
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/17

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-03-06

إدارة اإلعداد والتدقيق

08-جمادي الثانى-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

2017/17
08-جمادي الثانى-1438 

   االثنين 
2017-03-06 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-06

)(   االثنين 2017/17 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
اللواء / فهد عيد بن فهد

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

خالد على  الشويب
علي حاتم الصايغ

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 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
نائب  األمين العام

ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
عضو/ ممثل وزارة النفط

1
2
3
4
5
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1 2017/17إجتماع 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 التربية

وزارة الصحة

و ك م /2017/2016/16

و م ك/2017/2016/57

م ع/2013/2012/35

ص/م خ 
ع/2017/2016/36

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد وتركيب وتشغيل برنامج ادارة صيانة محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
االلكتروني

اعمال الزراعة بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 2 التابعة 
المنطقة حولي التعليمية - بنظام تسليم المفتاح

توريد وتركيب وتشغيل النظام االلي الدارة الصحة العامة - العمالة الوافدة

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 2017/17إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

الهيئة العامة للصناعة

اإلدارة العامة لإلطفاء

2017 - 2016 /8

هـ ع ص / 17 / 2016 - 
2019

2017/2016/15

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

شراء أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته لدى الجهات الحكومية المستخدمة للنظم المتكاملة

توريد وتركيب وصيانة نظام ادارة االصول والخدمات التفاعلية للهيئة العامة للصناعة

تجهيز و وصيانة غرف الخوادم بالمباني التابعة لالدارة العامة لالطفاء ( مبنى االدارة 
بمنطقة الصالحية- مبنى االدارة الرئيسي بمنطقة غرب مشرف)

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/17إجتماع 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 الداخلية

جامعة الكويت

2017/2016/44

2018/2017/11

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تحديث شبكة االدارة العامة للشؤون المالية لالدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية

صيانة لبعض االجهزة و المكائن إلدارة مطبعة الجامعة-قسم الطباعة و التجليد- جامعة 
الكويت

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة  



4 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

شركة نفط الكويت

151
2017-02-22

672
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم CFP/MISC/0057 عقد خدمات هندسة وشراء وانشاء 
احتياطي لمشروع الوقود البيئي لمدة خمس سنوات على / شركة الدار للهندسة واإلنشاءات 

(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/27,894,700 د.ك) فقط سبعة وعشرون مليون 
وثمانمائة واربعة وتسعون الف وسبعمائة دينار الغير

طلب اإلحاطة والعلم بقرار المجلس األعلى للبترول رقم (2, 113, 1, 2017) الصادر في 
-RFP اجتماعه رقم الثالث عشر والمئة (1, 2017) القاضي "بإلغاء المناقصة رقم
2013041 الخاصة بمشروع مد خطوط انابيب لتغذية مشروع مصفاة الزور الجديدة

- مرفق صورة عن كتاب وزير النفط رقم 87 المؤرخ في 2017/2/19 المتضمن القرار 
المشار اليه اعاله والذي تم االطالع عليه بإجتماع الجهاز رقم 2017/15 بتاريخ 

2017/2/22

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      أحيط الجهاز علما بقرار المجلس األعلى للبترول الصادر  في إجتماعه الثالث عشر 
والمئة(2017/1) المنعقد بتاريخ 2017/2/2 قرار رقم 133/2



5 2017/17إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

30
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

-RFQ اعتذار الشركة عن تمديد الكفاله البنكية للمناقصة رقم
2035887 تزويد انابيب تبطين 9-5/8& 7-5/8& 7, 5-12 
, 5, 1/2-4 و ملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر التطوري 
CASING & ACCESSRIES SIZES 4-2,5/1 وذلك 

إلعتذار المصنع عن تمديد االسعار 

-كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 24 المؤرخ في 
2017/2/20 والمتضمن طلب تمديد الكفاله البنكية

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة مجموعة الزاحم 
العالمية للتجارة والمقاوالت

ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



6 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة التربية

373
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ 
ط/245 إنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية 
على/ METALLURGICAL CORPRATION OF CHINA LIMITED وكيله 

المحلي/ شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت اإلنشائية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/94,800,000 د.ك) أربعة وتسعون مليون وثمانمائة ألف دينار ال غير بعد عمل 
موازنة تثمينية وذلك لكون المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة اإلنمائية اإلستراتيجية 

للدولة والخطة الزمنية لمشروع المطالع اإلسكاني

كما إطلع الجهاز على:
-  كتاب الوزارة رقم 503 المؤرخ في 2017/2/20 المتضمن توفر اإلعتماد المالي 

والموازنة التثمينة
- تظلم شركة كونتك المتحده للمقاوالت عامة للمباني  (ثاني اقل االسعار) رقم 

(2017/390) المؤرخ في 2017/2/28

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



7 2017/17إجتماع 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

117360
2017-02-08

4297
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة عرض ترسية بنود المناقصة رقم م ع / 36-2016/2015 تنفيذ وتجهيز اعمال 
التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية لمدة ثالث سنوات على 

النحو التالي:
- منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية للتجارة 

العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (7,977,486/636 د.ك)
- منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ الشركة الكويتية األولى للنظافة (ثالث 

أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/7,417,836 د.ك)
- منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات 

البحرية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (6,856,611/120 د.ك)
- منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/5,694,543 د.ك)
- منطقة الفروانية التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الشماسية للتجارة العامة 

والمقاوالت(ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (721,828/800 د.ك)
وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة لتطبيق المادة (44) من القانون رقم (37) لسنة

1964

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/28 تصميم وترخيص وصيانة عدد (10) 
صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية 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

الموضوع

1

2

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2016/86) المنعقد في 
2016/12/5 المتضمن: الموافقة

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين تجديد الكفالة البنكية



8 2017/17إجتماع 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

4860
2017-02-14

35210
2016-12-26

5555
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/8 صيانة معدات انارة الشوارع بمحافظة 
الجهراء على / شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره
 (-/1,494,911 د.ك) فقط مليون واربعمائة واربعة وتسعون الف وتسعمائة واحدىعشر 

دينار الغير.

( اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م/2014/7200(ع) توريد 
مولدات ديزل مختلفة القدرات معزولة الصوت ومتنقلة على/شركة محمد عبدالرحمن البحر  

(ثاني االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.287.804 د.ك) فقط مليون ومائتين وسبعة 
وثمانون الف وثمانمائة واربعة دينار الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/25 اعمال الصيانة السنوية لمعدات 
التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه على / شركة عبدالله الحمد الصقر وإخوانه (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/326,320 د.ك) فقط ثالثمائة وستة وعشرون الف وثالثمائة وعشرون دينار الغير بعد 

عمل موازنة تثمينية.

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2016/18) المنعقد في 
2016/3/7 المتضمن : الموافقة

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/17إجتماع 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 للصناعة

وزارة الداخلية

5400
2017-02-20

228
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/14 اعمال الزراعة في المشاغل الرئيسية 
في صبحان على / شركة مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية فرع من شركة أعيان المتحدة 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/98,640 د.ك) فقط ثمانية 

وتسعون الف  وستمائة واربعون دينار الغير.

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص / 16  / 2016-2019 اعمال صيانة المعدات 
الميكانيكية والكهربائية ومعدات التكييف وصيانة المنشآت المدنية والبحرية لمحطات مياه 
التبريد بمنطقة الشعيبة على/شركة المتحدة للخدمات الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/1,398,717 د.ك) فقط مليون وثالثمائة وتسعة وثمانون الف وسبعمائة وسبعة 

عشر دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



10 2017/17إجتماع 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 الداخلية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1515
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
أوال: قبول الكفالة األولية لشركة ماستر (أقل األسعار).

ثانيا : إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 
2015/2014/13 ( ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية بمواقع 

وزارة الداخلية بمحافظتي ( االحمدي ومبارك الكبير) لمدة سنيتن على /شركة ماستر 
للخدمات (أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.283.364 د.ك) فقط مليون ومائتين 
وثالثة وثمانون الف وثالثمائة واربعة وستون دينار بدال من شركة / المجموعه األمنية 

للخدمات (ثالث أقل األسعار) وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

كما اطلع الجهاز على كتاب  رقم 2017/107 المؤرخ في 2017/3/6 المتضمن العدول عن 
االعتذار والموافقة على تمديد الكفالة البنكية

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال : إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2015/50 المنعقد في 2015/6/22 

المتضمن " الموافقة على شركة المجموعة االمنية للخدمات (ثالث أقل األسعار)"
ثانيا: الموافقة على طلب الوزارة



11 2017/17إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة األعالم

3014
2017-02-20

26
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم أ ف/2016/2015/24 أعمال هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة
مسجد أبو سفيان بن الحارث بمنطقة السالمية - قطعة (108) على/ شركة سنايا الوطنية 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/738,000 د.ك) فقط 
سبعمائة وثمانية وثالثون الف  دينار  الغير

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3270 المؤرخ في 2017/2/22 المتضمن تعديل 
موضوع المناقصة

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و أ 245-2017/2016 توريد احتياجات مطبعة الحكومة 
من ورق و ظروف و مواد اخرى لطباعة مستلزمات جميع الوزارات بالدولة على الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (445,943/270د.ك)  فقط اربعمائة واثنى 

وخمسون الف  وسبعمائة وتسعة دينار ومائتين وسبعون فلس الغير
والغاء البنود ارقام 19/9

كما اطلع الجهاز على:
-تظلم شركة المنى للدعاية واالعالن والنشر رقم 2016/2599 المؤرخ في 2016/12/27

-كتب الوزارة رقم 26/47.48 المؤرخين في 2017/1/24 و رقم 92 المؤرخ في 
2017/2/12 المتضمنه اسباب االستبعاد واسباب اختالف البنود

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  ويحفظ التظلم



12 2017/17إجتماع 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 الدفاع

وزارة المالية

272762404743
2017-02-16

21149
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 1892815 اعمال تشغيل وصيانة واصالح استبدال االجهزة 
الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس على/ شركة جوهرة 

بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالى قدره (-/266,400د.ك)  فقط
مائتين وستة وستون الف  واربعمائة دينار  الغير

طلب إلغاء المناقصة رقم 2015/9-2016 توريد وتركيب كراسي موظف المرساة على / 
شركة نهار الكويت الوطنية لالثاث المكتبي (ثامن اقل االسعار) بمبلغ (-/130،815 د.ك) 

وذلك لعدم توفر االعتمادات المالية الالزمة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز :
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم (2016/73) المنعقد بتاريخ 

2016/10/19 المتضمن :
الموافقة باالغلبية على الترسية وتحفظ التظلمات

ثانيا: الموافقة



13 2017/17إجتماع 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 الخارجية

جامعة الكويت

اإلدارة العامة لإلطفاء

7291
2017-02-14

2093
2017-02-20

1707
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و خ /2017/2016/1 استئجار مركبات بدون سائق الستخدام 
ديوان عام الوزارة لمدة سنة على / شركة أوتوماتك للسيارات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/124,656 د.ك) فقط مائة واربعة وعشرون الف وستمائة وستة وخمسون 
دينار الغير

طلب الغاء البندي رقمي (10.7) من المناقصة رقم 2016/2015/115 توريد و تركيب و 
تشغيل اجهزة علمية لكلية العلوم الطبية المساعدة لقسم المختبرات المرسيين على/ شركة 
تقدم الخليج التجارية بمبلغ اجمالي قدره (-/7,296 د.ك) وذلك العتذار الشركة عن تمديد 

صالحية االسعار

طلب االدارة العامة االجتماع مع الجهاز لمناقشة اسباب الغاء المناقصة رقم 
2017/2016/14 توريد مواد رغوية فوم لالدارة.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  اإلدارة إلجتماع قادم



14 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للقوى العاملة

1444
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم 2017/2016/6 الصيانة السنوية العمال مكافحة 
وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة 

اسبوع ليصبح في 2017/3/14

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



15 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة المالية

419
2016-10-04

2017/328$
2017-02-16

2017/161$
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث ) طلب الشركة إعادة النظر في تأهيلها لمشروع 
انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات - محافظة 

الجهراء لوزارة األشغال .

