
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/23

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-03-27
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قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/23
29-جمادي الثانى-1438 

   االثنين 
2017-03-27 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-27

)(   االثنين 2017/23 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 :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

د/جنان محسن بوشهري
هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس

د/مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

هدى إبراهيم العيسى

هيفاء عبدالعزيز المضف
علي حاتم الصايغ
خالد خليل العربيد

سالم ذياب العنزي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب األمين العام لشئون المناقصات

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل / شركة نفط الكويت

عضو / ممثل وزارة المالية
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1 2017/23إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة الداخلية

أ.ف/ 2017/2016/7

و ش ج ع 2017/2016/5

2017/2016/9

2017/2016/24

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توفير طباعين وفراشين وسائقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة لوزارة األوقاف والشئون 
األسالمية

شبكات الري والمزروعات لكافة منشات وزارة الشؤن االجتماعية والعمل

نظام االرشيف االلكتروني (فايل نت الحقبة الجديدة) لزوم االدارة العامة للمباحث الجنائية 
لالدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية

تقديم خدمات نقل االموال المحصلة نقدا على الرسوم وااليرادات الخاصة بالوزارة لالدارة 
العامة للشئون المالية ( ادارة االيرادات ) بوزارة الداخلية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

2

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/23إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2017/2016-20

رقم المناقصة

وحدة التحلل بالتسييل بمقياس نمطي

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/23إجتماع 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 - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/497$
2017-03-15

2017/493$
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/11,995,441 د.ك) احدىعشر
مليون  وتسعمائة وخمسة وتسعون الف  واربعمائة واحدى واربعون دينار الغير ما يعادل 
 2005073 - RFP نسبة (11,17%) على قيمة العقد رقم 12050614 للمناقصة رقم
 ELEVATED انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة في مناطق جنوب شرق الكويت

SUBSTATIONS IN SEK المبرم مع / شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده وتمديد العقد
لمدة 275 يوما من تاريخ توقيع األمر التغييري وحتى 2017/12/31 وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

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

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/343,090 د.ك)  فقط 
ثالثمائة وثالثة واربعون الف  وتسعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (7,46%)  لعقد رقم 
14051100 للمناقصة رقم RFP-2012375 استبدال الحاويات المضغوطة المتصدعة 

بفعل الهيدروجين ووحدات التقاط رذاذ النفط في مجري الغاز ووحدات فصل و تنقية الغاز 
من النفط الخام في مناطق جنوب شرق الكويت لمراكز التجمع 9 , 10 , 20 و 22 المبرم 

مع / شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

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

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/23إجتماع 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 - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة صناعة الكيماويات البترولية

8
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,179,850 د.ك) ما يعادل 
نسبة (26.8%) على قيمة عقد رقم م ن ع/2016/3 أعمال الصيانة والخدمات الفنية 

مصانع ومرافق الشركة المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت وذلك لألسباب 
المذكورة بكتاب الشركة

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

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



5 2017/23إجتماع 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 وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/531$
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عرض سعر من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة والمقاوالت الوكيل 
المحلي المعتمد لشركة / BAYER HEALTHCARE  لتزويد مستحضرات دوائية لمدة
(4) سنوات لتقليل التكلفة عن أوامر الشراء المتعددة وللحفاظ على مستوى جودة الرعاية
الصحية بمستشفى األحمدي وسيتم مراجعة أسعار قائمة المستحضرات الدوائية مع وزارة 

الصحة.

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الشركة



6 2017/23إجتماع 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 الكهرباء و الماء

1318
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

( أعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2015/2014/107 تزويد وتركيب عدد 
(7) محطات تحويل رئيسية11/132 ك.ف بيان-العقيله-سليل الجهراء-مجمع الوزارات-
جليب الشيوخ (F) -جليب الشيوخ-خيطان على/الشركة األهلية للوحات الكهرباء (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/21,000,000 د.ك) احدى وعشرون مليون  دينار بعد 
احتساب فاقد القدرة

*إطلع الجهاز على كتابى شركة الرسين آند تبرو إلنشاءات الكويت رقم 001 و 
2074بتاريخ 2016/10/16 و2016/10/26المتضمن تقديم منتج خليجي بدال من المنتج 

الوطني

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

الموضوع

1

 م

      بعد االستماع إلى افادة ممثلي الوزارة:
-المهندس/ جاسم النوري - الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية 
-المهندس/ خالد الموسى - مدير إدارة تصميم الشبكات الكهربائية 

-المهندسة/ حصة العومي - رئيس قسم تصميم محطات التحويل الرئيسية 
-المهدسة/ غدير القويضي - ممثل الوزارة

قرر الجهاز الموافقة ويحفظ كتاب شركة الرسين آند تبرو إلنشاءات الكويت



7 2017/23إجتماع 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 الكهرباء و الماء

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

7489
2017-03-13

5175
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/24 اعمال الزراعة بمحطة الصبية لتوليد 
القوى الكهربائية و تقطير المياة على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (اقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدرة(158,343/192د.ك)  فقط مائة وثمانية وخمسون الف  

