
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/25

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-04-03

إدارة اإلعداد والتدقيق

07-رجب-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

2017/25
07-رجب-1438 هـ 

   االثنين 
2017-04-03 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-03

)(   االثنين 2017/25 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                                  عضو/ ممثل                      عضو/ ممثل                            األمين العام       

    و قد حضر 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 عبدالعزيز المضف
د/مرسال سعد الماجدي

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

هدى إبراهيم العيسى

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

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

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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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1 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة التربية

هـ ع / ش ا م 
2017/2016/31/

هـ ع/ ش أ 
م/2017/2016/10

م ع/2011/2010/51

2017/2016/29

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب (المنطقة الثانية)

اعمال الصيانة المدنية و الصحية الشاملة في كافة الكليات و المراكز التابعة للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي و التدريب ( المنطقة االولى)

تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة الزهراء قطعة (8) 
التابعة لمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم مفتاح

توريد وجبات غذائية لطالبات المراكز التدريبية لجميع المناطق التعليمية الست وادارة 
التعليم الخاص

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

2

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الكهرباء و الماء

م ع /2017/2016/30

و ك م /2017/2016/67

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد وجبات غذائية لطلبة التدريب الكشفي بالمناطق التعليمية الست وادارة التعليم الخاص
ونادي الكشافة البحرية خالل الفترة من 24 اكتوبر 2016 الى 10 مايو 2017

اعمال صيانة عدد (18) آلة تصوير مستندات ماركة (جستتنر) باالدارات المختلفة لوزارة 
الكهرباء والماء

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

3

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

316
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

 2058/CB/CPD طلب إيقاف نشر االعالن الخاص بتمديد موعد اقفال المناقصة رقم
تصميم وتوريد وانشاء واختبار تشغيل تطوير وحدة فحم الكوك رقم ( 20 ) - مصفاة ميناء 

عبدالله على الصفحة االلكترونية التابعه للجهاز وفي الجريدة الرسمية " كويت اليوم"

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ وليد جمعه    ممثل عن شركة البترول الوطنية

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلدارة العامة للطيران المدني

8845
2017-03-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج ع 2017/2016/9 مشروع انشاء و انجاز و صيانة 
مبنى وحدة  المسنين بمنطقة حولي على/ شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت 
(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,796,000 د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة وستة 

وتسعون الف  دينار  الغير

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ بدر العدواني  -  مدير ادارة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



5 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

3884
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي :
اوال: اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2015/2014/2 امن و حراسة مباني و مواقف 

سيارات االدارة العامة للطيران المدني و المرافق التابعة لها على / شركة الدروازة للخدمات 
اللوجستية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (305,281/440د.ك) فقط ثالثمائة 

وخمسة الف  ومائتين واحدى وثمانون دينار  واربعمائة واربعون فلس  الغير وذلك بناء 
على مالحظات ديوان المحاسبة 

ثانيا: تخفيض مبلغ الترسية ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (305,281/440د.ك) بدال من 
(312,841/440د.ك) وذلك لتخفيض عدد حراس االمن ليصبح (114) بدال من (117) 

عامل
ثالثا: تعديل البند رقم (5) المطار -بوابة الرئيس في جدول الكميات الخاص بالمباني ليصبح

عدد حراس األمن (1) لكل نوبة بدال من (2) لكل نوبة بناءا على طلب ديوان المحاسبة

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ خليفة الخميس  -  مدير ادارة الشؤون القانونية
- السيد/ حبيب كرم  -  رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع

1

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/91) المنعقد بتاريخ 
2016/12/21 المتضمن

 ترسى المناقصة على شركةالدروازة للخدمات اللوجستية(ثاني أقل األسعار)  بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة

مع االلتزام بمالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 1322بتاريخ 2017/2/20



6 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الخارجية

7291
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

( أعيد بحث) 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

إطلع الجهاز على  تظلم شركة المال إلستئجار وتأجير المركبات رقم 2017/491 بتاريخ 
2017/3/16

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ رنا الهنيدي  -  رئيس قسم المشتريات

- السيدة/ دالل الحبشي  -  مهندسة المنشآت

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز التالي:
اوال: الموافقة على توصية الوزارة

