال وصيانة الجزء الجديد من الطريق 
االقليمي من تقاطع السالمي الحالي و لغاية التقاطع مع الجزء الجنوبي للطريق االقليمي 

على/ شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/79,247,000 د.ك)  تسعة وسبعون مليون  ومائتين وتسعة واربعون الف  دينار سيتم 

تعزيز التكاليف من وزارة المالية بعد صدور الموافقة

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ص/158 إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات
المياه المعالجة (D 1) على/ شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/74.899.335 د.ك)  فقط اربعة وسبعون مليون  وثمانمائة وتسعة 
وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة وثالثون دينار  الغير بعد عمل الموازنة التثمينية وذلك 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة .

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/5 اختبار نظم اعادة الغطاء النباتي في
التربة الفقيرة ( المشاريع المتعلقة بإعادة تاهيل البيئة ) على / شركة الهالل الزراعية (اقل 

االسعار) بملغ اجمالي قدره (-/453,782د.ك) فقط اربعمائة وثالثة وخمسون الف 
وسبعمائة واثنى وثمانون دينار الغير شريطة عمل موازنة تثمينية

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  على توصية الوزارة لعدم توافر االعتماد المالي

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

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/12إجتماع 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 لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة الدفاع

2172
2017-01-31

2171
2017-01-31

272762403038
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2017/2016/4 صيانة مشروع تحريج جواخير كبد 
على / شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/198,000 د.ك)  فقط مائة وثمانية وتسعون الف  دينار الغير  باألضافة استدعاء الشركة 
إلستيفاء الشروط المذكورة بكتاب الوزارة

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/3 صيانة مشروع تحريج الدوحة على / 
الشركة الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/172,800 
د.ك)  فقط مائة واثنى وسبعون الف  وثمانمائة دينار  الغير باألضافة استدعاء الشركة 

إلستيفاء الشروط المذكورة بكتاب الوزارة

طلب ترسية المناقصة رقم 1122716 اعمال خدمات النظافة بمعسكرات المباركية للمنطقة 
الرابعة والخامسة والسادسة بالمنطقة الوسطى على / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية ( 

اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/662,040د.ك)  فقط ستمائة واثنى وستون الف  
واربعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/12إجتماع 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 للمعلومات المدنية

2944
2017-01-31

2017/405
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/21 تزويد وتشغيل معدات لسحب الرواسب 
وتسليك خطوط صرف المياه بكافة محطات تعبئة المياه في اماكن متفرقة بدولة الكويت 
على/ شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى 
قدره (-/498,960د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية وتسعون الف  وتسعمائة وستون دينار  

الغير

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ م م/2016/6- 2017 توفير عمالة فنية 
لنظم المعلومات الجغرافية لمدة ثالث سنوات على النحو التالي:

-البنود ارقام (5.4.3.1) على/ شركة اتش ثري ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 228,312 د.ك) فقط مائتين وثمانية وعشرون الف وثالثمائة واثنىعشر 

دينار الغير.
-البند رقم (6) على/ شركة الحلول التكنولوجية المتعددة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/ 55,800 د.ك) فقط خمسة وخمسون الف وثمانمائة دينار الغير.
-البند رقم (2) على/ شركة أوبن وير الستشارات الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/ 68,040 د.ك) فقط ثمانية وستون الف واربعون دينار الغير.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع تعزيز االعتماد المالي

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



11 2017/12إجتماع 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 للمعلومات المدنية

جامعة الكويت

526
2017-01-11

1127
2017-01-31

1248
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م 17-2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة 
phisical load balancer على/ شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات (ثاني اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/83,464 د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  واربعمائة واربعة 
وستون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م /2017/2016/13 توريد طابعات وملحقاتها للهيئة على/ 
الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (34,143/750 د.ك) 

فقط اربعة وثالثون الف  ومائة وثالثة واربعون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/59 صيانة اجهزة طابعات وماسحات ضوئية للجنة
تقييم اجهزة وانظمة الحاسب آلي بالجامعة لمدة سنتين على/ شركة النواصي للتجارة العامة
والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/117,720 د.ك)  فقط مائة وسبعةعشر 

الف  وسبعمائة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



12 2017/12إجتماع 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 للصناعة

وزارة الخارجية

142
2017-01-31

5841
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص/5/ 2016 /2019 توريد وتركيب وصيانة والتدريب 
على نظام رضا العمالء واالداء المؤسسي على / شركة ديجيتل بروسيسينج سيستيم 

إلستشارات الكمبيوتر واإلدارية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/83,700د.ك)  فقط 
ثالثة وثمانون الف  وسبعمائة دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم و خ /2017/2016/3 توفير سائقين من غير مركبة لديوان عام 
الوزارة على / شركة جلوبال العصرية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(72,813/360 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



13 2017/12إجتماع 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 التربية

002
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

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

data center) لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة كوانتم سلوشنز 
للتجارة عامة ذ م م

   قرر الجهاز  اوال: احالة التظلم للوزارة لالطالع واالفادة 
وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب 

مع وقف اجراءات التعاقد
ثانيا : توجية دعوة لحضور ممثل عن الوزارة الجتماع قادم

ثالثا: احالة التظلم الى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
البداء الرأي الفني



14 2017/12إجتماع 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 - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

وزارة الداخلية

681
2017-02-06

22168
2016-12-21

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) إفادة الديوان بانه المانع لديه من إدراج/ 
شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة 

والمقاوالت ضمن الشركات المؤهلة للمناقصة رقم د 
أ/هـ/130 اعمال تطوير التصميم و االنشاء واالنجاز و 
التجهيز والصيانة و التشغيل لمشروع قصر العدل الجديد

*كما اطلع الجهاز على:
-كتاب الديوان رقم (630) المؤرخ في 

2017/2/5والمتضمن اعتذار الديوان عن إضافة الشركات
المذكورة بكتاب اللجنة 

- كتاب الديوان رقم (506) المؤرخ في 2017/1/31

(إعيد بحث) طلب اإلفادة عن إمكانية أستكمال إجراءات 
ترسية المناقصة رقم 2015/2014/14 (ع) توفير 

خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية  بمواقع 
وزارة الداخلية بمحافظة ( الجهراء) على/ شركة طويق 

العالمية للخدمات (أقل األسعار) بمبلغ 
(1.288.396/800د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة

- علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من االستمرار في 
التوصية

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الديوان:
المهندسة/ نياز خاجة  الوكيل المساعد لشئون الهندسية 

 السيدة/ تهاني القندي  مدير إدارة المناقصات
قرر الجهاز الموافقة على إضافة شركة محمد عبدالمحسن 

الخرافي وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت

الجهـــــــة



15 2017/12إجتماع 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 - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الكهرباء و الماء