وثالثمائة وثالثة واربعون دينار  ومائة واثنى وتسعون فلس  الغير

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

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات زراعية
للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (ثاني أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/469,900 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة وستون الف  
وتسعمائة دينار  الغير

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

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/23إجتماع 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 األعالم

96
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و أ/2017/2016/247 توريد احبار ومواد واختام وربالت 
لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة - وزارة االعالم على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 

بمبلغ اجمالي قدره (80,242/500 د.ك) فقط ثمانون الف  ومائتين واثنى واربعون دينار  
وخمسمائة فلس  الغير

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

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/23إجتماع 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

بلدية الكويت

2017/2
2017-03-21

2017/546$
2017-03-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة الشركة باستعدادها لتوقيع عقد المناقصة رقم و ك م / 
2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد (5) خزانات 

ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة خزان سعة (55) 
مليون جالون امبراطوري مع االعمال الملحقة بمنطقة المطالع 

العالي (المرحلة الثانية )

افادة الشركة بان تم اصدار الشيك المصدق بدال من الكفالة لدى 
البلدية الستكمال اجراءات تعاقد المناقصة رقم 

2016/2015/10 تنظيف مباني بلدية الكويت واعمال 
المراسالت والخدمة والنظافة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة بيان الوطنية 
للمقاوالت االنشائية ش م ك

م

شاليمار الكويتية لمقاوالت 
تنظيف المباني والطرق 
فرع من شركة باريتو 
للتجارة العامة ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  



10 2017/23إجتماع 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 األوقاف والشئون 
اإلسالمية

وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

2580
2017-02-13

2118
2017-02-07

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) افادة الوزارة بفسخ عقد الممارسة رقم 113-
2015/2014 للقيام باعمال تصميم وصف واخراج 

وطباعة مطبوعات مختلفة الدارة المسجد الكبير المبرم 
مع/ مطبعة أروى العالمية ألعمال الطباعة مع طلب اتخاذ 
االجراءات الالزمة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

(أعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ
اجمالي قدره (-/3،550 د.ك)  فقط ثالثة آالف  

وخمسمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة 
(6،1%) وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/28،682 د.ك) 
فقط ثمانية وعشرون الف  وستمائة واثنى وثمانون دينار

 الغير ما يعادل نسبة (49،327%) من قيمة عقد 
الممارسة رقم 2015/164-2016 حجز تذاكر طيران 

(متسابقي وضيوف) جائزة الكويت الدولية لحفظ القران 
الكريم و تالوته - الدورة السابعة المبرم مع / شركة 

الوسيط للسياحة و السفر وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 
الوزارة

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

   بعد االستماع الى  افادة ممثلي الوزارة :
-السيد / طالل العثمان - مراقب التوريدات
-السيد / عادل الدسوقي - باحث قانوني

وممثلي مطبعة أروى العالمية :
-السيد/ عيسى يوسف عيسى الشمالن  مدير عام ومفوض

بالتوقيع
-السيد/ محمد يوسف ابراهيم خليل  مدير االنتاج

-السيد/ طارق مأمون حرب النشاشيبي  مدير الموارد 
البشرية

افادة الجهة بطلب سحب الكتاب رقم 2580 بتاريخ 
2016/2/13

الجهـــــــة



11 2017/23إجتماع 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 األوقاف والشئون 
اإلسالمية

الهيئة العامة البيئة

وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

2118
2017-02-07

797
2017-02-12

3015
2017-01-20

رقم الكتاب
وتاريخه

( أعيد بحث) طلب الهيئة االيعاز واتخاذ الالزم نحو 
ترسية المناقصة رقم هـ ع ب / 2 /2015/2014 توريد 
وتركيب وصيانة االثاث الالزم للمكاتب والمختبرات بمبنى 

الهيئة العامة للبيئة في رأس االرض وذلك لالسباب 
المذكورة بالكتاب

*كما اطلع الجهاز على تظلم شركة الخنيني للتجارة العامة
والمقوالت رقم (2017/318)المؤرخ في 14/ 2/ 2017

(أعيد بحث) 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

الموضوع

3

4

المقاول م

 

 

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

-السيد / مناحي المطيري - موظف

قرر الجهاز عدم الموافقة

   بعد االستماع الى   ممثلي شركة الخنيني للتجارة العامة
:

*السيد/غسان محمد عبدالله الخنيني     المدير العام
*السيد/أحمد يوسف احمد عكيله           مدير المشاريع

قرر الجهاز التالي:
أوال: احالة تظلم كتاب شركة الخنيني للتجارة العامة 

والمقاوالت للهيئة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوعين 
من تاريخه

ثانيا: تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة حضور ممثل عن
الهيئة والشركة الجتماع قادم

الجهـــــــة



12 2017/23إجتماع 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 األوقاف والشئون 
اإلسالمية

وزارة األشغال العامة

3015
2017-01-20

372
2017-02-06

رقم الكتاب
وتاريخه

مبررات مقبولة

(أعيد بحث) طلب الموافقة على اصدار االمر التغييري 
الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1،169،033/562 د.ك)
 فقط  مليون  ومائة وتسعة وستون الف  وثالثة وثالثون
دينار  وخمسمائة واثنى وستون فلس  الغير و تخفيض 
مبلغ اجمالي قدره (184،873/010 د.ك)  فقط مائة 

