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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

2017/24
02-رجب-1438 هـ 

   االربعاء
2017-03-29 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-29

)(   االربعاء2017/24 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
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس

هيا أحمد الودعاني
هدى إبراهيم العيسى

خالد على  الشويب
خالد خليل العربيد
علي حاتم الصايغ

عبدالعزيز محمد السمحان
سالم ذياب العنزي

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

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب األمين العام الجهاز المركزي للمناقصات العامة

ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
ممثل / شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو / ممثل وزارة المالية
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1 2017/24إجتماع 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

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة البترول الوطنية الكويتية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة الدفاع

1397/CB

2014/2013/11 (ع)

1172816

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تنفيذ اعمال الصيانة لالالت الدقيقة وانظمة التحكم في مصفاة ميناء عبدالله

انشاء وانجاز وصيانة مشروع مبنى ميادين الرماية بمعسكر الشيخ سالم العلي السالم 
الصباح

اعمال تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الميكانيكية بمعسكرات مركز المنطقة 
الشمالية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

      تم إلغاء المناقصة

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/24إجتماع 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 الدفاع

وزارة الداخلية

1772916

1352916

2102915

2017/2016/40

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تشغيل و صيانة و اصالح المعدات و االجهزة و التركيبات الميكانيكية بمعسكر لواء مبارك 
المدرع/15

تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الميكانيكية بلواء صالح المحمد اآللى 94 
ومعسكر الباتريوت - ميناء عبدالله - بمراقبة لواء مبارك المدرع /15

اعمال توريد شيلرات وقطع غيار بقاعدة احمد الجابر الجوية

مشروع النظام اآللى للتعرف على مالمح الوجه لإلدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة 
الداخلية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

2

3

4

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/24إجتماع 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

2017/2016-19

رقم المناقصة

نظام لوحدة التحلل الكيميائي حراري النمطية

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/24إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

وزارة النفط

156
2017-03-26

988
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/904,926د.ك)  فقط تسعمائة
واربعة الف  وتسعمائة وستة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (24%) على قيمة عقد
المناقصة رقم م ب ك/خ/2014/257 خدمة استئجار مركبات مع وبدون سائق المبرم مع 

/الشركة الكويتية إلستيراد السيارات لمدة ثمانية اشهر تكون على اربع شهور االولى 
متواصلة واربعة شهور مشهره على اساس شهر بعد شهر اعتبارا من 2017/4/15 حتى 
2017/12/14 و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م ب ك /2016/338

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1 سيارات الخدمات مع / الشركة 
الكويتية إلستيراد السيارات  لمدة شهر إعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ إجمالي قدره(-

/7.616 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ستة أشهر متواصله وتخطر المؤسسة االلتزام 
بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  على ان يكون التمديد االخير وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون 
المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016



5 2017/24إجتماع 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 نفط الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

2017/401$
2017-02-28

224
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي 
AHMADI HOSPITAL GENERAL CLEANING SERVICES بين الشركات 
المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة على الشركات المعتمدة لدى الشركة تحت الفئة 

التخصصية - 88

* المناقصة التقبل عروض بديلة 
* محدودة

*التقبل التجزئة 
* عدد الشركات (12)

طلب طرح المناقصة رقم HO/GS/0395 العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي 
الشركة ونادي بيت الوطنية على الشركات المذكورة بالكشف المرفق لمدة أربع سنوات

- المناقصة ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة قابلة للتجزئة
* عدد الشركات (20)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/24إجتماع 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

2017/534$
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) 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.

كما إطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 567 بتاريخ 2017/3/29

طلب استدراج عرض سعر من الشركة المصنعة / شركة GE OIL & GAS  التابعة لها 
/ شركة A ,ITALY.P.S NUOVO PIGNONE لتطوير الكمبريسر منخفص الضغط 

والتورباين في محطة التعزيز BS-140 جنوب شرق الكويت

الموضوع

1

2

 م

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

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين ورود كتاب الحق من الشركة



7 2017/24إجتماع 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 األشغال العامة

اإلدارة العامة لإلطفاء

101
2017-03-19

700
2017-03-12

2695
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ق ص/م/97 أعمال صيانة وترميم المباني الحكومية وأعمال 
إنشائية في محافظة العاصمة على/ شركة القلعة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

األسعار) بنسبة زيادة(%9.09)

طلب ترسية المناقصة رقم ق ص /ط/311 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة 
الجهراء على/ شركة ساي للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم (-

21.1%) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,367,000 د.ك)  فقط  مليونين  وثالثمائة وسبعة 
وستون الف  دينار  الغير.