22168
2016-12-21

32137
2016-11-23

866
2017-01-10

رقم الكتاب
وتاريخه

 (اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك 
م/2016/2015/39 تزويد وتركيب عدد2 محطات 

التحويل الرئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال 
حكومي والعارضية قطعة (5) على/ الشركة االهلية 

للوحات الكهرباء (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 
(-/8,645,000د.ك) فقط ثمانية ماليين  وستمائة 

وخمسة واربعون الف  دينار  الغير

كما اطلع الجهاز على تظلم شركة دوباس للمقاوالت 
الكهربائية رقم 39/0101 بتاريخ 2016/11/28

(اعيد 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

الموضوع

3

4

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثل  الوزارة:
- السيد/ حمد الشمري     مستشار

قرر الجهاز عدم الموافقة ويعاد طرح المناقصة من جديد

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

النقل الكهربائية 
- المهندسه/ حصة العومي    رئيس قسم تصميم مخططات

شبكات الرئيسي
قرر الجهاز الموافقة استنادا لحكم المادة رقم  (22)
ويحفظ تظلم  شركة دوباس للمقاوالت الكهربائية

الجهـــــــة



16 2017/12إجتماع 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 - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء 866
2017-01-10

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الوزارة:
- المهندسه/ غدير القويضي    ممثل الوزارة

- شركة بيان الوطنية للمقاوالت:
- السيد/ سعود عبدالعزيز الغانم      نائب رئيس مجلس 

االدارة
- السيد/ محمد حمد الغانم            عضو مجلس االدارة
- المهندس/ نبيل حماد                 الرئيس التنفيذي

- المهندس/ خالد المنزالوي          نائب الرئيس 
التنفيذي

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

الجهـــــــة



17 2017/12إجتماع 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

1839
2017-02-01

1840
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لبنود عقود المناقصة رقم 1-2012/2011 توفير اخصائيين نظم آلية 
إلدارة مركز نظم المعلومات اآللية  لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/2/22 حتى 

2017/8/21على النحو التالي :

- عقد رقم 366 ( البنود 3-8) المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي
قدره (-/29,040د.ك)

- عقد رقم 367 ( البنود 12-13) المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر  
بمبلغ اجمالي قدره (-/13,800د.ك) 

- عقد رقم 368 ( البنود 2-4-5-6) المبرم مع / شركة مجموعة العالمية للتكنولوجيا بمبلغ
اجمالي قدره (-/60,240د.ك) 

وذلك لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم 1-2017/2016 أقفلت في 
2016/11/8

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/23 توفير اخصائيين نظم آلية - ادارة 
نظم المعلومات اآللية المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجيا المتعددة لمدة ستة أشهر إعتبارا

من 2017/3/1 حتى 2017/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/47,400 د.ك)  فقط سبعة 
واربعون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 

رقم 2017/2016/1 أقفلت في 2016/11/8

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة بنفس الشروط واالسعار

مع عدم موافقة عضو الجهاز   د / جنان بوشهري

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة بنفس الشروط واالسعار

مع عدم موافقة عضو الجهاز        د/ جنان بوشهري



18 2017/12إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

17/28
2017-02-02

1310
2017-01-31

1313
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2016/2013/25 أعمال النظافة للمباني التابعة 
للهيئة المبرم مع/شركة الدروازة للخدمات اللوجستية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 

2017/2/26 حتى 2017/8/25 بمبلغ إجمالي قده (92,694/504 د.ك)  اثنى وتسعون 
الف  وستمائة واربعة وتسعون دينار  وخمسمائة واربعة فلس وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات طرح المناقصة هـ ع ص/2018/2015/34 أقفلت في 2017/1/29

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك) فقط تسعون 
الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (22.5%) على قيمة عقد المناقصة رقم 131-

2016/2015 أعمال الصيانة الكهربائية الشاملة لكافة الكليات و المراكز التابعه للهيئة 
(المنطقة االولى) المبرم مع/شركة الخنيني للتجارة العامه والمقاوالت ذلك لألسباب المذكورة

بكتاب الهيئة

افادة الهيئة بمخالفات شركة الجهراء لمعدات التنظيف لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 
2013/2012/9 تنفيذ اعمال تنظيف كليات ومعاهد وديوان عام الهيئة ( المنطقة الثالثة ) 

وطلبها بعدم إدراج الشركة ضمن مناقصات الهيئة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز الموافقة  على ان يكون األمر التغييري االخير

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الهيئة و شركة الجهراء
لمعدات التنظيف الجتماع قادم



19 2017/12إجتماع 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 العدل

اإلدارة العامة للطيران المدني

2017002423
2017-01-31

1551/32
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدره (-/79,200 د.ك) فقط تسعة وسبعون 
الف  ومائتى دينار  الغير مايعادل نسبة 11% على قيمة عقد المناقصة رقم و ع 

/2016/2015/3 أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والتركيبات لالعمال الهندسية بمباني 
الوزارة (محافظة االحمدي ومبارك الكبير) واستبدال وتشغيل وصيانة ثالث وحدات تبريد 
مركزية (شيلر) لمبنى مجمع محاكم االحمدي المبرم مع/ شركة بدر المال واخوانة اعتبارا 

من2017/3/1 حتى نهاية العقد 2019/2/28 وذلك لزيادة عدد (2) رئيس عمال و(4) فني
كهرباء و(4) فني صحي و (2) فني ضغط منخفض.

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/8 استئجار سيارات لالدارة العامة 
للطيران المدني المبرم مع / شركة مصطفى كرم للتجارة العامة والمقاوالت لمده ثالثة اشهر 
اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2017/4/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/42,429د.ك) فقط اثنى 

واربعون الف  واربعمائة وتسعة وعشرون دينار  الغير لحين توريد الشركة الجديدة 
سيارات المناقصة رقم (2016/2015/4)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة بنفس الشروط واالسعار

مع عدم موافقة 
نائب الجهاز الجهاز المركزي    / فيصل المزين 

عضو الجهاز     أ. مشاري البليهيس 

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



20 2017/12إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة األعالم

1743
2017-02-02

1092
2017-02-01

69
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اإلدارة تسديد عقد اشتراك مشروع مركز االتحاد االوروبي لالقمار الصناعية المبرم 
مع/شركة EUMETSAT للفترة من 2017/3/1 حتى 2018/2/28 بمبلغ اجمالي قدره(-

/80,000يورو) بمبلغ اجمالي قدره(26,828/320د.ك)

طلب إصدار األمر التغييري االول لعقد المناقصة رقم 2016/2015/5 بزيادة مبلغ إجمالي 
قدره (54,326/700 د.ك)   خمسمائة وثالثون الف  واربعمائة وخمسة وتسعون دينار ما 

يعادل نسبة (10.24%)  المبرم مع/شركة اليوسفي للتجارة العامة والمقاوالت وذلك 
لألسباب الموضحة بكتاب اإلدارة