واربعة وثمانون الف  وثمانمائة وثالثة وسبعون دينار  
وعشر فلس  الغير من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/189
انشاء و انجاز و صيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية - 
الطريق الدائري السادس - المؤدية الى المناطق السكنية 

الجديدة بمنطقة غرب جليب الشيوخ رقم (9) (56) 
MPW المبرم مع / الشركة الكويتية االولى للتجارة 

العامة و المقاوالت لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة (16) 
شهرا من تاريخ صدور امر المباشرة لالمر التغييري و 

ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (511) المؤرخ في 
2017/2/21 والمتضمن بيانات العقد

وكتاب الوزارة رقم (562) المؤرخ في 2017/2/28 
المتضمن بيانات العقد 

الموضوع

5

المقاول م

 

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الوزارة:
-السيد / طالل العثمان - مراقب التوريدات
- السيد / علي الزنيف - مراقب التشغيل

- السيد / إياد حمدان - محاسب

عدم التمكن من الوصول لشركة مجموعة الجزيرة العالمية
لإللكترونيات

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من
الوزارة

الجهـــــــة



13 2017/23إجتماع 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 األشغال العامة 372
2017-02-06

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

   بعد االستماع الى   افادة ممثلي الوزارة:
المهندس/ أديب أمين العوضي - مدير إدارة الطرق 

السريعة
المهندس/ ضاري محمد خليفة - رئيس قسم التنفيذ

المهندس/ منيرة خليف العنزي - موظفة بمكتب الوكيل 
المساعد لقطاع الطرق

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

الجهـــــــة



14 2017/23إجتماع 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

2576
2017-03-12

2500
2017-03-12

2499
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد ايجار برامج (IBM) االدارة العامة لنظم المعلومات - بالوزارة المبرم مع 
/شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمده سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ
اجمالي قدره (4,754,027.76$) مايعادل (-/1,455,500د.ك) فقط  مليون  واربعمائة 

وخمسة وخمسون الف  وخمسمائة دينار  الغير

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

 strobe) ( omega moon ) طلب تجديد عقد اعمال صيانة برامج أنظمة التشغيل
omega view  )لإلدارة العامة لنظم المعلومات المبرم مع / شركة الفلك للمعدات 

والتجهيزات اإللكترونية لمده سنة اعتبارا من 2017/4/1حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (107.849/560د.ك)  فقط مائة وسبعة الف  وثمانمائة وتسعة واربعون دينار  

وخمسمائة وستون فلس  الغير

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

طلب التجديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/67 مشروع صيانة نظام اصدار 
الرخص و التصاريح و نظام قاعدة الصور المركزية لالدارة العامة لنظم المعلومات  المبرم 

مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من 2017/4/1حتى 
2018/3/31بمبلغ اجمالي قدره (-/83.832د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  وثمانمائة 

واثنى وثالثون دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الوزارة باإللتزام بأحكام القانون رقم 49 من قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  



15 2017/23إجتماع 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 األعالم

2499
2017-03-12

117/26
2017-03-13

123
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب التمديد لعقد رقم وأ/18899 تقديم تقارير اخبارية مصورة باللغة العربية لتلفزيون 
الكويت المبرم مع/وكالة االسوشتيد برس لألخبار التلفزيونية APTN لمده ثالثة اشهر 

اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (116,804/116 د.ك) فقط 
مائة وستةعشر الف  وثمانمائة واربعة دينار  ومائة وستةعشر فلس  الغير

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

طلب التجديد الرابع لعقد رقم وأ/19776 القيام بتنفيذ اعمال صيانة دورية ووقائية وطارئة 
لعدد (12) ماكينة ومعدات طباعة هايد لبرج في مطبعة الحكومة المبرم مع/ شركة محمد 

صالح ورضا يوسف بهبهاني لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/19 حتى 2018/3/18بمبلغ 
اجمالي قدره (-/50.500 د.ك)  فقط خمسون الف  وخمسمائة دينار  الغير بنفس الشروط 

واالسعار

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

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على التجديد األخير وتخطر الوزارة باإللتزام بأحكام القانون رقم 
49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

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



16 2017/23إجتماع 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

بلدية الكويت

123
2017-03-15

111/26
2017-03-09

8404
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول للعقد رقم وأ/19361 الخاص بالتشغيل والصيانة من المناقصة رقم 
وأ/2010/73-2011 وضع الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" على شبكة االنترنت وتوريد 
وتركيب وضمان وصيانة وتشغيل أجهزة وتفعيل النظام وتدريب فريق العمل المبرم مع/ 

شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/12 حتى 2018/3/11
بمبلغ اجمالي قدره (-/ 27,016 د.ك) سبعة وعشرون الف  وستة عشر دينار

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

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2013/2012/8 تشغيل وصيانة 
واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء

المبرم مع / شركة بدر المال و اخوانة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/4/14 حتى 
2017/7/13 بمبلغ إجمالي قدره (-/136,360د.ك)  فقط مائة وستة وثالثون الف  

وثالثمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة وتخطر الوزارة باإللتزام بالمادة رقم (19) 
من القانون رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

موافقة: ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي - ممثل الفتوى والتشريع أ. 
هيفاء الخميس

   قرر الجهاز الموافقة  على التجديد األخير وتخطر الوزارة باإللتزام بأحكام القانون رقم 
49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016



17 2017/23إجتماع 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

بلدية الكويت

ديوان الخدمة المدنية

8404
2017-03-21

26254
2017-03-13

26064
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2014/12-2015 تراخيص برامج اوراكل - تقديم 
الدعم الفني والتحديث المبرم مع/ شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية اعتبارا من 

2017/4/1حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (62,791/500 د.ك)  فقط اثنى وستون 
الف  وسبعمائة واحدى وتسعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير  لحين االنتهاء من اجراءات

المناقصة رقم 2017/2016/9

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

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (دخ/22/6/53-2014) توفير خدمات مايكروسوفت للدعم 
الفني المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر اعتبارا من 2017/3/1 حتى 

2017/6/29 بمبلغ إجمالي قدره (30,625/968.ك)  فقط ثالثون الف  وستمائة وخمسة 
وعشرون دينار  وتسعمائة وثمانية وستون فلس  الغير

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

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

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

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



18 2017/23إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

26064
2017-03-13

25831
2017-03-12

4599
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم (1-2014/2013) صيانة االت تصوير مملوكة 
للديوان المبرم مع / شركة التسويق المتحده للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر 

اعتبارا من 2017/6/1 وحتى 2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (1,252/875 د.ك)  فقط  
الف  ومائتين واثنى وخمسون دينار  وثمانمائة وخمسة وسبعون فلس  الغير لحين طرح 

ممارسة جديده

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

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/11 صيانة مشروع تحريج 
الشدادية وخلف المطار المبرم مع / الشركة المتحدة لإلنتاج الزراعي والحيواني لمدة (4) 
شهور اعتبارا من 2017/5/23 حتى 2017/9/23 بمبلغ اجمالي قدره (83,050/924 
د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  وخمسون دينار  وتسعمائة واربعة وعشرون فلس  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز م م 2017/2016/11 اقفلت في
2017/3/7

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

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  اعتبارا من تاريخ الكتاب (2017/3/13) ويخطر الديوان االلتزام 
بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  مع االلتزام بأحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016



19 2017/23إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

4599
2017-03-09

4688
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقود المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/16 ( ع ) صيانة االت 
التصوير واجهزة الفاكس والميكروفيلم بمرافق الهيئة اعتبارا من 2017/5/2 حتى 

2017/10/31
 مع الشركات التالي :

- شركة بدر المال واخوانه بمبلغ اجمالي قدره (-/4,750 د.ك)  فقط  الفين  وثالثمائة 
وخمسة وسبعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

- شركة مجموعة المسيل بمبلغ اجمالي قدره (-/7,550 د.ك)  فقط ثالثة آالف  وسبعمائة 
وخمسة وسبعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

- شركة صناعات االمانة بمبلغ اجمالي قدره (-/17,260 د.ك)  فقط ثمانية آالف  وستمائة 
وثالثون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات اعادة طرح المناقصة رقم م م/2016-2015/33

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

الموضوع

2

 م

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

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



20 2017/23إجتماع 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 العدل

272722006298
2017-03-08

2017005968
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1182813 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتهوية والتبريد بقاعدة علي السالم الجوية المبرم مع/ شركة رويال العالمية للتكييف 
والتبريد  لمدة سنة إعتبارا من 2017/9/30 إلى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/81.432د.ك)  فقط احدى وثمانون الف  واربعمائة واثنى وثالثون دينار  الغير لحين 
االنتهاء من المناقصة الجديدة رقم 1952815 تاريخ االقفال 2017/3/7

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

طلب التجديد لعقد صيانة أجهزة الحاسب اآللي (ibm) وملحقاتها المبرم مع /شركة الخرافي
للحاسبات اآللية لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-

/73,995 د.ك )  ثالثة وسبعون الف  وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  لمدة 6 شهور فقط
مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  مع االلتزام بأحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016



21 2017/23إجتماع 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 التربية

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

5244
2017-03-14

5243
2017-03-14

3270
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد اعمال صيانة آلة تصوير مستندات زيروكس لغرف الكنترول 
بالمناطق التعليمية المبرم مع/ شركة صناعات االمانه إعتبارا من 2017/4/1حتى 

2018/3/31بمبلغ إجمالي قدره (-/35.950د.ك)  فقط خمسة وثالثون الف  وتسعمائة 
وخمسون دينار  الغير

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

طلب التجديد الثاني لعقد رقم (172) تنفيذ أعمال صيانة آلة تصوير مستندات توشيبا لغرف
الكنترول بالمناطق التعليمية مع/ الشركة العربية لتجهيزات المكاتب اعتبارا من 2017/4/1
حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدرة (-/ 13,500 د.ك) ثالثةعشر الف  وخمسمائة دينار