ثانيا: يحفظ كتاب شركة المال الستئجار وتأجير المركبات



7 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

134
2017-03-06

37
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة إفادتهم بخصوص نتيجة تاهيل الشركات المحلية 
والعالمية العمال التصميم والتوريد و التركيب واالختبار 

والتشغيل التجاري مع خدمات التشغيل والصيانة النظمة االلواح
الكهروضوئية ضمن التحالف الجديد بإسم (شركة مركز 

االحمدي التجارة العامة و المقاوالت وشركة عزت مرجي)

إطلع الجهاز على  كتاب الشركة رقم 2017/135 المؤرخ في 
2017/3/9 المتضمن تعديل على التحالف

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 
37 لسنة 1964في شأن المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ غدير القويضي - مدير مكتب الوزير

طلب الشركة السماح لها بشراء وثائق التأهيل لالشتراك 
بمناقصة اصالح وتحديث الكيبالت االرضية للضغط المنخفض 

وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في 
المحافظات المختلفة

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 
49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ غدير القويضي - مدير مكتب الوزير

الموضوع

1

2

اســـم الشركة م

شركة مركز االحمدي 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة برقان الهندسية 
للمقاوالت العامة  ذ م م

      قرر الجهاز تزود الشركة بنتيجة التأهيل



8 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

37
2017-03-09

2017/468$
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة تزويدها بأسباب أستبعادها من المناقصة رقم هـ.م 
.م/2017/2016/17 توريد و تركيب وتشغيل اجهزة 

PHYSICAL LOAD BLANCER  مع وقف اجراءات 
التعاقد

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 
49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة***

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة برقان الهندسية 
للمقاوالت العامة  ذ م م

شركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

      قرر الجهاز حفظ كتاب الشركة

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



9 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

وزارة المالية

1708
2017-02-16

2017/366$
2017-02-23

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ.م.م5-
2017/2016 صيانة اجهزة الهيئة في المقر الرئيسي 

والمكاتب الخارجية على / شركة زاك سليوشنز (ثالث أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/666,972 د.ك) فقط 
ستمائة وستة وستون الف وتسعمائة واثنى وسبعون 
دينار الغير لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 

حتى 2020/3/31

- كما إطلع الجهاز على كتاب شركة الهندسة والتقنيات 
المتعددة  رقم (433) بتاريخ 2017/3/20 المتضمن طلب

تزويدهم بأسباب االستبعاد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة: 
- السيد/ طارق الراشد  -  مدير ادارة تظوير النظم 

وقواعد البيانات
- السيد/ وائل المسعود  -  مراقب التشغيل والدعم الفني 

(أعيد بحث ) استعداد الشركة للحضور إلى اللجنة لشرح 
تفاصيل المناقصة رقم 12-2016/2015 توفير خدمات 
عامة مراسلين وفراشين وذلك لالسباب المطروحه في 

كتاب الشركة.

الموضوع

1

2

المقاول م

 

شركة الفيصل 
لحراسة المنشات ذ م

م

   قرر الجهاز  بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار لحين 
ورود كتاب الحق من الهيئة

عدم موافقة: العضو د.جنان بوشهري - أ. هيفاء المضف

الجهـــــــة



10 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية 2017/366$
2017-02-23

رقم الكتاب
وتاريخه

بعد اإلستماع إلى إفادة الشركة:
-  مناور راشد الرشيدي     رئيس مجلس اإلدارة
- عيد فالح العجمي           مدير عام للشركة

الموضوع المقاول م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

الجهـــــــة



11 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

2776
2017-03-19

13034/14
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/7 توفير خدمات التنظيف و نقل 
النفايات و جميع االعمال المكملة من مواقع الوزارة الكائنة بمحافظة الجهراء بالوزارة 

المبرم مع / الشركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة لمده سنة اعتبارا من 2017/5/12 
حتى 2018/5/11 بمبلغ اجمالي قدره (-/740,196د.ك)  فقط سبعمائة واربعون الف  

ومائة وستة وتسعون دينار الغير وذلك لزيادة عدد (177) عامل لحين االنتهاء من 
اجراءات إعادة طرح المناقصة رقم 2014/14-2015(ع)

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد اإلستماع إلى ممثل الوزارة:
السيد/ حمد الشمري   مستشار الوزارة