طلب التجديد األول لعقد رقم وأ/20862 للممارسة رقم وأ/2016/2015/425استضافة 
الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني والبوابة االلكترونية للوزارة والمعلومات المتبادلة في
قطاعات الوزارة وادارتها (خدمات مركز نظم المعلومات) المبرم مع/ شركة بي دبليو سي 
تكنولوجي للكمبيوتر لمدة سنة من 2017/3/5 حتى 2018/3/4 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

44,000 د.ك) اربعة واربعون الف  دينار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



21 2017/12إجتماع 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

بلدية الكويت

69
2017-02-01

66
2017-01-31

2942
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد تنفيذ أعمال صيانة دورية ووقائية وتدريب للفنيين الكويتيين لعدد 
(4) ماكينات في مطبعة الحكومة بالوزارة المبرم مع / شركة جلوبال جرافيكس أي إن تي 
لمستلزمات الطباعة والورق(الوكيل المحلي) لمدة سنة اعتبارا من 2017/2/28 بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/32.200 د.ك)  فقط ثالثة آالف  ومائتين وعشرون دينار  الغير

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 صيانة اجهزة ونظام التشغيل االلي 
لحضور وانصراف موظفي البلدية المبرم مع / شركة سكيورتي زونز ألجهزة األمن / فرع 

من شركة الجين جروب للتجارة العامة لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/8بمبلغ 
اجمالي قدره (-/2,832د.ك)  فقط  الفين  وثمانمائة واثنى وثالثون دينار  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2016/7-2017 إقفالها في 2017/3/18

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز الموافقة  اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/1/30



22 2017/12إجتماع 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

جامعة الكويت

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة الداخلية

1025
2017-01-25

1416
2017-01-31

974
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2014/456-2015 توفير دعم لنظام مركز نظم 
المعلومات المبرم مع/شركة الهندسة والتقنيات المتعددة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2017/3/5 حتى 2017/9/4 بمبلغ اجمالي قدره (1,389/750 د.ك) فقط  الف  وثالثمائة 
وتسعة وثمانون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/700 د.ك) ما يعادل نسبة 
(10.51%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2016/2015/19 نظام الربط الشبكي وخدمات 
االنترنت للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المبرم مع / شركة 

فاست تلكو لالتصاالت لمدة عشرة أشهر اعتبارا من 2017/2/15 حتى 2017/12/14

طلب التمديد الخامس لعقود المناقصة رقم 2011/2010/79 توفير و تجهيز وجبات غذائية
جاهزة على مستوى المحافظة و االدارات العامة بالوزارة المبرمة مع الشركات و االسعار 
المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/3/1 حتى 2017/8/31 لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2015/4-2016 اقفلت في 2015/9/15

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/12إجتماع 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 الداخلية

وزارة الدفاع

وزارة التربية

974
2017-01-26

2724114059
2017-01-30

2754
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة الوزارة باخالل شركة /زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر بصيانة البند رقم(1) لعقد صيانة
وإصالح آالت تصوير شامل قطع الغيار- لزوم / مطبعة معهد القوة البرية وطلب تطبيق  

قانون رقم 37 لسنة 1964 من قانون المناقصات العامة

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على تمديد عقد المناقصة رقم م ع / 16هـ تنفيذ 
اعمال النظافة لمدارس مباني الوزارة في منطقة االحمدي المبرم مع/ الشركة الكويتية لنقل 

النفايات التعليمية من 2016/7/1 حتى 2017/6/30 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 
الوزارة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  لمدة ثالث اشهر فقط على ان يكون التمديد األخير و تخطر الوزارة 
االستعجال بموافاة الجهاز  للتوصية المناقصة رقم 2016-2015/4

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة و شركة زاك 
سلوشنز النظمة الكمبيوتر الجتماع قادم

      قرر الجهاز:
اوال: الغاء قراره السابق الصادر ر باجتماع رقم 2016/59 المنعقد بتاريخ 2016/8/24 

المتضمن: "الموافقة بنفس الشروط و االسعار على ان تكون مشهرة ال تتجاوز الستة اشهر 



24 2017/12إجتماع 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 التربية

2754
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

اعتبارا من تاريخ الكتاب 2016/7/18"

ثانيا: الموافقة على التمديد على ان تكون مشهرة اعتبارا من 2016/7/1



25 2017/12إجتماع 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 التربية

1088
2017-01-12

29568
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بالقرار السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم م ع/2016/2015/30 
مشروع تصميم وترخيص وانشاء وصيانة مدرسة بنين بمنطقة صباح الناصر ق(7) 

ومدرسة متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر ق (1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية- 
بنظام تسليم المفتاح وذلك بعد التعديل طبقا لنص المادة رقم (14) من قانون المناقصات 

العامة

-ال تقبل عروض بديلة
-محدودة على الفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية 

-غير قابلة للتجزئة 

طلب طرح المناقصة رقم م ع 46-2011/2010 مشروع استكمال تصميم وترخيص وانشاء 
وانجاز وصيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنين بمنطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة الفروانية 

التعليمية

-شرط الخبره التقل عن 5 سنوات 
-التقبل التجزئة 

-نسبة االوامر التغييرية (%25)
- على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى لألعمال المدنية واإلنشائية

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



26 2017/12إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6336
2016-09-08

684
2017-01-23

1701
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2016/2015/4 انشاء وانجاز وصيانة مبنى العيادة بمعسكر 
التحرير محدودة بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق لكتاب الوزارة

*تقبل التجزئة
*ال تقبل عروض بديلة

*نسبة االوامر التغييرية %10

طلب الموافقة على اعادة تأهيل الشركات الخاصة باألعمال والمشاريع اإلنشائية للحرس 
الوطني للسنتين (2018/2017) و (2019/2018) 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم أ ف /2015/2014/1 ( ع ) اعمال النظافة 
للمباني التابعة لقطاع شئون القرآن الكريم والدراسات االسالمية واية مواقع اخرى بدولة 

الكويت لمدة أسبوعين وذلك الستكمال الدراسة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية



27 2017/12إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلدارة العامة لإلطفاء

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2476
2017-02-12

897
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم 2012/2011/50 ( ع ) استكمال اعمال مشروع 
انشاء وانجاز وصيانة مبنى اداري تابع للوزارة بمنطقة الرقعي حتى 2017/4/2 بدال من 

2017/2/28 وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2017/2016/4 اعادة تأهيل مراكز االنقاذ البحري ( 
السالمية- ميناء الشعيبة- ميناء الشويخ) و ذلك الرتفاع عطاء اقل االسعار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية



28 2017/12إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الهيئة العامة للقوى العاملة

11522
2016-12-20

764
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م و ث ف أ2015/1-2016 أعمال صيانة وترميم المباني التابعة 
للمجلس بين الشركات المذكوره بالكتاب المرفق

-التقبل عروض بديلة 
-التقبل التجزئة.