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

طلب التمديد األول للعقد رقم  المناقصة رقم 2013/2012/23(ع) توفير كوادر فنية في 
مجال تكنولوجيا المعلومات للجهاز المركزي المعلومات المبرم مع / شركة ايبال الستشارات 
الكمبيوتر لمدة 3 شهور اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/12,930 د.ك)  فقط

اثنىعشر الف  وتسعمائة وثالثون دينار  الغير وذلك لتمديد لعدد 4 مستشارين

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  مع االلتزام بأحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  مع االلتزام بأحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016



22 2017/23إجتماع 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

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

مؤسسة الموانئ الكويتية

3270
2017-03-12

1914
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/19 استئجار االت تصوير مستندات 
جديدة مع الصيانة للمؤسسة المبرم مع / شركة بدر المال واخوانة لمده ثالثة اشهر اعتبارا 
من 2017/4/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/7.098د.ك)  فقط سبعة آالف  
وثمانية وتسعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

المؤسسة

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

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  مع االلتزام بأحكام المادة 19 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016

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



23 2017/23إجتماع 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 األعالم

وزارة الصحة

118
2017-03-13

1889
2017-03-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

نتيجة تأهيل مشروع االرشيف االذاعي بالوزارة

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

إفادة الوزارة برفض تأهيل/ مركز الشفاء الدولية للرعاية المنزلية ضمن التأهيل المسبق 
للشركات المتقدمة لتوفير العمالة الطبية المساندة 2011 وتأجيل تأهيل الشركات لحين طرح 

التأهيل الجديد.

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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

      قرر الجهاز اخطار الشركة برد الوزارة



24 2017/23إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

7374
2017-03-23

3174
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم م ع/2017/2016/37 استئجار و توريد و نقل 
وتركيب و تشغيل و صيانة اجهزة حاسوب و ملحقاتها في المدارس و المواقع التابعة 

للوزارة لمدة اسبوعين

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/4 ادارة تشغيل و صيانة مبنى و مرافق و خدمات و
انظمة مجمع مبنى الرئاسة العامة للحرس الوطني رقم 2 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الرئاسة

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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/23إجتماع 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

2017/94
2017-03-16

664
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التعاقد مع الشركات المحلية 
المذكورة بالكشوف المرفقة لصيانة أجهزة طبية - أجهزة أشعة - أجهزة التعقيم - أجهزة 
األسنان (شامل قطع الغيار) بمبلغ اجمالي قدره (34,517,264/500د.ك)  فقط اربعة 
وثالثون مليون  ومائتين وثمانية وثمانون الف  وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار  
الغير اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 ألهمية هذه األجهزة وللمحافظة على 
استمرارية عملها كون هذه الشركات المورد والوكيل المحلي وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/95) المؤرخ في 2017/3/16 والمتضمن 
العقود ومبالغها بالتفصيل

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/881,834 د.ك)  فقط ثمانمائة واحدى وثمانون الف  وثمانمائة واربعة 

وثالثون دينار  الغير

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤها التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2017/15 المنعقد بتاريخ 2017/2/22 

المتضمن: تخطر الوزارة بااللتزام بالمادة (18) من قانون المناقصات 2016/49
ثانيا: الموافقة 

عدم موافقة العضو: أ. مشاري البليهيس

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
عدم موافقة

العضو د.جنان بوشهري
 العضو أ.مشاري البليهيس
العضو أ. محمد الخرافي



26 2017/23إجتماع 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

663
2017-03-12

662
2017-03-12

660
2017-03-12

658
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (202) صمامات قلبية لعالج ضيق الصمام االورطي لمستشفي 
االميري من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/770,000 د.ك)  فقط سبعمائة وسبعون الف  دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/560,925 د.ك)  فقط خمسمائة وستون الف  وتسعمائة وخمسة 

وعشرون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/533,612 د.ك)  فقط خمسمائة وثالثة وثالثون الف  وستمائة 

واثنىعشر دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/430,615 د.ك)  فقط اربعمائة وثالثون الف  وستمائة وخمسةعشر 

دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  الموافقة
عدم موافقة: العضو د. جنان بوشهري

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

العضو أ.مشاري البليهيس

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



27 2017/23إجتماع 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

657
2017-03-12

652
2017-03-12

6211
2017-03-14

647
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/399,850 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة وتسعون الف  وثمانمائة 

وخمسون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/319,800 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعةعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (137) ادوية 
(حبوب) لعالج امراض الجهاز العصبي لحاجة كافة المستشفيات من / شركة وربة 

للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/880,446 دوالر امريكي) ما 
يعادل (-/268,536.ك) بدال من (-/342,118 د.ك) وذلك بعد تخفيض السعر من الشركة

ليصبح مطابقا لسعر مناقصة الخليج.