كما اطلع الجهاز على رد الوزارة كتاب رقم 409 المؤرخ في 
2017/2/12 المتضمن استبعاد الشركة من التأهيل

اعتذار الشركة عن توقيع عقد المناقصة رقم 2016-2015/13
توفير مستشارين  للعمل في الوزارة وذلك لالسباب المذكورة 

في كتاب الشركة

(اعيد بحث) افادة الشركة باعتذار بعض المستشارين عن 
حضور المقابالت للمناقصة رقم 2016/9-2017 توفير 

مستشارين إلدارة نظم الموارد المؤسسية وارفاق السير الذاتيه 
للمستشارين البدالء والمذكورين بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الصقر للتجارة العامة
والمقاوالت ذ م م

شركة مركز المعلومات 
لخدمات الكمبيوتر 

(انفوسنتر)  ش م ك مقفلة

شركة الخرافي للحاسبات 
اآللية ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

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



16 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

وزارة األعالم

2017/161$
2017-01-19

709
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) تظلم الشركة على االستبعاد من التأهيل في 
المناقصة رقم و أ 250-2017/2016 مشروع االعمال المدنية 
وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى الوزارة
ومحطات االرسال وبعض المواقع الخاصة vip بالدولة بشبكة 
الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط والتراسل 

الالزمة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

*كما اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (82) المؤرخ بتاريخ 
 2017/2/6

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الخرافي للحاسبات 
اآللية ذ م م

شركة حيات لالتصاالت / 
مساهمة عامة

      اسعتجال الوزارة بالرد على كتاب الجهاز المحال في 
2017/2/19

      قرر الجهاز تزويد الشركة برد الوزارة



17 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

110
2017-01-09

2017/346$
2017-02-19

2017/13
2017-02-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة اإليعاز لمن يلزم بشأن اإلسراع بترسية المناقصة 
رقم 2016/2015/6 انشاء وانجاز وصيانة مخفر شرطة 

نموذجي بمنطقة الخالدية لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة 
(ادارة هندسة االنشاءات) بالوزارة

طلب الشركة تحديد موعد اجتماع مع كل من الجهاز وممثل من 
وزارة الصحة لمناقشة أسباب االستبعاد والتحفظ  من المناقصة 

رقم ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات السنوية من 
ملفات المرضى لسنة 2016

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تأهيل الشركات 
المحلية والعالمية العمال التصميم والتوريد و التركيب 

واالختبار والتشغيل التجاري مع خدمات التشغيل والصيانة 
النظمة االلواح الكهروضوئية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة بريق المانع للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

مؤسسة ديزاين وورلد 
للدعاية واالعالن والنشر 

والتوزيع

شركة الخصوصية للطاقة  
ذ م م

   يحفظ  واستعجال الوزارة بموافاة الجهاز بالتوصية

   يحفظ  



18 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2017/13
2017-02-13

128
2017-02-06

13022017
2017-02-13

18
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على قرار الجهاز بشأن ترسية المناقصة رقم و ك 
م /2016/2015/33 اعمال قراءة عدادات استهالك الكهرباء 
والماء لمحافظات (االحمدي - الفروانية - الجهراء)و طلب 
اعادة النظر بالقرار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة استالم مستندات التأهيل لتوريد محوالت توزيع 
كهربائية مغمورة بالزيت جهد 0433/11 ك ف وذلك لتخلفهم 

عن تسليم المستندات المطلوبة في موعد االغالق المحدد.

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تاهيل نظام انارة 
(LED) الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية مع فانوس

الموضوع

2

3

4

اســـم الشركة م

شركة الخصوصية للطاقة  
ذ م م

شركة ميجاتك للمقاوالت 
الكهربائية

شركة دوباس للمقاوالت 
الكهربائية ذ م م

شركة الخصوصية للطاقة  
ذ م م

      قرر الجهاز الموافقة على الشراء
 ويحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   يحفظ  

      قرر الجهاز الموافقة على الشراء
 ويحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب



19 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

جامعة الكويت

بلدية الكويت

18
2017-02-12

8/17
2017-02-05

2017/288$
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

اعتذار الشركة من اتمام اجراءات التعاقد للمناقصة رقم 
2017/2016/28 اعاده تاثيث للقاعات الدراسية في مركز 
العلوم الطبية لمركز العلوم الطبية بالجامعة وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة وطلب استرداد الكفالة البنكية.

طلب الشركة اعادة النظر بعدم تأهيلها ضمن الشركات المؤهلة 
لتنظيف المدن

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الخصوصية للطاقة  
ذ م م

شركة تراي الفا للتجارة 
العامة المقاوالت  ذ م م

شركة جي فايف للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

      قرر الجهاز الموافقة على الشراء
 ويحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب

   قرر الجهاز الموافقة  على االعتذار ويحال لمجلس الوزراء 
بناءا على المادة (52) من قانون المناقصات

   يحفظ  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

بنك االئتمان الكويتي

2017/285$
2017-02-06

20170100073
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة اعادة النظر بعدم تأهيلها ضمن الشركات المؤهلة 
لتنظيف المدن

(اعيد بحث) تظلم الشركة من عدم االعالن عن فض عطاءات 
الممارسة رقم 16-2017/2016 صيانة بوابة البنك االلكترونية

وخدمات اخرى حتى تاريخة

- كما اطلع الجهاز على رد البنك كتاب رقم (5487) بتاريخ 
2017/2/19

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة اللواء للحراسة 
والخدمات والصيانة ذ م م

شركة الكونيس العالمية 
للتجارة العامة و المقاوالت

ذ م م

   يحفظ  

      قرر الجهاز تزويد الشركة برد البنك
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

مؤسسة الموانئ الكويتية

17/18
2017-02-20

2017/169$
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بترسية 
المناقصة رقم م و ث ف أ 2016/2015/3 اعمال هندسة 

وتوريد وانشاء وتشغيل وصيانة مشروع االحمدي الثقافي وذلك
لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة تأهيل ممثلهم شركة روابي للمقاوالت 
المتخصصة(سعودي الجنسية) ضمن الشركات المؤهلة لتوسعة 

و تعميق المراسي في الموانئ.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

الشركة العالمية للمباني ش
م ك م

شركة الزين المتحدة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ش ش و

   يحفظ  

      قرر الجهاز الموافقة على الشراء
 ويحال للمؤسسة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

اسبوعين من تاريخ استالم الكتاب



22 2017/17إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2017/355$
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة إعادة طرح الممارسة رقم 2016/55 توريد و 
تركيب شبكة نظام المراقبة بالفيديو لمباني الصندوق وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

-كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (242) المؤرخ في 
.2017/1/31

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة المجموعة االولى  
المشتركة للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