كما اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم  1086 المؤرخ في 2017/1/30

طلب طرح المناقصة رقم ق ع/7-2017/2016 أعمال اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتهوية لكافة منشآت للهيئة على الشركات و المؤسسات المتخصصة

-غير قابلة للتجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

-محدوده على فئة الثانية من اعمال التكييف
-نسبة االوامر التغيرية %25

-شرط الخبرة ال يقل عن 5 سنوات

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  و تطرح على الشركات المصنفة بالفئة  الرابعة

   قرر الجهاز الموافقة  و تطرح على الشركات المصنفة بالفئتين  الثالثة والرابعة



29 2017/12إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

ادارة الفتوى والتشريع

14106
2016-08-09

2607
2016-11-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/29 توريد وتركيب شبك حماية لمحمية 
الصليبخات البحرية مع قواعد خرسانية ( احد المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة 

الكويتية ) على الشركات المصنفة لدىاللجنة بالفئة الثانية والثالثة لالعمال المدنية

- التقبل عروض بديلة
- التقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييريه (%25)

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/1 االستعانة بالخدمات االستشارية لمشروع التطوير 
التشريعي المؤسسي

- تقبل العروض البديلة
- تقبل التجزئة

- توفير عدد 6 مستشارين كما هو موضح في الجدول المرفق
- النسبة المسموح بها بالزيادة او التخفيض بما ال يتجاوز شخصان مع االلتزام بزيادة قيمة 

الكفالة المصرفية بما يتناسب مع قيم الزيادة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  و تطرح على الشركات المصنفة بالفئتين الثالثة والرابعة

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة

مع عدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري



30 2017/12إجتماع 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 الدفاع

جامعة الكويت

272762401554
2017-01-16

559
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2312710 اعمال صيانة متفرقة بهيئة التعليم العسكري بين 
الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة رابعه - لالعمال انشائية

- التقبل عروض بديلة
- التقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييريه (%15)

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/8 توريد جهاز علمي الدارة االبحاث مشروع رقم ( 
GM 154269/01) بالجامعة 

-ال تقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

-نسبة االوامر التغييرية (%30)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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



31 2017/12إجتماع 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

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

وزارة الكهرباء و الماء

580
2017-01-26

1377
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

-ال تقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

-نسبة االوامر التغييرية (%5)

طلب طرح تأهيل شركات لتوريد موصالت الخطوط الهوائية لشبكات التوزيع الكهربائية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



32 2017/12إجتماع 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 الكهرباء و الماء

1473
2017-01-16

2633
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح تأهيل شركات محلية وعالمية لتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محوالت القوى 
الكهربائية

طلب طرح تأهيل شركات لتوريد قواطع تيار للخطوط الهوائية 11 ك.ف

الموضوع

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



33 2017/12إجتماع 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

527
2017-01-03

2017/34
2017-01-26

2391
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب شراء مستهلكات خاصة بقسم القلب لمستشفى العدان (مركز سليمان 
الدبوس للقلب) من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/2,008,525د.ك)  فقط  مليونين  وثمانية آالف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  
الغير

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (139) محاليل ومستهلكات
لفحوصات الهرمونات على اجهزة ACCESS لكافة المختبرات من/ شركة التقدم 

التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,539,380 د.ك)  فقط  مليون  
وخمسمائة وتسعة وثالثون الف  وثالثمائة وثمانون دينار  الغير بعد تقليل المواد وزيادة

الكميات وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة

طلب الوزراة التالي:
أوال : إلغاء شراء البند رقم (92-2) ادوية (مادة) معقمة لالدوات الجراحية والمناظير 

لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من شركة / الرواني للتجارة العامة 
والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره (-/315,000د.ك) 

ثانيا: شراء البندين  رقم (92-2) (92-1) كامل من / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ 
اجمالي قدره

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

      قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق بإجتماع رقم 2016/73 بتاريخ 2016/10/19 المتضمن 

" عدم الموافقة على الشراء وتطرح بمناقصة "
ثانيا:الموافقة على طلب الوزارة

مع عدم الموافقة :
عضو الجهاز    د / جنان بوشهري
عضو الجهاز    مشاري البليهيس



34 2017/12إجتماع 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

2391
2017-01-31

2099
2017-01-29

1094
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

 ليصبح (-/686,047د.ك) فقط ستمائة وستة وثمانون الف وسبعة واربعون دينار الغير
وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (142) شراء 
 / ARCROYAL /مستهلكات لقسم جراحة القلب للمستشفى الصدري هو

 ARCROYAL  بدال من B.BRAUN /GERMANY,SILVERLON/US,US
وليس كما ذكر بكتاب الوزارة .

(إعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء البند رقم (61) ادوية 
(دهان) لعالج تقرحات اللثة لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات المبرم من/ 
شركة وهران التجارية واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/160,512 د.ك)  
فقط مائة وستون الف  وخمسمائة واثنىعشر دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع 

حدوث نقص في المادة

الموضوع

3

4

5

 م

      قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق باجتماع رقم (2016/74) المنعقد في 2016/10/24 

الخاص للبند رقم (2-92) 
ثانيا:الموافقة على طلب الوزارة

مع عدم الموافقة  :
عضو الجهاز    د / جنان بوشهري
عضو الجهاز    مشاري البليهيس
عضو الجهاز     محمد الخرافي

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة  مع عدم الموافقة 
 عضو الجهاز   د/ جنان بوشهري



35 2017/12إجتماع 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

17/6
2017-02-05

17/5
2017-01-31

2100
2017-01-29

2398
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) الصالح عدد (1) جهاز 
NUCLEAR MEDICINE PET CT بالمستشفى الصدري بمبلغ إجمالي قدره (-

/99,000 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) الصالح أجهزة طبية 
المذكورة الكشف المرفق لكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/92,700 د.ك)  فقط اثنى 

وتسعون الف  وسبعمائة دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (67) شراء 
 - MED PHARMA MEA /مستهلكات لقسم جراحة القلب للمستشفى الصدري هو

 MEDA بدال من S.LU,SPAIN , UAE (LABINA PHARMACEUTICALS
PHARMACEUTICALS وليس كما ذكر بكتاب الوزارة .

طلب االحاطة و العلم بانه اسم الشركة االجنبية المصنعة لشراء البند رقم (63) ادوية 
 SPECIAL شراب لعالج اضطرابات النوم لدى االطفال لكافة المستشفيات هي

 SPECIAL/ بدال من PRODUCTS LTD (RECIPHARM LIMITED)/ UK
PRODUCTS LTD و ذلك لورود خطأ بكتاب الوزارة

الموضوع

6

7

8

9

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/12إجتماع 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

2101
2017-01-29

496
2016-10-25

2392
2017-01-31

2387
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم  (131) شراء 
بالونات ودعامات خاصة بقسطرة االطفال باحجام مختلفة للمستشفى الصدري هو/ 

 BRAD بدال من BARD HEALTHCARE,BPV/USA-MEXICO
O:ANGIOMED&VASCULAR&DAVOL&BIOPSY.C,LIMITED  وليس 

كما ذكر بكتاب الوزارة .

(إعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 1147-2014/2013 جهاز وملحقاته الدارة 
خدمات المختبرات الطبية على / شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية (سادس أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/13,500 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وخمسمائة دينار  
الغير

طلب الغاء شراء البند (114-1) دعامات ترقيعية بمقاسات مختلفة لمستشفى الصدري 
قسم مختبر قلب االطفال من/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك العتذار الشركة عن التوريد 

نظرا اليقاف تصنيع المنتج

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (156-4) مستهلكات طبية خاصة بوحدة مختبر 
القلب لمستشفى العدان - مركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق العوضي و شركاه
 - COVEDIEN/ MED TRONIC) بدال من / شركة التقدم التكنولوجي (COOK)

3EV) بنفس القيمة االجمالية و ذلك النتقال الوكالة

الموضوع

10

11

12

13

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/12إجتماع 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 األعالم

2387
2017-01-31

2390
2017-01-31

2399
2017-01-31

67
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (98) أغطية ورقية وبالستيكية لألسرة مع مادة 
ماصة للسوائل (قياس وسط) لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة 

ابن النفيس للمعدات والمستلزمات الطبية بدال من/ شركة االحمدية الطبيعية للمواد 
الغذائية وذلك النتقال وكالة الشركة المصنعة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (81) شراء أدوية 
(شراب) لحاجة أمراض األطفال لكافة األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات هو/ 

 SYNERGY PHARMA TRADING FZCO(QUEST)/OFFICIANA
 SYNERGY / بدال من FARMACEUTICA ITLIANA<BERGAMO,ITALY

PHARMA TRADING FZCO (QUEST)/SIIT,SRL,ITALY
وليس كما ذكر بكتاب الوزارة .

طلب التعاقد المباشر برقم و أ /21319 مع/شركة جلوبال جرافيكس إي ان تي لمستلزمات
الطباعة والورق (وكيل محلي) لتوريد وتركيب وفحص وضمان وتدريب ماكينة طباعة 

ألوان تعمل بتقنية الديجيتال وصديقة البيئة بمطبعة الحكومة بمبلغ اجمالي قدره (-

الموضوع

الموضوع

13

14

15

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز الموافقة  

   احيط الجهاز علما  



38 2017/12إجتماع 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

67
2017-01-31

59/26
2017-01-25

58
2017-01-25

56/26
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

/254,000 د.ك)  فقط مائتين واربعة وخمسون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 197-2017/2016  لشراء الفيلم الوثائقي (سنة 90)  مدته (55 
دقيقة) من / شركة إم دي العالمية للدعاية واالعالن واالنتاج الفني  بمبلغ إجمالي قدره (-

/90,000 د.ك) فقط تسعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 195-2017/2016  لشراء البرنامج الرياضي (بطوالت اوربا الكورية 
- ج1)  لعدد (30 حلقة) من / شركة بالك هورن لالستشارات والتسويق االعالمي بمبلغ 

إجمالي قدره (-/74,000 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 196-2017/2016  لشراء البرنامج الرياضي  (االسبوع الرياضي-
ج1) لعدد(30 حلقة) من /شركة MULTI MARQUE  بمبلغ إجمالي قدره (-/70,000 

د.ك) فقط سبعون الف  دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   عدم الموافقة وتطرح بمناقصة  

   قرر الجهاز الموافقة  مع عدم الموافقة 
العضو/ د جنان بوشهري

      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



39 2017/12إجتماع 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

72
2017-02-01

71
2017-02-01

70
2017-02-01

61
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد برقم وأ/21307 لتقديم خدمات أخبارية رياضية لمدة سنة من/ تلفزيون 
األخبار الرياضية SNTV بمبلبغ اجمالي قدره (-/ 198,000$) مايعادل (-/ 60,677 

د.ك) ستون الف  وستمائة وسبعة وسبعون دينار

طلب التعاقد برقم (148)  الستئجار حقوق عرض اعمال تلفزيونية اجنبية من/ المركز 
العربي لالعالم Arab Information Center (AIC) بمبلغ إجمالي قدره (-

/172,998 $)  ما يعادل (52,695/190 د.ك)  فقط اثنى وخمسون الف  وستمائة 
وخمسة وتسعون دينار  ومائة وتسعون فلس  الغير

 core طلب طرح الممارسة رقم و أ/2016/527-2017 توريد وتركيب وتشغيل
switch لمجمع وزارة االعالم (شارع السور) بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم وأ/2016/522-2017 توريد أجهزة متنوعة الدارة هندسة 
النقل الخارجي بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

الموضوع

5

6

7

8

 م

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

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

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

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



40 2017/12إجتماع 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 الكهرباء و الماء

76
2017-02-02

65
2017-01-31

64/26
2017-01-30

2382
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/502-2017 توريد قطع غيار لمعدات هايدلبيرغ 
بمطبعة الحكومة بالوزارة على/ شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني (عرض وحيد)
بمبلغ اجمالي قدره (-/ 24,750 د.ك) اربعة وعشرون الف  وسبعمائة وخمسون دينار

طلب التعاقد برقم (193-2017/2016) لشراء عدد (20) فالش توعوي وغنائي من/ 
شركة كرييتف سول لالنتاج الفني مبلغ إجمالي قدره (-/23,600 د.ك)  فقط ثالثة 

وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 0192-2017/2016  لشراء المسرحيتين (1- الطمبور 2- البيدار) من 
/ شركة اندبندنس انترناشيونال لإلنتاج الفني والمسرحي لعرضها على شاشة تلفزيون 

الكويت بمبلغ إجمالي قدره (-/9,000 د.ك)  فقط تسعة آالف  دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1134/2017/13 قطع غيار للتربينات البخارية إلدارة 
محطة الدوحة الشرقية عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة 

eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

الموضوع

9

10

11

1

 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



41 2017/12إجتماع 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

2382
2017-01-24

1560
2017-01-17

3310
2017-02-05

1329
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1082/2017/13 قطع غيار ضاغط الهواء للتربينات 
البخارية المرحلة الثانية إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1189/2017/13 قطع غيار خاصة بمنطقة مأخذ مياه 
البحر للغرابيل الدوارة "صمام فراسة" عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

طلب التالي :
اوال : الغاء تكليف شركة النرجس للمعدات الدقيقة وكالء السادة / 

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN لتوريد قطع غيار لعمل اصالحات طارئة
خاصة بمغير الجهد نوع MR لمحوالت القدرة في بعض محطات التحويل الرئيسية 
ثانيا: طلب تكليف رقم  و ك م 7233/ 2016 شركة النرجس للمعدات الدقيقة وكالء 
السادة / MASCHINENFABRIK REINHAUSEN بخصوص عمل اصالحات 