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 1-2013/2012 تقديم خدمات السفرجية لديوان عام
الوزارة و مرفقيها  (االدارة القنصلية و معهد سعود الناصر الصباح) المبرم مع / الشركة 

المتحدة الدارة المرافق لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/28حتى 2017/12/27 بمبلغ 
اجمالي قدره (61,633/110د.ك) فقط احدى وستون الف  وستمائة وثالثة وثالثون دينار  
ومائة وعشر فلس  الغير  بنفس الشروط و االسعار لحين اإلنتهاء من إعداد طرح مناقصة 

جديدة

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة



12 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الخارجية

13034/14
2017-03-21

12389
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ رنا الهنيدي  -  رئيس قسم المشتريات

- السيدة/ دالل الحبشي  -  مهندسة المنشآت

طلب اصدار االمر التغييري االول لزيادة مبلغ اجمالي قدره (41,750/312د.ك) فقط احدى 
واربعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  وثالثمائة واثنىعشر فلس  الغير مايعادل نسبة 

(3%) من قيمة عقد الممارسة رقم 2016/1 مشروع دراسة وتصميم مبنى ديوان الوزارة 
المبرم مع / شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعمل توسعة إضافية 

لصالة االستقبال الرئيسية.

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ رنا الهنيدي  -  رئيس قسم المشتريات

- السيدة/ دالل الحبشي  -  مهندسة المنشآت

الموضوع

2

 م

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



13 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة المالية

272722007395
2017-03-20

24408
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1462813 تأجير اجهزة حاسب آلي لزوم هندسة 
المنشآت العسكرية المبرم مع/ شركة الكويتية الرقمية للحاسبات لمدة ستة أشهر تنتهي في 
2018/5/31 بمبلغ إجمالي قدره (56.846/748د.ك)  فقط ستة وخمسون الف  وثمانمائة 
وستة واربعون دينار  وسبعمائة وثمانية واربعون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات 

المناقصة الجديدة الخاصة بالشراء الجماعي

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي  -  مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/1 اعمال الحراسة البشرية لمبنى 
مجمع الوزارات المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة لمدة شهرين إعتبارا من 2017/3/31 

بمبلغ إجمالي قدره (56,008/922د.ك)  فقط ستة وخمسون الف  وثمانية دينار  وتسعمائة
واثنى وعشرون فلس  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع عقد المناقصة 

2016/10-2017 اقفلت في 2016/12/6

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (23618) المؤرخ في 2017/3/16 والمتضمن نفس 
الطلب اعاله قبل تعديل الخطأ الوارد بفترة التمديد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع  االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016



14 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

وزارة التربية

24408
2017-03-28

6783
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ مشاعل األحمد  -  رئيس قسم المعلومات واالحصاءات المالية

- السيدة/ منى الحيدر  -  باحث مالي

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م ع/2012/2011/1 تنفيذ اعمال المراسلة 
لمدارس ومباني الوزارة بمنطقة حولي التعليمية المبرم مع/ مؤسسة البغلي التجارية لمدة 
ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 6/30 /2017 بمبلغ اجمالي قدره (50,380/200

د.ك) فقط خمسون الف وثالثمائة وثمانون دينار ومائتى فلس الغير لحين توقيع عقد 
المناقصة رقم م ع 2017/2016-12

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  مع  االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016



15 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

اإلدارة العامة للطيران المدني

133
2017-03-21

3810
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم و أ/كي بس اس/2008/2-2009 تنفيذ اعمال 
صيانة لمعدات واجهزة االرسال االذاعي بالجيوان المبرم مع/شركة سلطان لالتصاالت لمده 

ستة أشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 على النحو التالي:
-محطة اإلرسال اإلذاعي الجديد بمبلغ اجمالي قدره (-/17,490 د.ك) فقط سبعةعشر الف  

واربعمائة وتسعون دينار  الغير
-محطة اإلرسال اإلذاعي القديم بمبلغ اجمالي قدره (-/17,490 د.ك) فقط سبعةعشر الف  

واربعمائة وتسعون دينار  الغير
لحين طرح مناقصة جديدة لعقد صيانة موحد يشمل كافة المحطات.