طلب تعديل القيمة االجمالية للمناقصة رقم 15 /2015/2014 مشروع انشاء وانجاز 
وصيانة مركز اطفاء الجهراء قطعة ( 2 ) المرساه على / شركة الروابط الكويتية اللبنانية 

للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/965,910د.ك) فقط 
تسعمائة وخمسة وستون الف  وتسعمائة وعشر دينار  الغير بناء على مالحظات ديوان 

المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 1150 
المؤرخ في 2017/3/8



8 2017/24إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

353
2017-03-16

1708
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل القيمة االجمالية للمناقصة رقم هـ ع ص / 15 / 2016 - 2019 أعمال الحراسة
لمنشآت ومباني الهيئة وبعض المناطق الصناعية التابعة لها المرساه على / شركة الدروازة
للخدمات اللوجستية (خامس اقل االسعار) لتصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/774,008د.ك) فقط
سبعمائة واربعة وسبعون الف  وثمانية دينار  الغير بدال من (-/899,560د.ك) بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة وذلك لتخفيض االعمال االختيارية مما سيترتب عليه تعديل ترتيب

ومبلغ الشركة.

(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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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



9 2017/24إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

وزارة التجارة والصناعة

28505
2017-03-16

6618
2017-03-16

6508
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب التالي
- اعادة النظر بقرار الجهاز بشأن ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل 
وتبادل معلومات الخدمة المدنية فيما بين الديوان  والجهات الحكومية من خالل الشبكة 

الالسلكية لمدة ثالثة سنوات على / شركة مدى لإلتصاالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/520,200د.ك)  فقط خمسمائة وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير

- حضور المختصين بالديوان  للشرح والرد على االستفسارات

طلب ترسية المناقصة رقم 2015/3-2016 تطوير غرفة التحكم data center على / 
مؤسسة التقنيات الحديثة لألجهزة الكهربائية واإللكترونية (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي
قدره (-/258,899 د.ك) فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة وتسعة وتسعون 

دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم و.ت.ص 2016/4-2017 مشروع ميكنة إجراءات العمل في 
إدارة الخدمات العامه على/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت(خامس أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/195,167 د.ك)  فقط مائة وخمسة وتسعون الف  ومائة 
وسبعة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



10 2017/24إجتماع 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 الدفاع

وزارة الداخلية

272762406005
2017-03-05

272762407399
2017-03-20

2624
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 1622814 ( ع ) اعمال مبنى البوابة وبرج 
الحراسة لمخازن الذخيرة ومبنى غرفة تدريب الغاز بمعسكر لواء الشهيد / 35 على/ شركة 

كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-
/246,710د.ك)  فقط مائتين وستة واربعون الف  وسبعمائة وعشر دينار  الغير بعد 

احتساب الخطأ الحسابي اليزيد عن %5

طلب ترسية المناقصة رقم 1942915 خدمات الغسيل وكي المالبس بقاعدة محمد االحمد 
البحرية على /شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/158,400 د.ك)  مائة وثمانية وخمسون الف  واربعمائة دينار

طلب إعادة عرض ترسية البند (2) المناقصة رقم 2015/2014/45 التجهيزات الهندسية 
واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب االلي وملحقاتها واجهزة الحاسب الرئيسي لمبنى ادارة 

شئون اقامة حولي الجديد لالدارة العامة لنظم المعلومات على/ شركة النواصي للتجارة 
العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/217,480 د.ك)  فقط مائتين 
وتسعة وتسعون الف  ومائة وتسعون دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



11 2017/24إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

88
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث)طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و أ /2017/2016/242 ( ع ) توريد 
وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان وزيادة سعة بدالة مجمع االعالم بالوزارة المرساة 

على/شركة المستقبل للتكنولوجيا المتكاملة ألجهزة اإلتصاالت (ثاني أقل األسعار) ليصبح (-
/168,356 د.ك)  فقط مائة وثمانية وستون الف  وثالثمائة وستة وخمسون دينار  

الغيربدال من (259,956 د.ك) بعد إلغاء البنود أرقام:-
*البند رقم (23) بمبلغ اجمالي قدره (-/33,600 د.ك)
*البند رقم (24) بمبلغ اجمالي قدره (-/28,000 د.ك)
*البند رقم (25) بمبلغ اجمالي قدره (30,000 د.ك)

 كما اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم (91) المؤرخ بتاريخ 2017/2/9 المتضمن اجمالي البنود المراد 