3018
2017-02-20

3016
2017-02-20

3017
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/1,927,000 د.ك) ما يعادل 
نسبة (49.67%) على قيمة عقد المناقصة رقم أ ف/2015/2014/4 أعمال الترميم 

والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة لقطاع شؤن القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية ومباني 
الوزارة المبرم مع/ شركة الخرافي لإلنشاءات وذلك لألسباب المذكورة بالكشف المرفق بكتاب

الوزارة

طلب التمديد الثالث للبند رقم (3) من عقد المناقصة رقم 2013/2012/29 اعمال حراسة 
وامن وسالمة المباني والمنشات التابعة للوزارة المبرم مع/ مركز الرواد للخدمات االمنية 

لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(88,001/250د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف وواحد دينار ومائتين وخمسون فلس الغير 

وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع عقد المناقصة رقم ا.ف 2017/2016-2

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصه رقم أ .ف 42-2013/2012 توفير فراشيين وعمال 
لخدمة القطاعات التابعة للوزارة للبندين (4,2) المبرم مع / شركة أدنك العالمية لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/80,924 د.ك) فقط ثمانون الف  وتسعمائة واربعة وعشرون دينار  الغير 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه رقم أ.ف2017/2016/7 اقفالها بتاريخ 

2017/3/26

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الصحة

3085
2017-02-21

3792
2017-02-15

2017/71
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2015/2014/106 أعمال توريد وزراعة وتشغيل 
المشتل وتنسيق وصيانة المزروعات وشبكات الري بموقع قطاع المساجد المبرم مع/ شركة 

شراع البوم للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2017/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (12.323/748 د.ك) فقط اثنىعشر الف  وثالثمائة وثالثة
وعشرون دينار  وسبعمائة وثمانية واربعون فلس  الغير و ذلك لحين اإلنتهاء من طرح 

الممارسة الجديدة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,636,200 $) ما يعادل (-
/499,041 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة وتسعون الف  واحدى واربعون دينار الغير بنسبة 
(20%) على قيمة عقد مناقصة الخليج لتوريد األدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة 
األولى) إلدارة المستودعات الطبية المبرم مع / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة 

وذلك لحاجة الوزارة.

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/233,146د.ك)  فقط مائتين 
وثالثة وثالثون الف  ومائة وستة واربعون دينار الغير ما يعادل نسبة (24.71 %) على 
 DATA MANAGEMENT FOR قيمة عقد الممارسة رقم 2013/452/ شراء اجهزة

ICU 26 BEDS المبرم مع / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

جامعة الكويت

2017/71
2017-02-19

4101
2017-02-19

1956
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/7,875 $) ما يعادل 
(2,401/875د.ك) فقط الفين واربعمائة وواحد دينار وثمانمائة وخمسة وسبعون فلس 

الغير ما يعادل نسبة (25%) المبرم مع / شركة ياكو الطبية عن قيمة البند رقم (8) طعم 
ضد التدرن الرئوي G.C.B لكافة المستشفيات في المراكز الصحية وذلك لحاجة الوزارة.

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التجديد األول لعقد المناقصة رقم 
2014/2013/17اعمال توفير وسائل نقل بكافة انواعها (سيارات) إلدارة الخدمات العامة 
بالجامعة المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 
2017/6/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (477,770/400 د.ك) فقط اربعمائة 
وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون دينار واربعمائة فلس الغير وذلك لحين اإلنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/3

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

      مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 2017/1 المؤرخ في 2017/1/4 
المتضمن: عدم الموافقة وتخطر الجامعة  باالستعجال بطرح المناقصة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

17860
2017-02-16

17864
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة علىالتمديد السادس لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/15 تقديم الدعم الفني وصيانة االنظمة المتكاملة الرئيسية المبرم مع/ شركة 
مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 

2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/74,250 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف ومائتين 
وخمسون دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2014/12-2015 والسماح
بحضور أحد المختصين من الديوان لشرح اهمية الموضوع واسباب تأخر استكمال إجراءات

التعاقد للمناقصة رقم 2015-2014/12.

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/6 صيانة األنطمة المساندة وأجهزة الخوادم للنظم المتكاملة ودعم تطبيق 
النظم في الجهات الحكومية المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت 

لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-
/74,100 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف ومائة دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات 

التعاقد للمناقصة رقم 2014/12-2015 والسماح بحضور أحد المختصين من الديوان لشرح
اهمية الموضوع واسباب تأخر استكمال إجراءات التعاقد للمناقصة رقم 2015-2014/12.

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  ممثل الديوان إلجتماع 
قادم

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  ممثل الديوان إلجتماع 
قادم



27 2017/17إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

104
2017-02-19

2163
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الرابع لعقد تنفيذ أعمال صيانة دورية ووقائية وطارئة لعدد (7) ماكينة 
ومعدات طباعة في مطبعة الحكومة بالوزارة المبرم مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي 
وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت والمنشآت الصناعية لمدة سنة إعتبارا من 2017/3/7 
بمبلغ إجمالي قدره (-/125,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير  

بنفس الشروط واألسعار وذلك لحاجة الوزارة

طلب التجديد السادس لعقد رقم 3979 توفير الدعم الفني لتراخيص اوراكل مايكروسوفت 
لالمانة المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 
2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/99,227د.ك) فقط تسعة وتسعون 

الف ومائتين وسبعة وعشرون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة على أن يكون التمديد األخير بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام 
بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

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



28 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

4436
2017-02-19

4327
2017-02-16

4318
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ع / 2012/2011/36 اصالح وتشغيل وصيانة 
معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية لمدارس ومباني تابعة لمراقبة منطقة ديوان عام

الوزارة (الشويخ / الجابرية) المبرم مع / شركة اإلنجاز للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/3/17حتى 2017/6/16بمبلغ إجمالي قدره (-/17,171.ك) 

فقط سبعةعشر الف  ومائة واحدى وسبعون دينار  الغير

طلب اصدار االمر التغييري بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/16,183 د.ك) ما يعادل 
(17.%) على قيمة عقود المناقصة رقم م ع 2009/26-2010 مشروع استئجار وصيانة 
اجهزة الكمبيوتر المحمول Laptop للطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية على النحو التالي:

- عقد رقم (197) المبرم مع/ شركة بدر المال واخوانه تخفيض مبلغ اجمالي قدره (-
/4,746 د.ك) ما يعادل نسبة (%0,05)

- عقد رقم (163) المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر تخفيض مبلغ اجمالي 
قدره (4,504/500 د.ك) ما يعادل نسبة (%0,05) 

- عقد رقم (15) المبرم مع/ شركة بدر المال واخوانه تخفيض مبلغ اجمالي قدره 
(6,932/500 د.ك) ما يعادل نسبة (%0,07) 

وذلك اللغاء خدمة توفير البطاريات من العقود المذكورة اعاله ولالسباب المذكورة بكتاب 
الوزارة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/13,760 د.ك)  فقط 
ثالثةعشر الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير ما يعادل نسبة (1.2%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم م ع/2015/1-2016 تنفيذ اعمال المراسلة بديوان عام الوزارة ومواقع تابعة
له المبرم مع/ شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات وذلك لزيادة عدد (32) مراسل 

اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2017/3/31

الموضوع

1

2

3

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الدفاع

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

4318
2017-02-16

272722004811
2017-02-19

52
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1272912 خدمات غسيل وكي المالبس بقاعدة 
محمد األحمد البحرية المبرم مع/ مركز الرواد لخدمات تنظيف وكوي المالبس  لمدة ستة 
شهور إعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/37,110د.ك) 

فقط سبعة وثالثون الف ومائة وعشر دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية 
المناقصة 1942915

طلب التجديد الثالث لعقد صيانة عدد (8) مصاعد المبرم مع/ شركة مصاعد اوتيس الكويت 
لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,800د.ك) 

فقط ستة عشر الف وثمانمائة دينار الغير مع الزيادة بنسة (10%) على قيمة العقد.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم (2017/2) المنعد بتاريخ 2017/1/9 
المتضمن : عدم الموافقة

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة  باإلستعجال بموافاة الجهاز بتوصية المناقصة
1942915

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة (19) من أحكام قانون 
المناقصات رقم  2016/49



30 2017/17إجتماع 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 البيئة

األمانة العامة لألوقاف

مؤسسة الموانئ الكويتية

987
2017-02-21

2278
2017-02-19

1411
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الخامس لعقد الممارسة  رقم ه ع ب/2011/4-2012 توريد وتركيب خدمة 
االنترنت والمعلومات المبرم مع/شركة شبكة الخليج الدولية (كيمز) لمدة سنة اعتبارا من 
2016/11/1 حتى 2017/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/13,620 د.ك) ثالثةعشر الف  

وستمائة وعشرون دينار

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2014/6-2015 صيانة أجهزة الحاسبات وملحقاتها
الشبكية في األمانة المبرم مع / شركات الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات لمدة سنة اعتبارا 
من 2017/3/15 حتى 2018/3/14 بمبلغ إجمالي قدره (-/9,999 د.ك ) فقط تسعة آالف 

وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار الغير.

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/37 الستئجار سيارات للمؤسسة 
المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/3/2 بمبلغ 
اجمالي قدره (7,893/600د.ك) فقط سبعة آالف وثمانمائة وثالثة وتسعون دينار وستمائة 
فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2017/2016-6

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة (19) من أحكام قانون 
المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة (19) من أحكام قانون 
المناقصات رقم  2016/49



31 2017/17إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

بلدية الكويت

وزارة األشغال العامة

1411
2017-02-23

5318
2017-02-21

3406
2016-11-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2014/2013/14 صيانة وتشغيل اجهزة الدعم 
الكهربائي االحتياطي UPS للبلدية المبرم مع/ شركة كوماكس للتجارة العامة والمقاوالت 
لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/1/9 بمبلغ إجمالى قدره (1,343/750د.ك) فقط الف 

وثالثمائة وثالثة واربعون دينار وسبعمائة وخمسون فلس الغير

(إعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ إجمالي قدره 
(2,412,534/037 د.ك ) فقط مليونين واربعمائة واثنىعشر الف وخمسمائة واربعة 

وثالثون دينار وسبعة وثالثون فلس الغير ما يعادل نسبة (7,410%) لعقد المناقصة هـ ط 
/121 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق 
الدائري األول - دسمان وشارع عبدالله األحمد (المرحلة الثانية) المبرم مع شركة / محمد 
عبدالمحسن الخرافي وأوالده على أن يتم التمديد لمدة 465 يوما وذلك للتعديالت على 

خطوط شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  النتهاء العقد



32 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

3406
2016-11-29

رقم الكتاب وتاريخه

كما اطلع الجهاز على :
- كتاب مجلس الوزاراء رقم 2638 المؤرخ في 2017/2/28 المتضمن الرد

- رد الوزارة كتاب رقم (610) المؤرخ في 2017/3/2

الموضوع  م

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

2065
2017-01-24

2067
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع 46-2016/2015 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة االولى) لمدة ثالث سنوات 

على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

-شرط الخبرة خمس سنوات 
-نسبة االوامر التغييرية (%40)

-ال تقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/47 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة األحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات بين

الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة 5 سنوات

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



34 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

2114
2017-01-25

1711
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع 52-2016/2015 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات 

على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

-نسبة االوامر التغييرية (%40)
-شرط الخبرة خمس سنوات

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/3 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة الثانية) لحاجة / قطاع 
المنشآت التربوية والتخطيط بين الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال 

االنشائية

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة 5 سنوات

الموضوع

3

4

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



35 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

1555
2017-01-18

2017/1546
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع 4-2017/2016 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثالثة) على الشركات 

المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

-شرط الخبرة خمس سنوات 
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/5 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (1) المنطقة األولى على الشركات

المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

-شرط الخبرة خمس سنوات
-تقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة

الموضوع

5

6

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



36 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

1712
2017-01-19

3819
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/54 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات

على الشركات المصنفة بالفئة االولى العمال االنشائية

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة خمس سنوات

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/7 اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية 
لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة (المنطقة الثانية) على الشركات المصنفة بالفئة 

االولى 

-التقبل التجزئة 
-ال تقبل العروض البديلة

-نسبة االوامر التغييرية (%40)
-شرط الخبرة التقل عن خمس سنوات

الموضوع

7

8

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



37 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

2193
2017-01-26

2194
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/9 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدراس ومباني منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة االولى) بين الشركات المصنفة

لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة خمس سنوات

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2017/2016/10 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة االولى) بين الشركات 

المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة خمس سنوات

الموضوع

9

10

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



38 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

1544
2017-01-18

1553
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/6 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (2) المنطقة الثانية على الشركات

المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

-التقبل التجزئة 
-التقبل عروض بديلة

-شرط الخبرة خمس سنوات 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية (المنطقة االولى) بين الشركات المصنفة

لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- شرط الخبرة خمس سنوات

الموضوع

11

12

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الثانية مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الرابعه مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



39 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

1551
2017-01-18

1556
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع / 2017/2016/8 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدى التعليمية (المنطقة الثالثة) على الشركات 

المصنفة بالفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية 

-التقبل التجزئة 
-التقبل عروض بديلة

-شرط الخبرة خمس سنوات 
-ان يكون لدى المقاول سابقة أعمال في مجال المناقصة.