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد اإلستماع إلى ممثل الوزارة:
- السيد/ صالح العنزي   - رئيس قسم التشغيل- قناة المجلس

طلب التمديد الثاني لعقد ممارسة توفير عدد (17) مراسل مع سياراتهم للعمل في قسم 
السجل العام المبرم مع/شركة االضافة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة أشهر 
اعتبارا من2017/4/2 حتى2017/8/1 بمبلغ اجمالي قدره(-/13,225د.ك) فقط ثالثةعشر 
الف  ومائتين وخمسة وعشرون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية الممارسة 

رقم 2017-2016/4 

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19)   من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016



16 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

بيت الزكاة

3810
2017-03-19

1196
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ خليفة الخميس  -  مدير ادارة الشؤون القانونية
- السيد/ حبيب كرم  -  رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم ب ز 2015/73 تجديد تراخيص نظام اإلحصائي 
spss المبرم مع/ شركة أشرف و شركاه المحدودة لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/7,700 د.ك)  فقط سبعة آالف  وسبعمائة دينار  الغير

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ سميرة الكندري  -  رئيس قسم التنسيق االداري

- السيدة/ هيفاء الحمادي  -  رئيس قسم االحصاء

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

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

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



17 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

17128
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/3,153 د.ك) ما يعادل (29,9%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم م ع ت ا/ ق/ 2016/ 2 الربط المعلوماتي عبر األلياف الضوئية بين المؤسسة
والفروع التابعة لها المبرم مع/ شركة شبكة الخليج لإلتصاالت و ذلك لحاجة العمل بالربط 

المعلوماتي بين فرعيها غرناطة ومشرف

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ عبدالله المطيري  مدير الشئون اإلدارية 

- السيد/ محمد المنصور -  مراقب الشئون اإلدارية

الموضوع

1

 م

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



18 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

698
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم ( هـ ص / ص / 211 ) تطوير وتشغيل وصيانة محطة العقيلة 
وخطوط الصرف الصحي التابعة لها  محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق .

- تم اختيار الشركات من الفئة األولى والثانية ألعمال الطرق والمجاري 
- ال تقبل عروض بديلة

- المناقصة محدودة
- ال تقبل التجزئة

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ وليد الغانم  -  وكيل مساعد

- المهندسة/ زينب النعمة  -  مدير ادارة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  بناءا على طلب الجهة



19 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

697
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

 -DMC) طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/ ص / 212 تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية
كبد- الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة محدودة على الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق 

- تم اختيار الشركات من الفئة األولى والثانية ألعمال الطرق والمجاري 
- ال تقبل عروض بديلة

- المناقصة محدودة
- ال تقبل التجزئة

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ وليد الغانم  -  وكيل مساعد

- المهندسة/ زينب النعمة  -  مدير ادارة

الموضوع

2

 م

      قرر الجهاز اعادة الموضوع للجهة بناءا على طلبهم للمزيد من الدراسة



20 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة المالية

6969
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم إ م م/2017/2016/8/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات 
مفتوحة على الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الجهاز 

- التقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة
- ال تقبل التجزئة

- األوامر التغييرية %25

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ وليد الغانم  -  وكيل مساعد

- المهندسة/ زينب النعمة  -  مدير ادارة

الموضوع

الموضوع

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة



21 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

31493
2016-11-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2016/7-2017 شراء ودعم تراخيص برنامج إدارة سرية قواعد 
وتطبيقات اوراكل لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة .

- المناقصة عامة على الشركات المتخصصة
- التقبل التجزئة .

- ال تقبل العروض البديلة .

- األوامر التغييرية %20 .
- مالحظة الفتوى والتشريع بند 22 ان يكون المناقص مقيد بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات .

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ مشاعل األحمد  -  رئيس قسم المعلومات واالحصاءات المالية

- السيدة/ منى الحيدر  -  باحث مالي

الموضوع

1

 م

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  



22 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

7771
2017-03-15

7775
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد فترة نتيجة التأهيل خالل شهرين لمناقصة  صيانة محطات التحويل الثانوية 
تاهيل  11/0.433 في الحافظات المختلفة ليتسنى لهم دراسة المستندات الخاصة بالموضوع

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ غدير القويضي - مدير مكتب الوزير

طلب تمديد فتره نتيجة التأهيل خالل شهرين ليتسنى لهم دراسة المستندات الخاصة لمناقصة
توريد فيوزات

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ غدير القويضي - مدير مكتب الوزير

     

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

بلدية الكويت

257891
2017-03-27

30665
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم م ع/2011/2010/51 تصميم وترخيص وانشاء 
وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة الزهراء قطعة (8) التابعة لمنطقة حولي 

التعليمية بنظام تسليم مفتاح لمدة إسبوعين

( أعيد بحث) طلب تأهيل شركات ومقاولين  النشاء و تشغيل و صيانة موقع ردم صحي 
للنفايات البلدية الصلبة و مرافقة في منطقة كبد على الشركات المصنفة بالفئة األولى 

إنشاءات

إطلع اجهاز على  كتاب البلدية رقم 4777 المؤرخ في 2017/2/15 المتضمن تأهيل 
الشركات

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ عدنان سيد محسن  -  مدير ادارة الشؤون القانونية

- السيدة/ شريفة السويدان  -  باحث طبقات األرض

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



24 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

3850
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء طرح تأهيل مشروع الرصف بمطار الكويت

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ خليفة الخميس  -  مدير ادارة الشؤون القانونية
- السيد/ حبيب كرم  -  رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الجهة بإرجاع مبالغ شراء التأهيل للشركات التي تقدمت 
بشراء الوثائق



25 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

652
2017-02-28

650
2017-02-28

648
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (145) ادوية (حقن) لعالج مرضى التصلب المنتشر لكافة 
المستشفيات من شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,753,351 دوالر امريكي) ما يعادل (-/534,772 د.ك)  فقط خمسمائة واربعة 
وثالثون الف  وسبعمائة واثنى وسبعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (143) ادوية حقن لعالج مرضي السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,418,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/433,908 د.ك)

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (140) أدوية حقن لعالج مرضي السرطان لحاجة مركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد)
بمبلغ اجمالي قدره (-/1,236,991 دوالر امريكي) ما يعادل (-/376,991 د.ك)  فقط 

ثالثمائة وستة وسبعون الف  وتسعمائة واحدى وتسعون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

648
2017-02-28

579
2017-02-27

634
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (111) ادوية حقن لحاجة مرضي السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
لجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/731,136 دوالر امريكي) ما يعادل (-/222,996 د.ك)  فقط مائتين واثنى وعشرون 

الف  وتسعمائة وستة وتسعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (126) أدوية  (حبوب) لعالج امراض الجهاز الهضمي لحاجة كافة 
المستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده ( عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة

(-/203.490 د.ك) فقط مائتين وثالثة الف  واربعمائة وتسعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية 

الموضوع

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

634
2017-02-28

631
2017-02-28

574
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (121) أدوية  (كبسوالت) لعالج 1N1H لحاجة كافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات المستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/171.532 د.ك)  فقط مائة واحدى وسبعون الف  

وخمسمائة واثنى وثالثون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (104) أدوية (كبسوالت) لعالج مرضي السرطان لمركز حسي مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/170,528 د.ك)  فقط مائة وسبعون الف  وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار  
الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

الموضوع

5

6

7

 م

   قرر الجهاز الموافقة  شريطة االلتزام بسعر مناقصة الخليج

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6407
2017-03-19

624
2017-02-28

622
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل القيمة االجمالية للبند رقم (60) شراء محاليل ومستهلكات الغسيل البريتوني 
لمكائن HOMECHOICE لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي لتصبح (-

/114,784 د.ك)  فقط مائة واربعة واربعون الف  وسبعمائة واربعة وثمانون دينار  
الغير بدال من (-/139,176 د.ك) وذلك بسبب تقديم الشركة تخفيض بالسعر

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (114) أدوية  (كبسوالت) مسكنة لالالم لحاجة كافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية مقفلة(

مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة (-/118.800 د.ك)  فقط مائة وثمانيةعشر الف  
وثمانمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (112) أدوية (حبوب) لعالج أمراض المناعة لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره(-/114,274 د.ك)  فقط مائة واربعةعشر الف  ومائتين واربعة وسبعون دينار  