إلغاءها الصحيح
- كتاب شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2017/237 المؤرخ بتاريخ 

2017/1/18 المتضمن رد الشركة على اسباب استبعادها مع وقف اجرءات التعاقد 
واإلستعداد لإلجتماع لمناقشة العرض الفني

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  ويحفظ تظلم شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت



12 2017/24إجتماع 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

3775
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/1 انشاء وصيانة واصالح الشبكة الهاتفية وشبكة 
نقل المعلومات واعمال الكيابل وصناديق التوزيع وشبكة المناهيل داخل مطار الكويت 

الدولي المرساة على / شركة انفوي للتجارة العامة والمقاوالت (ثانى اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالى قدره (-/10.405/940د.ك) فقط عشر آالف  واربعمائة وخمسة دينار  وتسعمائة 
واربعون فلس  الغيروذلك بسبب تفاوت االسعار بالزيادة والنقص بما اليتوافق مع االعمال 

المطلوبة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وما زال الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2016/90 
بتاريخ 2016/12/19 المتضمن الموافقة على ترسية المناقصة وإستكمال إجراءات التعاقد



13 2017/24إجتماع 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 الدفاع

وزارة الدفاع

200
2017-01-15

2724114059
2017-01-30

رقم الكتاب
وتاريخه

( أعيد بحث) طلب  شركة جي اف اس للتجارة العامة 
والمقاوالت تحديد موعد لالجتماع مع الجهاز وممثل من 
ادارة المنشآت العسكرية من قسم الشئون القانونية وقسم 
الهندسة الميكانيكية لمناقشة المناقصة رقم 1762813 

اعمال تشغيل وصيانة واصالح واستبدال االجهزة 
الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام 

الروس

(أعيد بحث) افادة الوزارة باخالل شركة /زاك سلوشنز 
النظمة الكمبيوتر بصيانة البند رقم(1) لعقد صيانة 

وإصالح آالت تصوير شامل قطع الغيار- لزوم / مطبعة 
معهد القوة البرية وطلب تطبيق  قانون رقم 37 لسنة 

1964 من قانون المناقصات العامة

الموضوع

1

2

المقاول م

شركة جي اف اس 
للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي الوزارة 
السيد/ محمد السعيدي    رئيس قسم العقود الداخلية

المهندس / ماجد بوقريص         رئيس قسم الصيانة
المهندس / موضي المطيري      رئيسة قسم العقود 

الشمالية 
السيد / مهدي قاسم       المحاسب المختص 

سيحضر من جانب شركة جي أف اس :
الدكتور/ مامتا تومار - مديرة الشركة

المهندس / ساشين تومار - المدير الشريك
المهندس / غاندي - مهندس المشروع

السيد / طارق الكيالني - مترجم
السيد / ابراهيم عبدالعزيز - محاسب

قرر الجهاز حفظ كتاب الشركة

الجهـــــــة



14 2017/24إجتماع 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 الدفاع

وزارة المالية

ديوان الخدمة المدنية

2724114059
2017-01-30

2017/366$
2017-02-23

17864
2017-02-16

رقم الكتاب
وتاريخه

(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.

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق 
والموافقة على التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 

2012/2011/6 صيانة األنطمة المساندة وأجهزة الخوادم
للنظم المتكاملة ودعم تطبيق النظم في الجهات الحكومية 

المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة 
والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى
2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/74,100 د.ك) فقط 
اربعة وسبعون الف ومائة دينار الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات التعاقد للمناقصة رقم 2015-2014/12 
والسماح بحضور أحد المختصين من الديوان لشرح اهمية

الموضوع واسباب تأخر استكمال إجراءات التعاقد 
للمناقصة رقم 2015-2014/12.

الموضوع

3

4

المقاول م

شركة الفيصل 
لحراسة المنشات ذ م

م

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي الوزارة 
المقدم الركن/فايز باتل الرشيدي(ركن 1 امداد و تموين)

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر
السيد/الشريف الهادي الشريف    مدير المبيعات

السيد/أحمد فريد عبدالحميد    مدير ادارة الصيانة
السيد/عمرو أحمد مدني       مدير تطوير اعمال

قرر الجهاز تطبيق شروط العقد

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور 
ممثل عن  وزارة المالية وشركة الفيصل لحراسة المنشآت

إلجتماع قادم

الجهـــــــة



15 2017/24إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

17864
2017-02-16

17860
2017-02-16

رقم الكتاب
وتاريخه

( أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق 
والموافقة على التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 