طارئة تتطلب توريد قطع غيار خاصة بمغير الجهد نوع MR لمحوالت القدرة في بعض 
محطات التحويل الرئيسية بمبلغ اجمالي قدره (28,869/828د.ك)  فقط ثمانية وعشرون

الف  وثمانمائة وتسعة وستون دينار  وثمانمائة وثمانية وعشرون فلس  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

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



42 2017/12إجتماع 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

الديوان األميري

1329
2017-01-15

2720
2017-01-29

3305
2017-02-05

478
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اسناد اعمال خدمات فحص العقد رقم و ك م/ع/5071-2016/2015 تصنيع وتوريد
وتركيب محطات تحويل ثانوية جهد (0.433/11 ك.ف) لشركة جيرمانشير لويد لمدة 

(90) يوم بمبلغ إجمالى قدره (-/14,990د.ك)  فقط اربعةعشر الف  وتسعمائة وتسعون 
دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1206/2017/13 ش جهاز لقياس مستوى المياه 
للغاليات 5-7 الدارة محطة الدوحة الشرقية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم دأ/ه/77 خدمات إدارة كامل النادي الصحى وقاعة المؤتمرات 
بقصر بيان وقصر الضيافة في األحمدي بين الشركات المتخصصة والمصنفة فئة 5 نجوم
- مرفق كتاب الديوان رقم (545) المؤرخ في 2017/2/1 والمتضمن القيمة التقديرية

الموضوع

الموضوع

4

5

6

1

 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



43 2017/12إجتماع 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

الديوان األميري

األمانة العامة لمجلس الوزراء

478
2017-01-26

951
2017-01-22

1251
2017-01-29

1455
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 124-2017/2016 مشروع الحملة اإلعالمية للجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 79-2017/2016 مشروع انظمة مواجهة الكوارث 
(Disaster Recover) انظمة الحماية الشاملة لألجهزة والشبكات واالنترنت وقواعد 

البيانات للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

طلب التعاقد مع / شركة الحميضي ألعمال الطباعة (أقل االسعار) لتوريد مطبوعات لالمانة
و الجهات التابعة لها للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ اجمالي قدره (-/33,350 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

2

3

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/12إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة التربية

1419
2017-01-31

2641
2017-01-30

2615
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع / شركة ماي فون لالتصاالت (اقل االسعار) اعداد وتجهيز وتنظيم 
االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة اثناء احتفاالت الكويت باالعياد 

والمناسبات الوطنية يناير-فبراير 2017 بمبلغ إجمالي قدره (-/28,365 د.ك)  فقط 
ثمانية وعشرون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير

طلب شراء عدد (400) كرسي دوار عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر عن وزارة 
المالية (2017/2016) بمبلغ إجمالي قدره (-/74,000 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  

دينار  الغير

طلب شراء مكاتب عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر عن وزارة المالية 
(2017/2016)  بمبلغ إجمالي قدره (-/73,905 د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  

وتسعمائة وخمسة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

4

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



45 2017/12إجتماع 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

2650
2017-01-30

61944
2017-01-22

3010
2017-02-01

131886
2017-02-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء عدد (2250) خزانة عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر عن وزارة 
المالية (2017/2016) بمبلغ إجمالي قدره (-/70,125 د.ك)  فقط سبعون الف  ومائة 

وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م م/2016/26-2017 توريد مواد وخامات للتوجيه 
الفني العام للدراسات العلمية للوزارة على النحو التالي:

- بنود ارقام (1.2.3) على/ شركة المجموعة العربية للخدمات التعليمية بمبلغ إجمالي 
قدره (31,097/250 د.ك)  

- بنود ارقام (4.5.6.7) على/ شركة أوالد خليل البناء (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(8,902/100 د.ك)

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/59-2017 توريد أجهزة الكترونية للوزارة وذلك عن
طريق  االعالن بالجريدة الرسمية

طلب استدراج عروض أسعار لتجهيز مركبة للمشاركة بالكرنفال الوطني والخاص 
باحتفاالت العيد الوطني

الموضوع

3

4

5

6

 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



46 2017/12إجتماع 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 الدفاع

2724114061
2017-01-30

2724111020
2017-01-31

2724114060
2017-01-30

2724114044
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 171-143-3-2414 مع / شركة ميداس التجارية لتأثيث مهاجع
الضباط واألفراد لقوات مجلس التعاون الخليجي ودرع الجزيرة لتمرين حسم العقبان 

2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,475د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف  واربعمائة وخمسة
وسبعون دينار  الغير وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

طلب ترسية الممارسة رقم 24116219150 التأمين على طائرات القوة الجوية 
على/شركة بوبيان للتأمين التكافلي(عرض بديل) بمبلغ اجمالي قدره(-/55,367د.ك) فقط 

خمسة وخمسون الف  وثالثمائة وسبعة وستون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 171-142-3-2414 مع/ شركة االرملي وابو برغل للتصوير 
العالمي لتوريد معدات تصوير وتوابعها لزوم تمرين حسم العقبان 2017 بمبلغ إجمالى 
قدره (26,203/880د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  ومائتين وثالثة دينار  وثمانمائة 

وثمانون فلس  الغير وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

طلب ترسيه بنود الممارسة رقم و د/ت م/150-241-1-2414 لتوريد هدايا ودروع 
وكوؤس على الشركات التالية:

- شركة الموسى و ارزوني للتسويق والتجارة بمبلغ إجمالى قدره (-/8,727د.ك)
- شركة كي آند اية المتحدة بمبلغ إجمالى قدره (-/6,100د.ك) 
- شركة جلوبل أرت الوطنية بمبلغ إجمالي قدره (-/355 د.ك)

و الغاء البند رقم (13) لعدم الحاجة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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



47 2017/12إجتماع 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 الدفاع

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2724114044
2017-01-16

2724114062
2017-01-30

1822
2017-02-01

1880
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 20160-8-2414 لتوريد مساعدات طبية ( اجهزة طبية ) 
على / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعملية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/5,500د.ك) فقط خمسة آالف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 126-2017/2016 استئجار سيارات لمشروع قراء شهر 
رمضان المبارك من خارج دولة الكويت لعام 1438هـ لقطاع المساجد بين الشركات 

المحلية المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 128-2017/2016 توفير سواتر لمصليات النساء خالل العيدين
لعام 1438هـ لقطاع المساجد بين الشركات المحلية المتخصصة

الموضوع

الموضوع

4

5

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   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



48 2017/12إجتماع 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

1706
2017-01-30

2160
2017-02-07

1707
2017-01-30

1792
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 127-2017/2016 توفير احتياجات مراكز االترجة من الكتب 
الدراسية المقررة للعام الدراسي 2018/2017