طلب طرح المناقصة رقم م.ع/ 2017/2016/13 تنفيذ أعمال الصيانه والترميم واالعمال 
االنشائيه لمدارس ومباني منطقه العاصمه التعليميه (المنطقة األولى) بين الشركات المصنفة

لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة خمس سنوات

الموضوع

13

14

 م

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الرابعه مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)
وإلغاء شرط: -ان يكون لدى المقاول سابقة أعمال في مجال المناقصة.

      قرر الجهاز الموافقة على الفئة الرابعه مع تعديل نسبة األوامر التغييرية إلى (%25)



40 2017/17إجتماع 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 التربية

4319
2017-02-16

4322
2017-02-16

4263
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة االتزان المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت العداد وتقديم 
وجبات غذائية صحية لرياض االطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات لمدة سنتين 
اعتبارا من بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2017 حتى 2019/5/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,667,340 د.ك)  فقط مليون وستمائة وسبعة وستون الف وثالثمائة واربعون
دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م /2015/1-2016 استئجار عدد (5) سيارات صالون (6) 
سلندر مع سائقين على/ شركة كي جي أل لتأجير السيارات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (53,280/360 د.ك) فقط ثالثة وخمسون الف ومائتين وثمانون دينار 

وثالثمائة وستون فلس الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م ن2016/9-2017 طباعة وتوريد الوثائق التعليمية ضمن 
اإلعالمية لمشروع تطوير اإلدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين

والعاملين بالتعليم العام وجميع انواع التعليم األخرى على/ شركة مجموعة النظائر 
اإلعالمية (أقل األسعار) بملغ اجمالي قدره (-/49,400 د.ك) فقط تسعة واربعون الف 

واربعمائة دينار الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين تزويد الجهاز باسباب التعاقد
وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة (18) من أحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



41 2017/17إجتماع 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 التربية

وزارة الصحة

4261
2017-02-15

556
2017-02-07

4095
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م ن/2016/14-2017 طباعة وتوريد الدليل االرشادي للمنهج
الوطني المبني على الكفايات 2016 والوثيقة االساسية للمرحلة الثانوية 2016 على/ 

مجموعة النظائر (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/32,400 د.ك) فقط اثنى وثالثون 
الف واربعمائة دينار الغير

طلب شراء البند رقم (156) مواد مخبرية لجهاز VITEK MS لكافة المختبرات 
الميكروبيولوجي من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/554,298 د.ك) فقط خمسمائة واربعة وخمسون الف ومائتين وثمانية وتسعون دينار 

الغير بعد تقليل عدد المواد.

طللب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعه العمال البند رقم (14) شراء مرهم لعالج 
 GALANTIC / الحروق لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

 KUWAIT SUDAI PAHRMACEUTICAL / بدال من PHARMA ,INDIA
.IND,CO

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



42 2017/17إجتماع 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

1844
2017-02-15

4100
0207-02-19

2017/68
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 2017/2016/91 طباعة مطبوعات الدارة 
المستودعات الطبية على/ شركة األلفين لصناعة الورق (اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/15,659 د.ك) فقط خمسة عشر الف وستمائة وتسعة وخمسون دينار الغير

طلب االحاطة والعلم بإستكمال شراء البند رقم (30) كبسوالت الجيالتينية الصلبة لمركز 
الطب اإلسالمي من / شركة فور أس ميديكال بمبلغ اجمالي قدره (-/8,400د.ك) فقط 
ثمانية آالف  واربعمائة دينار الغير بدال من / شركة التقنيات التجارية و ذلك إلنتقال 

الوكالة .

 bone densitometry طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق لتوريد  أجهزة
machine وملحقاتها  لمجلس اقسام األشعه والعالج اإلشعاعي - مستشفى الصباح عدد 
(3) أجهزة من الشركات المسجلة بادارة الهندسة الطبية واألذن بطرح كل جهاز بممارسة 

مستقلة لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

الموضوع

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي :
أوال : إلغاء قراره السابق الصادر في اجتماع رقم (2015/38) المنعقد بتاريخ 5/11/ 

2015 المتضمن : عدم الموافقة وتطرح بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية مع دمج
الكتب ارقام (198-185-199)

ثانيا : المـــــوافقة



43 2017/17إجتماع 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

4097
2017-02-19

3428
2017-02-12

3424
2017-02-12

3427
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (37) أدوية (ماده) 
تغذية عالجية المراض الجهاز الهضمي لالطفال لكافة األقسام في المستشفيات هو 

 A) NESTLE HEALTH SCIENCE , SWITZERLAND.S NESTRADE)
وليس VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED كما ذكر بكتاب الوزارة

 FISTULA (94) طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم
NEEDLE ابر الوصلة الشريانية الوريدية لمرضى غسيل الدم لمراكز غسيل الكلى هو/ 

 NIPROوليس NIPRO MEDICAL JAPAN /THAILAND ,DUBAI
MIDDLE EAST FZE  وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (84) حقن انسولين
 A.S(ELILILLY (SUISSE / لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

وليس ELILILLY /FRANCE وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (1) كبسوالت لعالج
 JANSSEN ORTHO,(CILAGA / امراض األعصاب بكافة المستشفيات هو

 JANSSEN ORTHO,(CILAG وليس  GA)GURABO -PUERTO RICO
AG)GURABO-PUERTO RICO  وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

الموضوع

6

7

8

9

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/17إجتماع 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