2012/2011/15 تقديم الدعم الفني وصيانة االنظمة 
المتكاملة الرئيسية المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة 

للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 
2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-

/74,250 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف ومائتين 
وخمسون دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات 

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

.2015

الموضوع

5

المقاول م

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثل الديوان : 
السيد / أحمد العبدالجليل  -  الوكيل المساعد لقطاع نظم 

المعلومات
السيدة/ عائشة الشطي  -  مدير إدارة الشئوون المالية

قرر الجهاز بأغلبية أعضاءه عدم الموافقة 
وموافقة كل من 

السيد/ عبدالله العبدالرزاق   - رئيس الجهاز المركزي 
السيده/ هيفاء الخميس   -  ممثل إدارة الفتوى والتشريع

وممثلي ديوان الخدمة المدنية

الجهـــــــة



16 2017/24إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

اإلدارة العامة لإلطفاء

17860
2017-02-16

1707
2017-02-19

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب االدارة العامة االجتماع مع الجهاز 
لمناقشة اسباب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/14 

توريد مواد رغوية فوم لالدارة.

الموضوع

6

المقاول م

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثل الديوان : 
السيد / أحمد العبدالجليل  -  الوكيل المساعد لقطاع نظم 

المعلومات
السيدة/ عائشة الشطي  -  مدير إدارة الشئوون المالية

قرر الجهاز بأغلبية أعضاءه عدم الموافقة 
وموافقة كل من 

السيد/ عبدالله العبدالرزاق   - رئيس الجهاز المركزي
السيده/ هيفاء الخميس   -  ممثل إدارة الفتوى والتشريع

وممثلي ديوان الخدمة المدنية

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  االدارة:
-عقيد مهندس/ موسى حسين اكبر 
-المقدم / عبدالعزيز سعود البناي

-النقيب مهندس / عبدالعزيز راشد بنيان
قرر الجهاز التالي:

أوال: إلغاء قراره السابق في إجتماع رقم (2017/6) 
المنعقد بتاريخ 2017/1/23  المتضمن عدم الموافقة 
وموافاة اللجنة بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية

ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

الجهـــــــة



17 2017/24إجتماع 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

4687
2017-03-12

4600
2017-03-09

4689
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2012/10-2013 تنفيذ وتطوير وصيانة 
مشروع تحريج كبد المبرم / شركة الهالل الزراعية لمدة ستة اشهر اعتبارا 2017/3/2 
حتى 2017/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (96,565/764د.ك)    فقط ستة وتسعون الف  

وخمسمائة وخمسة وستون دينار  وسبعمائة واربعة وستون فلس  الغير لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصة 

رقم هـ ز / م م /2017/2016/4

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2013/2012/24تشغيل وصيانة اعمال 
التكييف المركزي بمبنى مجمع الهيئة ومبنى المختبرات والبحوث البيطرية بامغرة المبرم 

مع / شركة كاظمة للمشاريع الهندسية لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/3/18 حتى 
2017/6/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/38,873د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف  وثمانمائة 

وثالثة وسبعون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد للمناقصة رقم هـ 
ز / م م / 25 / 2015 / 2016 اقفلت في 2016/11/23

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/17 تشغيل وصيانة 
الوحدات التطبيقية لنباتات الزينة وزهور القطف المبرم مع / الشركة الكويتية لتنسيق 

وصيانة الحدائق لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/4/9 حتى 2017/7/8 بملغ اجمالي 
قدره (20,999/250د.ك)  فقط عشرون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار ومائتين 

وخمسون فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ / ز/ م 
م/2016-2015/26

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة   على أن يكون التمديد االخير وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون 
المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 
لسنة 2016مع موافاة الجهاز بالتوصية



18 2017/24إجتماع 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

الهيئة العامة لإلستثمار

وزارة الداخلية

4689
2017-03-12

1002435
2017-03-15

2526
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد العاشر لعقد تأجير مركز تدريب مؤثث ومجهز بالتقنيات المكتبية ووسائل 
التدريب المبرم مع/ فندق سفير إنترناشيونال لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/120.000 د.ك)  فقط مائة وعشرون الف  دينار  
الغير

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2016/2013/45 إصالح و صيانة و تشغيل محطات
تكييف الهواء التابعة للوزارة  المبرم مع / شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة 

العامة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من 2017/6/24 بمبلغ اجمالي قدره (-
/107,500د.ك) فقط مائة وسبعة الف  وخمسمائة دينار  الغير