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/197,000 د.ك)  فقط مائة وسبعة وتسعون الف  دينار  الغير

الموضوع

7

8

9

10

 م

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

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

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/78 بتاريخ 2016/11/7 الموافقة 

على ان يتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة



28 2017/23إجتماع 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

647
2017-03-12

646
2017-03-12

645
2017-03-12

644
2017-03-12

643
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (185) مستهلكات خاصة لعمليات القلب المفتوح لمستشفي العدان 
لمركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق العوضي وشركاه (ثاني أقل االسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/195,030 د.ك)  فقط مائة وخمسة وتسعون الف  وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (184) افالم خاصة القسام االشعة لكافة اقسام االشعة في في المراكز
الصحية و المستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/190,000 د.ك)  فقط مائة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/152,900 د.ك)  فقط مائة واثنى وخمسون الف  وتسعمائة دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (182) مستهلكات جراحية لعمليات المسالك البوليه لمستشفي 
الصباح - قسم الجراحه - المسالك البوليه من / شركة بدر سلطان واخوانه (خامس اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/152,375 د.ك)  فقط مائة واثنى وخمسون الف  
وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

10

11

12

13

14

 م

عدم موافقة: العضو د. جنان بوشهري

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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



29 2017/23إجتماع 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

643
2017-03-12

641
2017-03-12

640
2017-03-12

639
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (180) مستهلكات تخدير وعنايه مركزة لقسم التخدير في مستشفي 
العدان من / ابيكس المتحدة لتجارة العامة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/138,555 د.ك)  فقط مائة وثمانية وثالثون الف  وخمسمائة وخمسة وخمسون دينار  
الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره  (-/132,490 د.ك)  فقط مائة واثنى وثالثون الف  واربعمائة وتسعون 

دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/130,588 د.ك)  فقط مائة وثالثون الف  وخمسمائة وثمانية وثمانون 

دينار  الغير

الموضوع

14

15

16

17

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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

العضو أ. مشاري البليهيس

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



30 2017/23إجتماع 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

638
2017-03-12

625
2017-02-28

2017/84
2017-03-07

637
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (177) مواد استهالكية تخص قسم االشعة لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة العيسي لالجهزة الطبية والعلمية (عاشر أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/127,300 د.ك)  فقط مائة وسبعة وعشرون الف  وثالثمائة دينار 

الغير

طلب شراء البند رقم (115) أدوية  (طعم) للطعم الثنائي DIPH.&TET لحاجة كافة 
االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية ( عرض وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدرة
 (-/121.085د.ك) فقط مائة واحدى وعشرون الف  وخمسة وثمانون دينار  الغير

 INTRAOPERATIVE طلب استدراج عروض رقم 2017/165-2018 توريد جهاز
BREAST SPECIMENT IMAGING SYSTEM وملحقاته لمستشفى الصباح

طلب شراء البند رقم (176) مستهلكات جراحية تستخدم بالعمليات الجراحية لمستشفي 
مبارك الكبير - جراحة األوعية الدموية والقدم من / شركة طارق العوضي وشركاه 

(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/110,000 د.ك)  فقط مائة وعشر الف  دينار  
الغير

الموضوع

18

19

20

21

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم 
"  مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/23إجتماع 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

633
2017-03-12

632
2017-03-12

631
2017-03-12

630
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (172) مستهلكات ألجهزة تدفئة الدم والسوائل لكافة اقسام التخدير 
في المستشفيات من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/99,875 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  
الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/99,783 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وسبعمائة وثالثة وثمانون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (170) مستهلكات تستخدم بعمليات الحروق لمركز البابطين للحروق 
من / مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,750 

د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

 (DIGITAL) طلب شراء البند رقم (169) مواد استهالكية خاصة بأشعة األسنان الرقمية
لجميع عيادات ومراكز األسنان على النحو التالي : 

* البند رقم (169/1) من / شركة التقدم الكنولوجي (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/42,000 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  دينار  الغير

* البند رقم (169/2) من / شركة أشرف وشركاه المحدودة (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

الموضوع

22

23

24

25

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/23إجتماع 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

630
2017-03-12

628
2017-03-12

623
2017-03-12

620
2017-03-12

617
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

اجمالي قدره (-/57,610 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  وستمائة وعشر دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (167) مواد لنزع عصب األسنان لجميع عيادات ومراكز األسنان من
/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,424 

د.ك)  تسعة وتسعون الف  واربعمائة واربعة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (162) مستهلكات طبية لقسم المناظير لمستشفي األميري مركز 
ثنيان الغانم من / شركة طارق العوضي وشركاه ( ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجالي قدره (-

/97,000 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (159) اكسسوارات خاصه للتخدير والعنايه المركزة لكافة أقسام 
التخدير والمستشفيات من / شركة العيسي لالجهزة الطبية والعلمية (ثاني أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/93,000 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (156) مواد استهالكية متنوعة لعالج االسنان لجميع عيادات 
ومراكز األسنان على النحو التالي : 

* البند رقم (156/1) من  / شركة الغانم هيلث كير للتجارة العامة (ثالث أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/25,000 د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  دينار  الغير

الموضوع

25

26

27

28

29

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/23إجتماع 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

617
2017-03-12

2017/85
2017-03-07

615
2017-03-12

1907
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

* البند رقم (156/2) من / شركة التقدم التكنولوجي (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/62,500 د.ك)  فقط اثنى وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 SURGICAL طلب استدراج عروض اسعار رقم 2016/103-2017 لتوريد جهاز
PENS,FOOT CONTROLS SUCTION COAGULATORS وآالت جراحية 