الغير

الموضوع

8

9

10

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

622
2017-02-28

614
2017-02-28

11/609
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (104) أودية حبوب لعالج امراض القلب و ارتفاع ضغط الدم لكافة 
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لألدوية (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره  (-/97,139 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  ومائة وتسعة وثالثون 
دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب شراء البند رقم (99) ادوية حبوب مسكنة لالالم لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/91,500 

د.ك)  فقط احدى وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

الموضوع

10

11

12

 م

   قرر الجهاز الموافقة  شريطة االلتزام بسعر بمناقصة الخليج

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

11/609
2017-02-28

607
2017-02-28

6212
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (97) أدوية حقن محاليل مغذيه لكافة األقسام في المراكز الصحية 
المستشفيات على النحو التالي : 

* البند (97/1) من / شركة ياكو الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/32,389 د.ك)  فقط اثنى وثالثون الف وثالثمائة وتسعة وثمانون دينار  الغير

* البند (97/2) من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/56,730 د.ك)  فقط ستة وخمسون الف  وسبعمائة وثالثون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز الخاص في بند الشراء رقم (51) ادوية حبوب  لعالج 
امراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/86,640د.ك) بدال من (-/99,180د.ك) وذلك بعد 
تقديم الشركة تخفيض بالسعر حيث اصبح سعر المادة مطابقا لمناقصة الخليج

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

الموضوع

12

13

14

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:



31 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6212
2017-03-14

603
2017-02-28

6408
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (93) أدوية قطرات لعالج أمراض العيون لكافة األقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من / مجموعة بوشهري التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره(-/77,400 د.ك)  فقط سبعة وسبعون الف  واربعمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (12)مواد كيميائية 
لحاجة التحضيرات الصيدالنية لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة 

علي عبدالوهاب المطوع التجارية هو  RANSOM NATURAL  وليس 
PHYTOVATION  كما ذكر في كتاب الوزارة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ غالية النويف  -  نائب مراقب االدوية بإدارة المستودعات الطبية

الموضوع

14

15

16

 م

أوال: إلغاء قراره الصادر باجتماع رقم (2016/84) المنعقد بتاريخ 2016/11/28 عدم 
الموافقة وتخطر الوزارة بالشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة

   قرر الجهاز الموافقة  عدم موافقة العضو: د. جنان بوشهري

   احيط الجهاز علما  



32 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

134
2017-03-26

144
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 0227-2017/2016 انتاج البرنامج التلفزيوني (965 كويت اليوم) 
مع/شركة الكوكبة لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/298,500 د.ك) فقط مائتين 

وثمانية وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثل الوزارة:
- السيد/ طارق التليجي  -  مدير ادارة المشتريات

- السيد/ صالح العنزي   - رئيس قسم التشغيل لقناة المجلس 

طلب التعاقد رقم 0240-2017/2016 شراء مسلسالت الكارتونية (سهيل ورحالت 
السندباد - و حكايات كشمش) مع/شركة دورز برودكشن للدعاية و االعالن و النشر و 

التوزيع و االنتاج الفني للمطبوعات الصوتية بمبلغ اجمالي قدره (-/285,000 د.ك) فقط
مائتين وخمسة وثمانون الف  دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثل الوزارة:
- السيد/ طارق التليجي  -  مدير ادارة المشتريات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة

   قرر الجهاز الموافقة  استنادا ألحكام المادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016



33 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

3773
2017-03-16

4183
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/64 مع/ شركة هدالن الخليج للتجارة العامة 
(وكيل حصري) لتشغيل نظام (messir system) لخدمات االرصاد الجوية والمالحية 

باالدارة لمدة (240 يوم) من تاريخ توقيع العقد بمبلغ إجمالى قدره 
(457.534/700د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة وخمسون الف  وخمسمائة واربعة وثالثون 

دينار  وسبعمائة فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ خليفة الخميس  -  مدير ادارة الشؤون القانونية
- السيد/ حبيب كرم  -  رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب التعاقد المباشر رقم (1-2018/2017) مع/شركة القرين لحراسة المنشآت ألمن و 
حراسة المباني ومواقف السيارات لإلدارة لمدة سنة إعتبارا من 2016/11/1 حتى 

2017/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/98,280 د.ك)  ثمانية وتسعون الف ومائتين 
وثمانون دينار وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم 2015/2014-2