إطلع الجهاز على الوزارة رقم 3013 بتاريخ 2017/3/27 المتضمن تعديل الفترة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على ان يكون التمديد االخير وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون 
المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016

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



19 2017/24إجتماع 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

بلدية الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2526
2017-03-12

7861
2017-03-16

3498
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/10 اعمال ردم النفايات و االنقاض 
بمواقع الردم بالبلدية المبرم مع / شركة الجهراء للمعدات التنظيف لمده ستة اشهر اعتبارا 
من 2017/4/21 بمبلغ اجمالي قدره (96,023/370د.ك) فقط ستة وتسعون الف  وثالثة 

وعشرون دينار  وثالثمائة وسبعون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد 
للمناقصة رقم 2017/2016/2

طلب اصدار األمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/86,100 د.ك)  فقط ستة 
وثمانون الف  ومائة دينار  الغير  ما يعادل نسبة (16.6%) من قيمة عقد المناقصة رقم 
هـ ع / ش أ م / 2013/2012/60 تشغيل و صيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة 
تبريد كلية التربية االساسية للهيئة المبرم مع/شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده وتمديد 

العقد لمدة ستة اشهر من 2017/3/13 حتى 2017/9/12 وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات
طرح المناقصة الجديدة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتطرح بمناقصة جديدة وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام 
قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016

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



20 2017/24إجتماع 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 للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلدارة العامة للطيران المدني

مؤسسة الموانئ الكويتية

3498
2017-03-20

3774
2017-03-16

1913
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد السادس  لعقد انشاء وصيانة واصالح الشبكة الهاتفية وشبكة نقل المعلومات 
واعمال الكيابل وصناديق توزيع مناهل داخل المطارالمبرم مع / شركة جلوبال تكنولوجيا 
لمده سنة اعتبارا من 2017/3/2 حتى2018/3/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/60,000 د.ك)  

ستون الف  دينار  وذلك إللغاء  المناقصة الجديدة رقم 1-2017/2016 اقفالها في 
2016/9/20

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك 2011/4 إستئجار اجهزة مالحية جديدة مع 
الصيانة الشاملة قطع الغيار للمؤسسة المبرم مع/شركة العربية للتجارة لمدة ستة أشهر 

إعتبارا من 2017/4/7 حتى 2017/11/6  بمبلغ إجمالي قدره (46,624/500 د.ك) لحين
اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/3/16 لمدة ثالث أشهر
وتخطر االدارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016



21 2017/24إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

بيت الزكاة

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

1913
2017-03-15

1073
2017-03-15

464
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التجديد الثالث لعقد استئجار مبنى 
الستخدامة كمقر إداري لبيت الزكاة بمحافظة الفروانية المبرم مع السيدة/ ميري سيد 
عبدالحميد أحمد الرفاعي لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/33,000 د.ك) فقط ثالثة وثالثون الف  دينار  الغير وليس جمعية العون 
المباشر كما ذكر بكتاب البيت

وذلك لحين انتهاء من انشاء مقرات جديدة لجميع المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم 2014/5-2015 توفير اعمال النظافة للمقر الرئيسي
للهيئة المبرم مع/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت تنظيف المباني لمدة ستة اشهر اعتبارا من
2017/4/9 بمبلغ اجمالي قدره (24,044/700 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  واربعة 
واربعون دينار  وسبعمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة 

رقم 2017-2016/10

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

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

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر بإجتماع رقم (2017/18) بتاريخ 2017/3/8 
المتضمن " عدم الموافقة على التجديد واخطار البيت االلتزام بالمادة (19) من قانون 

المناقصات رقم (46) لسنة 2016"



22 2017/24إجتماع 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 ذوى اإلعاقة

وزارة المالية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

464
2017-03-19

23435
2017-03-15

2096
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

كما اطلعت الجهاز على  كتاب الهيئة رقم (55433) المؤرخ في 2017/3/27 المتضمن 
المبلغ الصحيح

طلب تمديد عقد المناقصة رقم 2013/2012/12 توفير مستشارين لوزارة المالية المبرم 
مع/ شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/5/1 

بمبلغ إجمالي قدره (-/22,200 د.ك) فقط اثنى وعشرون ألف ومائتى دينار ال غير وذلك 
لحين توقيع عقد المناقصة الجديدة 2016-2015/13

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/7,000 د.ك)  فقط سبعة 
آالف  دينار  الغير ما يعادل (14,11%) على قيمة عقد رقم 4-2017/2016 اصالح 

وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة بمباني الهيئة المبرم مع/ شركة الغانم 
الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك الستالم مبني الصديق الجديد

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة   االلتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة  رقم (46) 
لسنة 2016

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



23 2017/24إجتماع 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 الشئون اإلجتماعية والعمل

2096
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

   قرر الجهاز الموافقة  



24 2017/24إجتماع 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

6431
2017-03-13

6430
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل قيمة المناقصة رقم م ع /2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم 
واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية ( المنطقة االولى) على 

الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى - اعمال انشائية 

 
-التقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغيرية 
-شرط الخبرة التقل عن خمس سنوات

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

الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

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

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



25 2017/24إجتماع 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

29568
2016-12-28

2258
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

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

لمنطقة الفروانية التعليمية 

- على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى لألعمال المدنية واإلنشائية
-شرط الخبره التقل عن 5 سنوات وان يكون لدى الشركة إمكانات وأيدي عاملة وفنية مدربة

-التقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

تقديم بيان تفصيلي عن عقود أعمال مماثلة ألعمال موضوع المناقصة التي ينفذها حاليا أو 
كان ينفذها خالل السنوات الخمس الماضية لجهة حكومية وصورة من هذه العقود

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2011/2010/37 مشروع استكمال تصميم وترخيص وتنفيذ 
وانشاء وانجاز وصيانة عدد (2) حوض سباحة في مدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية - 

وزارة التربية بنظام تسليم المفتاح على الشركات المصنفة بالفئة االولى 

-التقبل عروض بديلة 
-التقبل التجزئة

الموضوع

3

4

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



26 2017/24إجتماع 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

7755
2017-03-15

7627
2017-03-14

7799
2017-03-15

7585
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/2016/22 نظافة محطات 
التحويل الثانوية في جميع انحاء دولة الكويت لمدة شهر إعتبارا من تاريخ 2017/2/25 

حتى 2017/3/25 وذلك إلستكمال الدراسة

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد كشافات إنارة الشوارع وذلك إلستكمال دراسة 
المستندات 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد كيبالت ضغط منخفض خالل شهرين

طلب تمديد فترة دراسة فترة دراسة عطاءات تاهيل نظام انارة الشوارع باستخدام الطاقة 
الشمسية مع فانوس (LED) وذلك لتجربة المواد بالشبكة حسب ما جاء بكراسة الشروط

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/24إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة الدفاع

7624
2017-03-14

3172
2017-03-16

272762407186
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد صناديق تغذية انارة الشوارع وذلك لتجربة 
المواد بالشبكة حسب ما جاء بكراسة الشروط

طلب إلغاء وتأجيل طرح المناقصة رقم 2014/2013/11 (ع) انشاء وانجاز وصيانة 
مشروع مبنى ميادين الرماية بمعسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح وذلك لحين توفر تيار

كهربائي للمشروع

طلب إلغاء المناقصة رقم 1632716 صيانة واصالح وتشغيل اجهزة التكييف والتهوية 
والتبريد بمعسكرات المباركية المنطقة الوسطى وذلك لعدم مطابقة العرض الوحيد

الموضوع

الموضوع

الموضوع

5

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  على إلغاء المناقصة

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/24إجتماع 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

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

3062
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

Backup طلب الغاء طرح المناقصة رقم هـ.م.م 16-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل
and recovery solution وذلك لحين التأكد من مطابقة المواصفات المطلوبة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/24إجتماع 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 التربية

وزارة الصحة

6775
2017-03-16

656
2017-03-12

655
2017-03-12

654
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح ممارسات طباعة و توريد كتب مدرسية للعام الدراسي 2017-2018 بين 
المطابع المحلية المؤهله وذلك عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب شراء البند رقم (195) صمامات للقلب بقياسات مختلفة لمستشفى الصدري - قسم 
جراحة قلب االطفال من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار)
بمبلغ اجمالي قدره (-/363,090 د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة وستون الف  وتسعون دينار

 الغير

طلب شراء البند رقم (194) صمامات ذات نوعية خاصة بقياسات مختلفة لمستشفى 
الصدري - قسم الجراحة القلب من / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/350,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (193) مواد استهالكيه تستخدم لقسم االشعة لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الدائرة المركزية (ثامن اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/322,700د.ك) فقط ثالثمائة واثنى وعشرون الف وسبعمائة دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

3

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/24إجتماع 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