أخري لمستشفي ابن سينا / جراحة الحروق والتجميل من الشركات المتخصصة

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/81,750 د.ك)  فقط احدى وثمانون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  

الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/81 توريد ليفة لالستحمام السريري
على / شركة مجموعة رويال العالمية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/49,800 

د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

الموضوع

29

30

31

32

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم 
"  مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

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

العضو أ. مشاري البليهيس

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



34 2017/23إجتماع 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

5521
2017-03-08

5267
2017-03-06

5264
2017-03-06

5266
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (110) شراء قساطر لعالج التجلطات الدموية 
لمستشفي الصدري - قسم مختبر القلب من/ شركة اشرف وشركاه المحدودة بدال من / 

شركة العيسي لألجهزة الطبية والعلمية وذلك النتقال الوكاله

طلب االحاطة والعلم بتعديل مبلغ الشراء للبند رقم (145) شراء ادوية (حبوب) لعالج 
مرضي السرطان لمركز حسين مكى جمعة للجراحات التخصصية من / شركة الحافظ 

التجارية ليصبح (-/1,554,800 دوالر امريكي) ما يعادل (-/471,104 د.ك) بدال من (-
/1,544,800 دوالر امريكي) وذلك لوجود خطأ بالسعر

طلب االحاطة والعلم بتعديل قيمة البند رقم (123) شراء مستهلكات خاصة بجهاز لتنظيم 
ضربات القلب من خالل طريقة الكي بالتبريد لمستشفي الصدري من / شركة ميد فيجن 

للخدمات الطبية ليصبح  (-/99,980 .ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة وثمانون 
دينار الغير  بدال من (-/107,000.ك)  فقط مائة وسبعة الف  دينار الغير وذلك لتقديم 

الشركة تخفيض بالسعر

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (50) شراء مستهلكات لجهاز المثانة البولية 
لمستشفي ابن سينا - جراحة االطفال من / شركة على عبدالوهاب المطوع بدال من / 
شركة التقدم التكنولوجي وذلك النتقال الوكاله وتعديل اسم الشركة المصنعة ليصبح / 

 OCEANA YHERAPEUTICS LTD (VALENTA
-Q بعد انضمام شركة  (PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC

الموضوع

33

34

35

36

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/23إجتماع 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

5266
2017-03-06

5522
2017-03-08

5519
2017-03-08

5270
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

VALEANT مع MED

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (112) بالونات دوائية تستخدم في حاالت انسداد 
الشرايين لمستشفي الصدري - قسم مختبر القلب من/ شركة اشرف وشركاه المحدودة بدال

من / شركة العيسي لألجهزة الطبية والعلمية وذلك النتقال الوكاله

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال الشراء للبند رقم (15/1) ادوية حقن مضاد حيوي 
لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة المعجل لألدوية بدال من 

/شركة اوالد جاسم الوزان وذلك ألعتذار الشركة عن التوريد

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (112) ادوية (حقن) لعالج األمراض العصيبة لكافة 
المستشفيات GLAXOSMITHKLINE من/ شركة محمد ناصر الهاجري بدال من / 

شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة وذلك النتقال الوكاله

الموضوع

36

37

38

39

 م

   احيط الجهاز علما  

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز الموافقة  

   احيط الجهاز علما  



36 2017/23إجتماع 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

وزارة الداخلية

5520
2017-03-08

8391
2017-03-08

2575
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بشراء البند رقم (101) مواد استهالكية متنوعية لوحدة القلب 
لمستشفي األميري للشركة المصنعة AAA INTERNATIONAL من/ شركة أشرف 

وشركاه المحدودة بدال من / شركة العيسي لألجهزة الطبية والعلمية وذلك النتقال الوكاله

طلب االحاطة والعلم بأنه مدة التعاقد ألعمال العقد المباشر رقم 2017-2016/111 
إستئجار عدد (246) سيارات صالون لجهات مختلفة بالوزارة االدارة العامة االمداد 

والتموين (إدارة االليات) بالوزارة المبرم مع /الشركة الكويتية الستيراد السيارات هي 
لمدة 12 شهر وإعتبارا من 2017/3/15

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/113 مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية لتجديد 
تراخيص برامج الموقع االحتياطي والموقع الرئيسي لعقد توريد رقم 2016/2015/315 
لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة  لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/5/1 حتى 
2020/4/30 بمبلغ إجمالى قدره (-/200.610د.ك)  فقط مائتى الف  وستمائة وعشر 

دينار  الغير وذلك النتهاء فتره الضمان المجانية ولحاجة الوزارة

الموضوع

الموضوع

40

1

2

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



37 2017/23إجتماع 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

جامعة الكويت

ادارة الفتوى والتشريع

2788
2017-03-09

557
2017-01-15

119
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بإتمام التعاقد مع الشركات الفائزة والموضحه بالكشف المرفق 
للممارسة رقم 2016/410-2017 توريد كتب اجنبية لمكتبة الطالب الجامعية بمبلغ 
اجمالي قدره (308,987/840 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية الف  وتسعمائة وسبعة 