طلب التعاقد المباشر رقم 35-2017/2016 لتوفير احتياجات البرامج و االنشطة و 
االعياد الوطنية المقامة لحلقات طلبة و طالبات تحفيظ القرآن الكريم (العاب) مع الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/36،000 د.ك)  فقط ستة وثالثون الف  

دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (34-2017/2016) مع/ جمعية المكفوفين الكويتيه لطباعة 
مجلة الوعي االسالمي وملحقاتها بطريقة برايل بمبلغ اجمالي قدره (-/9,000 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 3-2017/2016 شراء احبار متنوعة للوزارة على/ الشركة 
العربية لخدمات الكمبيوتر(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (482/500 د.ك)

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 الموافقة  



49 2017/12إجتماع 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

جامعة الكويت

وزارة األشغال العامة

1249
2017-01-31

1250
2017-01-31

1194
2017-01-31

332
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة الخارجية رقم 2017/7-2018 استئجار سيارات وفنادق مع اقامة 
للرحلة الحقلية (شعبة الطالبات) في سلطنة عمان لكلية العلوم لقسم علوم االرض والبيئة 

بالجامعة بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة الخارجية رقم 2017/8-2018 استئجار سيارات وفنادق مع اقامة 
للرحلة الحقلية (شعبة الطالب) في سلطنة عمان لكلية العلوم لقسم علوم االرض والبيئة 

بالجامعة  بين الشركات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم 412-2017/2016 استئجار اثاث للحفل الموحد الجامعي - 
ادارة التاثيث و االسكان على/ مؤسسة المنيع لالفراح (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/12,576 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وخمسمائة وستة وسبعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (إ م م/2016/5/2-2017)  صيانة آالت تصوير مستندات 
متنوعة على/ شركة المال العالمية للتجارة العامة لالثاث واالجهزة (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/99,596 د.ك) تسعة وتسعون الف  وخمسمائة وستة وتسعون دينار

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

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

   قرر الجهاز الموافقة  



50 2017/12إجتماع 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

332
2017-01-31

343
2017-02-01

2609
2017-02-01

2229
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم إ م م /2016/7/2-2017 صيانة أجهزة تكييف الهواء 
(وحدات ونافذه) و برادات المياه وثالجات متنوعة على/ شركة أبناء عيسى عبدالله 

العثمان للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/61,490 د.ك)  
فقط احدى وستون الف  واربعمائة وتسعون دينار  الغير  لمدة 730 يوم

طلب طرح الممارسة رقم 2016/27-2017 شراء تراخيص برنامج اوركل لنظام التموين 
الجديد الدارة الدعم الفني والتخطيط

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/17-2017 مشروع خدمات اتصال وبنوك معلومات 
اإلنترنت على/ شركة بيت الخبرات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/61,900 

د.ك)  فقط احدى وستون الف  وتسعمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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

   قرر الجهاز الموافقة  



51 2017/12إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

2006
2017-01-25

1484
2017-01-30

1494
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/3-2017 توريد وتركيب أحبار لطابعات الوزارة 
ومراكزها الخارجية على/ شركة اميتاك للقرطاسية واألدوات المكتبية (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (19,536/250 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  وخمسمائة وستة وثالثون دينار

 ومائتين وخمسون فلس  الغير.

طلب الوزارة زيادة مبلغ التعاقد مع / شركة Thales لصيانة أجهزة محطة الرادار 
الرئيسي 2000STAR العامل بمطار الكويت الدولي ليصبح (211,333/33 يورو) ما 
يعادل (68,039/400د.ك) بدال من (66,266/712 د.ك) وذلك إلرتفاع عرض السعر

طلب التعاقد المباشر رقم PO.2 /MET/2016-2017 مع/ شركة VAISALA لشراء 
جهاز استشعار لعناصر الطقس بمبلغ إجمالى قدره (187,063/50 يورو) مايعادل 
(61,653/357د.ك)  فقط احدى وستون الف  وستمائة وثالثة وخمسون دينار  

وثالثمائة وسبعة وخمسون فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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



52 2017/12إجتماع 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 الداخلية

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

955
2017-01-26

6473
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/105-2017 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة حاسب 
شخصي وملحقاتها لزوم عدة ادارات متنوعة لالدارة العامة لنظم المعلومات عن طريق 
دليل الشراء الجماعي الصادر عن وزارة المالية للسنة (2016-2017) بمبلغ إجمالى 
قدره (73,011/200د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  واحدىعشر دينار  ومائتى فلس  

الغير

طلب التعاقد المباشر رقم م ع ت أ/ت/2017/2 نشر إعالنات (رسائل) إرشادية توعوية 
للمواطنين في الصحف اليومية  لمدة ثالث سنوات مع الشركتين التاليتين:

- شركة دار السياسة للطباعة والصحافة والنشر اعتبارا من 2017/4/25 حتى 
2020/4/24 بمبلغ إجمالي قدره (-/25,272 د.ك)

- شركة الراي العالمية للدعاية واإلعالن اعتبارا من 2017/4/27 حتى 2020/4/26 
بمبلغ إجمالي قدره (-/46,800 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

 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



53 2017/12إجتماع 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

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

2017/83
2017-02-01

1162
2017-02-01

1128
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 4-2017/2016 توريد وتشغيل وصيانة برنامج أمن 
المعلومات ومنع االختراقات وحماية الشبكة الداخلية على/ شركة سمارت انتتي لمواد 

وأجهزة اإلتصال (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/66,500 د.ك)  فقط ستة وستون 
الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 50 مع/شركة أوبن إلستشارات الكمبيوتر لتوريد وتركيب نظام 
المعلومات اآللي الجغرافي GIS لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/60,000 د.ك) فقط 

ستون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (47)مع/شركة انظمة تكنولوجيا المستقبل للحاسب اآللي 
(futuretec) (الوكيل الحصري)  لشراء نظام التقارير الحية (dash board) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/6,140 د.ك) فقط ستة آالف  ومائة واربعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      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



54 2017/12إجتماع 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 المالية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

18663
2017-01-16

2214
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد برقم (3) مع/ شركة جاسم محمد البحر لتوريد وتركيب كبائن تدخين داخل 
مجمع الوزارات مع الصيانة لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-/60,600 د.ك)  فقط ستون 

الف  وستمائة دينار  الغير

طلب تعديل شراء وتوريد وقود لقوارب الرقابة البحرية ليصبح على النحو التالي :
- من/ شركة المشروعات السياحية بحدود مبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك) فقط 

ثالثون ألف دينار الغير وليس (-/8,400 د.ك) فقط ثمانية ألف واربعمائة دينار الغير
- من/ الشركة الوطنية العقارية بحدود مبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك) فقط ثالثون 