654
2017-03-12

653
2017-03-12

651
2017-03-12

2017/11
2017-03-16

649
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (192) مستهلكات تستخدم بعد عمليات إستصال األورام لمركز 
الكويت لمكافحة السرطان من / شركة السلع المتحدة الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/321,915 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى وعشرون الف  وتسعمائة وخمسةعشر 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (190) صمامات للقلب بقياسات مختلفة لمستشفى الصدري - قسم 
جراجة قلب االطفال من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار)

بمبلغ اجمالي قدره (-/261,440 د.ك)  فقط مائتين واحدى وستون الف  واربعمائة 
واربعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/2015/1077) توريد جهاز وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة التخصصية من / شركة الشايع هليث كير (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/260,000 د.ك)  فقط مائتين وستون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (188) اسالك دليلية وعالجية لحاالت انسداد الشرايين المزمنة 
لمستشفي الصدري - وحدة القلب قسطرة القلب من / شركة الشايع هيلث كير (رابع أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/212,491 د.ك)  فقط مائتين واثنىعشر الف  واربعمائة 

واحدى وتسعون دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

7

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



31 2017/24إجتماع 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

649
2017-03-12

648
2017-03-12

2017/7
2017-03-16

629
2017-03-12

627
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (187) مواد استهالكيه تخص قسم األشعه لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة طارق العوضى وشركاه (ثامن أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/207,620 د.ك)  فقط مائتين وسبعة الف  وستمائة وعشرون دينار  

الغير بعد تخفيض الكميات.

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/1016/40  توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسم 
التخدير والعناية المركزة على/ شركة التقدم التكنولوجي (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/112,000 د.ك)  فقط مائة واثنىعشر الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (168) مواد لنزع عصب األسنان لجميع عيادات ومراكز األسنان من
/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,450 

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

طلب شراء البند رقم (166) اطقم جراحية تحتوي على مستهلكات تستخدم بعمليات 
جراحة االورام لمركز الكويت لمكافحة السرطان من / مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت 
(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,500د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف  وخمسمائة

دينار  الغير

الموضوع

7

8

9

10

11

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/24إجتماع 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

627
2017-03-12

626
2017-03-12

624
2017-03-12

622/10
2017-03-12

621
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (165) مستهلكات تخدير لكافة أقسام التخدير في المستشفيات من / 
شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,800 د.ك)  

فقط سبعة وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (163) متهلكات طبية لقسم المناظر لمستشفي األميري - مركز ثنيان
الغانم من / شركة تراي ألفا (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,048 د.ك)  

فقط سبعة وتسعون الف  وثمانية واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (161) اطراف سيليوكنية جزئية لحاجة مرضى مبتوري االعضاء 
لمركز االطراف الصناعية من / شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/96,036د.ك) فقط ستة وتسعون الف وستة وثالثون دينار الغير

طلب شراء البند رقم (160) مجس لقياس اكسجين الدم (عدة قياسات) لكافة االقسام 
بالمراكز الصحية والمستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/94,000د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  دينار  الغير

الموضوع

11

12

13

14

15

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/24إجتماع 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

621
2017-03-12

2017/5
2017-03-16

614
2017-03-12

613
2017-03-12

2017/3
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/477) توريد جهاز وملحقاته لمجلس أقسام 
األشعة والعالج االشعاعي من / شركة تقدم الخليج التجارية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/79,900 د.ك)  فقط تسعة وسبعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (153) وصالت ثنائية وثالثية لكافة أقسام التخدير في المستشفيات 
من / شركة بدر سلطان واخوانه (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,502 د.ك)

 فقط تسعة وسبعون الف  وخمسمائة واثنين دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (152) كمادات لتنشيط الدورة الدموية لكافة أقسام في المستشفيات 
من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/77,439 د.ك)

 فقط سبعة وسبعون الف  واربعمائة وتسعة وثالثون

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/355) اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام 
الجراحية التخصصية على / موداكس لتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/77,350 د.ك)  فقط سبعة وسبعون الف  وثالثمائة وخمسون دينار  
الغير

الموضوع

15

16

17

18

19

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/24إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

2017/3
2017-03-16

612
2017-03-12

1/2017
2017-03-16

3853
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (151) مستهلكات جراحية لمستشفى الصباح - قسم الجراحة من / 
شركة بدر سلطان واخوانة (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/77,000د.ك) فقط 

سبعة وسبعون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/351 توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام 
الجراحة التخصصية عى / مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/76,900د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  واربعمائة دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/65 مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران 
(كاسكو) لتقديم وجبات الفطور والسحور لشهر رمضان المبارك لسنة 1438بمبلغ إجمالى
قدره (-/162.000د.ك) فقط مائة واثنى وستون الف دينار الغير وذلك لالسباب المذكورة