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ خليفة الخميس  -  مدير ادارة الشؤون القانونية
- السيد/ حبيب كرم  -  رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/3/22



34 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

27241140167
2017-03-12

272722002220
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 140173-9-2414 مع/ شركة الباسل انترناشيونال (وكيل 
حصري) لتشغيل وصيانة واصالح شامل قطع الغيار لغرفة العالج باالوكسجين المضغوطة 
لمركز الشيخة شريفة الحمد الصباح بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة لمدة ثالث 
سنوات بمبلغ إجمالى قدره (-/545.660د.ك)  فقط خمسمائة وخمسة واربعون الف  

وستمائة وستون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي  -  مساعد مدير العقود بالتكليف

(أعيد بحث) طلب طرح ممارسة إلستكمال عقد المناقصة رقم (1232913)أعمال صيانة 
وتشغيل أجهزة التكييف والتبريد بقاعدة أحمد الجابر الجوية لمدة 12 شهر تبدأ من 

2017/4/1 بين الشركات المذكورة بالكتاب وذلك بعد سحب أعمال العقد من  شركة إي إل
إم الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت 

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي  -  مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



35 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

بنك االئتمان الكويتي

18
2017-01-03

8215
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث)  طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 89-2017/2016 مع/ مؤسسة النظم 
العربية المتطورة للكمبيوتر (الوكيل الحصري) إلنشاء نظام المكتبة الرقمية لمكتبة الكويت
الوطنية بمبلغ اجمالي قدره (-/60,500 د.ك)  فقط ستون الف  وخمسمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ كامل العبدالجليل  -  األمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة

- السيدة/ خنساء الصانع  -  مشرف حسابات
- السيدة/ هبة شحاتة  إختصاصي

طلب اإلحاطة و العلم بتعديل مدة عقد الممارسة رقم (13-2017/2016) برنامج تأهيلي 
لموظفي المعلومات المرساه على/ شركة مركز نظم المعلومات لخدمات الكمبيوتر لتصبح 

لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-/58,608 د.ك) بدال من سنتين بمبلغ إجمالي قدره (-
/88,011 د.ك) وذلك بناء على مالحظات الفتوى والتشريع مراعاة احكام المادة (26) من
المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على 
تنفيذها والحساب الختامي والتى تنص أن ال يجوز الية جهة ابرام عقد يترتب علية التزام

مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

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



36 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة األشغال العامة

4936
2017-03-22

4811
2017-03-20

750
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 64-2017/2016 تحديث و صيانة أعمال حفظ البيانات اآللية 
بمركز نظم المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/32,000 د.ك)  فقط اثنى وثالثون الف  دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ طالل العثمان  -  مراقب التوريدات

- السيد/ عبدالله العنزي  -  رئيس قسم المشتريات

طلب تعديل قيمة الممارسة رقم 74-2017/2016 صف وإخراج و طباعة كتب دراسية 
لدور القرآن الكريم لتصبح (-/5,785 د.ك) بدال من (-/10,300 د.ك) و ذلك إللغاء 

طباعة بعض الكتب بسبب ظهور حقوق طبع لها

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ طالل العثمان  -  مراقب التوريدات

- السيد/ عبدالله العنزي  -  رئيس قسم المشتريات

طلب ترسية بنود الممارسة ا م م / 2 / 6 / 2016-2017 توريد مالبس ومستلزمات 
سالمة كاآلتي 

 -:
1- بند (1,2,3,4,6,10,11,12,14 ) على شركة الجامعي الخليجي للتجارة العامة 

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/25إجتماع 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                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

750
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-/19,073 د.ك ) .
2 - بند (5,7,9,13 ) على شركة راجا للمطاعم والمواد اإلنشائية بمبلغ إجمالي قدره 

(3,404/300 د.ك ) .
3- بند (8) على شركة بهاسين ذ.م.م بمبلغ إجمالي قدره (-/135 د.ك )

مجموع قيمة الترسية بمبلغ إجمالي قدره (22,612/300 د.ك )  خمسةعشر الف  
ومائتين وستون دينار  الغير .

4- إلغاء البنود (15,16,17,18 د.ك ) وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة .

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيد/ وليد الغانم  -  وكيل مساعد

- المهندسة/ زينب النعمة  -  مدير ادارة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 05-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