ألف دينار الغير وليس (-/6,300 د.ك) فقط ستة االف وثالثمائة دينار الغير
وذلك لورود خطأ بالقيمة االجمالية لالعمال حيث ان المبالغ المشار إليها في كتاب الهيئة 

السابق هي قيمة دفعة واحدة من شراء الوقود وليس خالل السنة المالية الحالية 
2017/2016

- كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 977 المؤرخ في 2017/1/17 المتضمن المبلغ 
االجمالي الصحيح الذي يغطي احتياجات الهيئة من وقود خالل السنة المالية الحالية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  



55 2017/12إجتماع 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

الهيئة العامة البيئة

اإلدارة العامة لإلطفاء

419
2017-01-22

519
2017-01-24

895
2017-01-29

1089
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

switches طلب طرح الممارسة توريد وتركيب وتشغيل أجهزة موصل شبكات

Work Stations طلب طرح الممارسة توريد وتركيب مكاتب

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/4 اصالح وتشغيل وصيانة حوض السباحة 
لمبنى مركز اعداد رجال االطفاء على / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالدة ( اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/26,820د.ك) فقط ستة وعشرون الف  وثمانمائة 
وعشرون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/20 تجهيز مهرجان يوم رجل اإلطفاء الخامس 
عشر بين الشركات المحلية لمدة ثالث أيام إعتبارا من 2017/3/9 الى 2017/3/11

الموضوع

الموضوع

1

2

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

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

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



56 2017/12إجتماع 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 لإلطفاء

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

893
2017-01-29

1091
2017-02-01

200
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/14 توريد وتركيب وتشغيل رخص متنوعه 
لإلدارة العامة على النحو التالي : 

-المجموعه األولى على/شركة زالك سليوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/7,900 د.ك)  سبعة آالف  وتسعمائة دينار

-المجموعه الثانية على/شركة أنظمة تكنولوجيا المستقبل (أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/1,736 د.ك)   الف  وسبعمائة وستة وثالثون دينار

طلب إلغاء و إعادة طرح الممارسة رقم 2017/2016/7 توريد وتركيب وتشغيل حاسي 
آلي وملحقاتها وذلك لعدم مطابقة العرض الوحيد للمواصفات الفنية

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/56 تبديل الشبابيك األلمنيوم بمبنى الموظفين 
بالصندوق على/ مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/46,980 د.ك)  فقط سبعة واربعون الف  واربعمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  على االلغاء

   قرر الجهاز الموافقة  



57 2017/12إجتماع 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

الهيئة العامة للشباب

الهيئة العامة للرياضة

2017/251
2017-02-12

2675
2017-01-26

2662
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش / 2017/2016/9 بشأن اعمال تجهيز واعداد عدد 
(4) مراكز شباب ( العارضية - الجهراء - القصور - الشامية) للهيئة العامة للشباب 

لالحتفال باالعياد الوطنية على/ شركة البيت االعالمي الدولي للدعاية واالعالن والنشر 
والتوزيع (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/45,320 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  

وثالثمائة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة  رقم هـ ع ر 2017/2016/14 بشأن أعمال توصيل كيبل فايبر إلى
مركز عبدالله السالم إلعداد القادة على / شركة جلوبل تكنولوجيا لمواد وأنظمة وأجهزة 

االتصاالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (37,387/200 د.ك) فقط سبعة 
وثالثون الف  وثالثمائة 

وسبعة وثمانون دينار  ومائتى فلس  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/19-2017 اعمال الضيافة والهدايا لنادي الفنون 
الشعبية على/ شركة مدينة الحرير المتحدة للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/4,980 د.ك)  فقط اربعة آالف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير على ان تقدم 
الشركة تعهدا بالقيام بتنفيذ االعمال طبقا للمواصفات الفنية المقدمة من الجهة الطالبة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



58 2017/12إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

األمانة العامة لألوقاف

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2662
2017-01-26

1412
2017-01-29

1342
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/20-2017 توريد وتركيب برامج آلية متنوعة مع 
تراخيصها على/ شركة الكوينس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/37,000 د.ك) فقط سبعة وثالثون ألف دينار الغير

طلب التعاقد رقم م و ث ف أ/2016/97-2017 مع/ فرقة العميري للفنون الشعبية 
للمشاركة في حفل السفارة في العاصمة برن لالتحاد السويسري بتاريخ 2017/2/27 

بمناسبة العيد الوطني بمبلغ اجمالي قدره (-/21,000 د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  
دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

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



59 2017/12إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

جهاز المراقبين الماليين

1356
2017-02-07

746
2017-01-19

49
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم م و ث ف أ/2016/103-2017 مع/ فرقة المسرح الشعبي لتقديم عرض
مسرحي بعنوان (انعكاسات)  في الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي 

بدولة االمارات العربية بتاريخ 2017/2/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/13,500 د.ك)  فقط 
ثالثةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير

(إعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقه على التعاقد المباشر رقم م 
و ث ف أ/2016/60-2017 مع/ شركة أبيكس المتحدة (وكيل حصري) لشراء أجهزة 
البصمة لتركيبها في المكتبات العامة التي نقلت تبعيتها للمجلس بمبلغ اجمالي قدره (-

/16,566 د.ك)  فقط ستةعشر الف  وخمسمائة وستة وستون دينار  الغير

طلب الغاء الموافقة على طرح الممارسة رقم ج م2016/1-2017 استئجار مركبات 
خدماتية لمدة ستة أشهر واالذن باستدارج عروض اسعار من الشركات المتخصصة  وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

*كما اطلع الجهاز على كتاب جهاز المراقبين الماليين رقم 39 المؤرخ في2017/1/22

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 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 
أوال :الموافقة على إلغاء الممارسة



60 2017/12إجتماع 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

جهاز المراقبين الماليين

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

بلدية الكويت

49
2017-01-30

142
2017-02-01

3295
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ.ت.أ.م 2016/3-2017 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
جهاز websense مع التراخيص الخاصة بها للهيئة على/ شركة أنظمة تكنولوجيا 
المستقبل للحاسب اآللي (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/9,975 د.ك)  فقط 

تسعة آالف  وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/2 توريد وتنفيذ اختام للبلدية على/ شركة ارجان
االستراتيجية للتجارة العامة (اقل االسعار) لمدة سنتان بحدود مبلغ إجمالي قدره (-

/7,000د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



61 2017/12إجتماع 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 المواصالت

اإلدارة المركزية لإلحصاء

366
2017-02-06

80
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/5 تزيين الوزارة بمناسبة االحتفاالت الوطنية 
على/شركة يعقوب الشطي(اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/7,300د.ك) فقط سبعة آالف 

وثالثمائة دينار  الغير

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمشروع التحديث 
المؤسسي والفني والهيكلي الستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مستودع البيانات بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 300,000 د.ك) ثالثمائة الف  دينار وذلك النه الشركة هي المنفذة 

للمرحلة األولى

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 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 15-02-2017 الساعة -/9 صباحا. 