3427
2017-02-12

3419
2017-02-12

4090
2017-02-19

4088
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (34)  حبوب لعالج
 L.A.S ALGORITHM / ارتفاع حمض اليوريك لكافة المستشفيات هو

(PATHEON,FRANCE)/LEBANON  وليس L.A.S ALGORTHM وليس 
كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال الشراء البند رقم (93) أدوية حقن 
-SANOFI  /لعالج أمراض القلب لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

 / SANOFI WINTHROP INDUSTRIE وليس SYNTHELABO GROUP
FRANCE  كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال الشراء البند رقم (65) ادويه (مواد
تغذيه) عالجية لالمراض الوراثيه االستقالبيه لكافة األقسام في المستشفيات هو/ 

 SHS INTERNATIONAL وليس NUTRICIA MIDDLE EAST&AFRICA
E.DMCC)  UK.M LIVERPOL (NUTRICIA كما ذكر بكتاب الوزارة

الموضوع

9

10

11

12

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/17إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

4092
2017-02-19

379
2017-02-20

295
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال الشراء البند رقم (54) أدوية حقن 
لعالج المرضي السرطان لحاجة مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية  هو/ 

ROVHE DIAGNOSTICS GMBH, MANNHEIM , GERMANY وليس 
HOFFMANN-LA ROCHE LT كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/38 مع/ شركة BBC Worldwide Limited لبث 
رسائل الصندوق عبر قناة BBC (المرحلة األولى) لمدة ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (-

/308,295 $) ما يعادل 
(-/93,500 د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف وخمسمائة دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/58 تجديد وتركيب تراخيص نظم تشغيل وبرامج على 
الشركات المذكورة بكتاب الصندوق بمبلغ إجمالي قدره (-/69,679 د.ك) فقط تسعة 

وستون الف وستمائة وتسعة وسبعون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

13

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      يحال للصندوق مع االلتزام بالمادة (18) من أحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



46 2017/17إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

اإلدارة العامة لإلطفاء

18998
2017-02-21

894
2017-01-29

1620
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 10-2017/2016 تنفيذ اعمال انشائية لمكاتب بعض القياديين
وما يتبعها من تعديالت على مكاتب الوظائف االشرافية على / شركة الدانة العالمية 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/162,044د.ك) فقط مائة 
واثنى وستون الف  واربعة واربعون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/10 صيانة الحدائق الزراعية التجميلية للمرافق 
التابعة لألدارة لمدة 24 شهر على / شركة جرين فوريست للمقاوالت الزراعية (ثاني اقل 
االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/95,400د.ك) فقط خمسة وتسعون الف واربعمائة دينار 

الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/13 توريد فانيلة لإلدارة العامة لإلطفاء 
على/شركة المستثمر الذهبي للتجارة العامة (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/48,750 د.ك) فقط ثمانية واربعون الف وسبعمائة وخمسون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



47 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

األمانة العامة لمجلس الوزراء

27241180131
2017-02-19

2165
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 24141253142 لصيانة و توريد أجهزة و برامج شبكة 
الوزارة لمدة سنتان على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار)

بمبلغ اجمالي قدره(129,521/480د.ك) فقط مائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة 
واحدى وعشرون دينار  واربعمائة وثمانون فلس الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 104-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل برامج وأجهزة 
لجهاز متابعة األداء الحكومي للسنة المالية 2017/2016 على النحو التالي:

-الجزء االول والثاني على / الشركة الكويتية الرقمية للحسابات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/30,746 د.ك) فقط ثالثون ألف وسبعمائة وستة وأربعون دينار الغير.

الجزء االول (أقل االسعار)
الجزء الثاني (ثاني اقل االسعار)

-الجزء الثالث والرابع على / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/11,521 د.ك) فقط أحدى عشر ألف وخمسمائة وواحد وعشرون 

دينار ال غير.
الجزء الثالث (ثاني اقل االسعار)
الجزء الرابع (ثالث اقل االسعار)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



48 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

ادارة الفتوى والتشريع

2326
2017-02-21

2324
2017-02-21

480
2017-02-14

534
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 99 توريد وتركيب وتهيئة وتشغيل عدد (2) اجهزة خادمة 
ووحدة تخزين وتوريد طابعات لالمانة - للسنة المالية 2017/2016 على / الشركة 

الكويتية الرقمية للحسابات (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/39,260د.ك) فقط تسعة 
وثالثون الف ومائتين وستون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (121) توريد وتركيب أجهزة مكتبية لألمانة العامة على / 
شركة بريمير تكنولوجي للتجارة العامة (عطاء وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/34,650 

د.ك) فقط اربعة وثالثون الف وستمائة وخمسون دينار الغير

طلب التعاقد المباشر مع / الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لتركيب ابواب الكترونية 
وكاميرات ثابته ومتحركة لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-/99,964 د.ك) فقط تسعة 

وتسعون الف وتسعمائة واربعة وستون دينار الغير

طلب إلغاء الممارسة رقم 3-2017/2016 تنظيف المباني بطريقة سبايدر لبرج الفتوى 
والتشريع وذلك لضيق الوقت بالسنة المالية الحالية 2017/2016

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  للتاكد من اسباب التعاقد



49 2017/17إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

534
2017-02-19

457
2017-02-20

420
2017-02-15

415
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم M-25-2017/2016 توريد مياه عذبة لمحطات االبحاث 
الزراعية بكبد لمدة سنة على / شركة الهبيدة لنقل البضائع (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/69,120 د.ك) فقط تسعة وستون الف ومائة وعشرون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-30-2017/2016 حفر و تركيب ابار لمراقبة المياة 
الجوفية بمحاذاة المنطقة الساحلية بالكويت على / شركة الخليج للتفتيش الدولية (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/19,600 د.ك) فقط تسعة عشر الف وستمائة دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-34-2017/2016 خزانات السالمة لتخزين المواد القابلة 
لالشتعال على/شركة العيسى لألجهزة الطبية و العلمية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/7,515 د.ك) فقط سبعة آالف وخمسمائة وخمسة عشر دينار الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



50 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لألوقاف

وزارة األعالم

2277
2017-02-19

2276
2017-02-19

105
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/22-2017 ) تنفيذ الحملة االعالمية للملتقى االول 
لممثلي الوزارات المعنية برعاية المصابين بإعاقة التوحد في الوطن العربي على / شركة 
سيرموني لالنتاج الفني (أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/64,975 د.ك ) فقط اربعة 

وستون الف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار الغير .