بكتاب االدارة

الموضوع

الموضوع

19

20

21

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/24إجتماع 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

4603
2017-03-16

5480
2017-03-28

4809
2017-03-20

4700
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 104-2017/2016م حجز تذاكر طيران (متسابقي وضيوف) 
جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته - الدورة الثامنة على 
/ شركة زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل األسعار) بمبلغ اجمالي (-/61,096

د.ك)  فقط احدى وستون الف  وستة وتسعون دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 13-2017/2016 للحملة االعالمية لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن 
الكريم وقراءاتة وتجويد تالوتة الدورة الثامنة 2017 م مع الشركات المذكورة بكتاب 

الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/50,620د.ك) فقط خمسون الف  وستمائة وعشرون دينار 
الغير

مرفق كتاب الوزارة رقم 4604 بتاريخ 2017/3/20

طلب ترسية الممارسة رقم 54- 2017/2016م استئجار وتوفير احتياجات اقامة عدد 30 
محاضرة بواقع 2 يوم لكل محاضرة بالمدارس والجامعات والمراكز الشبابية على / شركة 
إمباير لتنظيم المعارض والمؤتمرات (أقل األسعار) بمبلغ (-/24,930 د.ك) فقط اربعة 

وعشرون الف  وتسعمائة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 108-2017/2016 توريد إحتياجات لجنة النظم من 
األجهزة المختلفة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته - 
الدورة الثامنة (كمبيوتر -الب توب - طابعات - ايباد- احبار - أجهزة ومستلزمات اخرى 

)على / شركة مركز الحاسوب للكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/15,260 د.ك )  خمسةعشر الف  ومائتين وستون دينار  الغير  وإلغاء البنود رقم (8) 

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/24إجتماع 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 األعالم

4700
2017-03-19

4699
2017-03-19

135
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

و (9) وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة

طلب ترسية الممارسة رقم 93-2017/2016م توريد أشرطة تسجيل فارغة لقطاع 
المساجد على / 

مجموعة النظائر االعالمية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي (-/9,000 د.ك)  فقط تسعة آالف
 دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (226-2017/2016) مع / نيوتايم للدعاية واألعالن واإلنتاج 
الفني إلنتاج البرنامج التلفزيوني ( النصف األخر ) بمبلغ اجمالي قدره (-/117,000د.ك)

 فقط مائة وسبعةعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

4

5

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم الموافقة األعضاء

اللواء/ فهد بن فهد
الدكتورة/جنان بوشهري
السيد/ مشاري البليهيس

الدكتور/ مبارك العازمي  مثمل الهيئة العامة للقوى العاملة



37 2017/24إجتماع 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

وزارة الدفاع

138
2017-03-26

272722006793
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم (231) مع/ مركز عبدالله رويشد لالنتاج الفني والدعاية واالعالن للقيام 
بشراء حق واستغالل عرض الحفالت المذكورة بكتاب الوزارة على شاشة تلفزيون الكويت

بمبلغ اجمالي قدره (-/170,000 د.ك)  فقط مائة وسبعون الف  دينار  الغير

طلب تكليف شركة برقان الهندسية للمقاوالت العامة للقيام بأعمال تشغيل و صيانة 
وإصالح االمعدات واألجهزة الكهربائية والميكانيكية وأجهزة التكييف والتبريد بمعسكر 
الدوحة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/3 بمبلغ إجمالى قدره (-/40.608د.ك)  

فقط اربعون الف  وستمائة وثمانية دينار  الغير وذلك لحين صدور موافقة المالية 
للمناقصة الجديده رقم (1862714)

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة 
وموافقة 

السيد/ عبدالله العبدالرزاق - رئيس الجهاز
السيدة/ هيفاء الخميس - ممثل إدارة الفتوى والتشريع

اللواء/ فهد بن فهد - عضو الجهاز

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



38 2017/24إجتماع 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

الهيئة العامة للتعويضات

250
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ت 2-2018/2017 تركيب كامرات وأجهزة المراقبة 
االمنية على/شركة سالم محمد النصف (ثاني أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (11,500 

د.ك) ط احدىعشر الف  وخمسمائة دينار

كما إطلع الجهاز كتاب الهيئة رقم 298 بتاريخ 2017/3/23 المتضمن أسباب اإلستبعاد

الموضوع

1

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 03-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