وثمانون دينار  وثمانمائة واربعون فلس  الغير

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2016/112-2017 توفير احبار للجنة تقييم 
اجهزة و انظمة حاسب اآللي (عقد مفتوح) على/الشركة الكويتية الرقمية للحسابات (ثاني

اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك) فقط ثالثون الف  دينار  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الجامعه رقم 2807 بتاريخ 2017/3/12 المتضمن كشف االسعار 
و نوع العقد

طلب التعاقد المباشر مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (إيمس) لتحديث بيانات 
المرحلة الثانية من مشروع البوابة القانونية لبرج الفتوى والتشريع بمبلغ اجمالي قدره 
(-/231,502 د.ك)  فقط مائتين واحدى وثالثون الف  وخمسمائة واثنين دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



38 2017/23إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة األعالم

951
2017-01-22

97
2017-02-12

137
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 124-2017/2016 مشروع الحملة اإلعالمية 
للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بين الشركات المتخصصة.

( أعيد بحث ) طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم وأ/2015/2014/381 القيام 
بأعمال صيانة االستديوهات اإلذاعية بالوزارة على / شركة سلطان لالتصاالت (ثاني أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/112,600 د.ك)  فقط مائة واثنىعشر الف  وستمائة دينار

 الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

طلب التعاقد رقم 2016/228-2017 لشراء المسلسل التلفزيوني (رمانة) مدته (40 
دقيقة) من/ مؤسسة الفهد لالنتاج الفني لعرضه على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي

قدره (-/300,000 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على أن تتم االجراءات بمقر الجهه

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/65) المنعقد في 2016/9/21 
ثانيا: عدم الموافقة على اعادة العرض بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة 

بكتابهم  رقم 8031 بتاريخ 2016/12/7

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



39 2017/23إجتماع 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

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

730
2017-03-13

684
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء الموافقة على التعاقد المباشر رقم إم م/2015/2/3-2016 استخدام نظام 
الجيومعلوماتية في قطاع الهندسة الصحية مع/ معهد الكويت لألبحاث العلمية بمبلغ 

إجمالي قدره (-/97,000 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  دينار  الغير نظرا لعدم الحاجة 
حيث تقرر إدراج المواصفات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية لكافة انواع العقود 

واالتفاقيات التي تبرمها الوزارة .

(أعيد بحث)طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ ش أ م/40-2017/2016 ألعمال تشغيل و 
صيانة و اصالح نظام التكييف بمركز تقنية المعلومات و الحاسب اآللي التابع للهيئة 
على/شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/44,810 د.ك) فقط اربعة واربعون الف  وثمانمائة وعشر دينار  الغير

كما اطلعت الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3198 بتاريخ 2017/3/15 المتضمن اسباب 
االستبعاد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة

   قرر الجهاز الموافقة  



40 2017/23إجتماع 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 الكهرباء و الماء

7463
2017-03-13

7885
2017-03-16

7618
2017-03-14

7622
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1033/2016/13فلوكون 135 -مانع  تسريب كيماوي
إلدارة التحلية المساعدة للمياه -تشغيل وصيانة المياه على/ شركة السالم للخدمات 

الكيماوية  والمقاوالت(اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/31,125د.ك)  فقط احدى 
وثالثون الف  ومائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب الغاء طرح الممارسة رقم 2014/2054 توريد كيبالت قيادية 34 قلب الدارة صيانة 
الكيبالت االرضية والخطوط الهوائية شبكات النقل الكهربائية على ان يتم اعادة طلب 

المواد حسب الحاجة وموافاة الجهاز بالنتيجة

طلب الغاء طرح الممارسة رقم و ك م /2015/13//3348 شراء قطع الغيار المطلوبة 
للتربينات الغازية الجديدة والدورة المشتركة - مضخة التجفيف - ادرة محطة الزور 

الجنوبية على ان يتم اعادة طلب المواد حسب الحاجة وموافاة الجهاز بالنتيجة

طلب الغاء القرار السابق واعادة طرح الممارسة رقم و ك م/33532/2015/13 صندوق 
الحشو لمضخات دوران مياه البحر للتربينات ادارة محطة الشعيبة وذلك لصدور قرار 
بايقاف التعامل مع/ شركة مجموعه سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة 

اشهر

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



41 2017/23إجتماع 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 الكهرباء و الماء

الديوان األميري

7622
2017-03-14

7606
2017-03-14

1872
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء القرار السابق واعادة طرح الممارسة رقم و ك م/3542/2015/13 شراء قطع
غيار لمضخة المياه المنبوذه للمقطرات p (5.6)-3 ادارة محطة الشعيبة وذلك لصدور 

قرار بايقاف التعامل مع/ شركة مجموعه سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة
اشهر

طلب شراء المواد الخاصة ببند الخدمات االعالمية ( نوع حفالت وهدايا و رحالت)
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الموضوع

4

5

1

 م

 م

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

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

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 29-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