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/13-2017 تزويد األمانة بخدمات استشارية في مجال 
قواعد البيانات على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/28,700 د.ك) فقط ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/514-2017 تنفيذ وبناء ديكور لبرنامج (صباح 
الخير يا كويت) بالوزارة على/ شركة كواكسل مجموعة عدنان الشرهان وشريكته 

للكمبيوتر (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/85,000 د.ك) فقط خمسة وثمانون الف 
دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



51 2017/17إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الديوان األميري

1441
2017-02-23

1442
2017-02-23

674
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 28-2017/2016 تحديث البيئة االفتراضية الحالية لضمان 
استمرار االعمال للحرس المرساة على/ شركة الديار المتحده (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/73,478د.ك) وذلك لعدم الموافقة لتمديد مدة التوريد للشركة لقرب إنتهاء السنة 

المالية.

طلب التالي:
اوال: ترسية بنود ارقام (3.1) للممارسة رقم 2017/2016/32 توريد وتركي بوتشغيل 
مكائن خاصة لحفر وتطيع ومواد اخرى لتصنيع سيدار األسماء وقالدة البيانات العسكرية 
على / شركة ليزر ارتس للمجسمات بمبلغ اجمالي قدره (-/11,350د.ك) فقط احدىعشر 

الف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير
- البند رقم (1) اقل االسعار

- البند رقم (3) ثاني اقل االسعار
ثانيا : الغاء البند رقم (2)

طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية استدراج عروض اسعار لتقديم خدمة 
-340A/319A/320A/900-737B-747B لطائرات االسطول األميري DATA LINK
650G/550G/500 لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2020/4/30 من 

الشركات المتخصصة مع التفاوض عن طريق لجنة متابعة شؤون طائرات االسطول 
االميري بالديوان

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



52 2017/17إجتماع 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

الديوان األميري

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

674
2017-02-16

2907
2017-02-19

1061
2017-01-18

3015
2017-01-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 36-2017/2016 مع/ شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر لشراء 
خدمات مايكروسوفت إضافية حسب العقد الجماعي رقم ج.م 122 مع الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ إجمالي قدره (-/62,320 د.ك) فقط اثنى وستون الف 

وثالثمائة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/48-2017 توفير هدايا للمتدربين في الدورات 
التدريبية لمركز تعزيز الوسطية على/ شركة جلوبل آرت الوطنية للتجارة العامة (ثاني أقل

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/8,000 د.ك) فقط ثمانية آالف دينار ال غير

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1967 المؤرخ في 2017/2/7 المتضمن تعديل
مبلغ الترسية

طلب اتخاذ االجراء الالزم مع شركة مجموعة الجزيرة العالمية لإللكترونيات وذلك لرفضها
توقيع عقد رقم (7-2017/2016) شراء شاشات أجهزة حاسب آلي من دليل الشراء 

الجماعي للبند رقم (123) دون إبداء أي مبررات مقبولة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      تخطر الوزارة االلتزام بالمادة (19) من أحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



53 2017/17إجتماع 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

وزارة األشغال العامة

3015
2017-01-20

11128
2017-02-20

410
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م ع ت ا/م/2016/3 توريد مواد ضيافة (قهوة و هيل ) 
للمؤسسة لمدة ثالث سنوات على/ شركة مطحنة و محمصة بن البدوي (عطاء وحيد) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/45,075 د.ك) فقط خمسة واربعون الف وخمسة وسبعون دينار 
الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ا م م/2016/8/2-2017 صيانة خزانات الملفات اآللية على 
النحو التالي:

-المجموعات(األولى ,الثانية,السادسة) على/ شركة الجيل التجارية (عطاء وحيد) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/16,720 د.ك) فقط ستة عشر ألف وسبعمائة وعشرون دينار ال غير.
- المجموعات(الرابعة,السابعة,الثامنة) على/ شركة التجهيزات المكتبية (عطاء وحيد) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/8,400 د.ك) فقط ثمانية آالف وأربعمائة دينار ال غير.
- المجموعات(الثالثة,الخامسة) على/الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (عطاء وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/14,040 د.ك) فقط أربعة عشر ألف وأربعون دينار ال غير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

1

1

 م

 م

 م

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

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



54 2017/17إجتماع 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 األشغال العامة

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

وزارة الداخلية

410
2017-02-12

258
2017-02-23

1640
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/11-2017 استئجار سيارات لخدمات الهيئة على/ شركة
األمير لتأجير السيارات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/30,000 د.ك) فقط ثالثون 

الف دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 49-2017/2016 توريد عدد (2) رافعة شوكية لزوم اإلدارة 
العامة لقوات األمن الخاصة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (إدارة اآلليات) بالوزارة على 

/ شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/11,876د.ك) فقط احدىعشر الف وثمانمائة وستة وسبعون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



55 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

جامعة الكويت

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

3113
2017-02-15

2057
2017-02-20

1097
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ز / م س/ 2 /2016-2017 شراء وتفصيل وتوريد مالبس 
الدارة الرقابة البحرية على / شركة هات اوتو للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/7,050د.ك) فقط سبعة آالف وخمسون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/376-2017 تجديد رخصة وصيانة وتوفير دعم لمركز 
نظم المعلومات بالجامعة لمدة سنتين على/ شركة زاك سليوشنز النظمة الكمبيوتر (أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,760 د.ك) فقط ستة آالف وسبعمائة وستون دينار 

الغير

طلب الغاء الممارسة رقم 19-2017/2016 توفير دروع الحتفالية مسيرة التخطيط في 
دولة الكويت خالل 65 عام.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



56 2017/17إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الهيئة العامة للقوى العاملة

1820
2017-02-20

1355
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الهيئة بورود خطأ مطبعي بشأن تحميل ميزانية المبلغ الخاص بطلب الشراء رقم 46
حزم برامج ختم الوقت Ascertia Signing Server ليصبح على ميزانية السنة 

المالية 2017/2016 وليس 2018/2017

طلب االحاطة والعلم بان الهيئة قد ابرمت عقد تقديم خدمات غذائية لمركز االيواء التابع 
للهيئة مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بتاريخ 2017/2/14

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   احيط الجهاز علما  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 08-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


