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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

2017/32
30-رجب-1438 هـ 

   االربعاء
2017-04-26 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-26

)(   االربعاء2017/32 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 :-

فيصل حمد المزين
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبد الله زايد الفهد

د/مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
هيا أحمد الودعاني

خالد خليل العربيد
صفاء عبد الكريم الصفار

عبدالله سعود العبدالرزاق
د/مبارك فهاد العازمي

مشاري محمد البليهيس
اللواء / فهد عيد بن فهد

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

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

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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

ممثل / شركة نفط الكويت
عضو /ممثل وزارة النفط

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
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4
5
6
7
8
9



1 2017/32إجتماع 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 األشغال العامة

وزارة الكهرباء و الماء

وكالة األنباء الكويتية

ق ص/ط/372

و ك م/2017/2016/13

2017/2016/2

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تصوير و صيانة عامة لشبكة مجاري مياه االمطار في محافظتي الفروانية و الجهراء

اعمال التنظيف و المناولة في المشاغل الرئيسية في صبحان

اعمال الصيانة الشاملة والتركيبات الهندسية بمبنى وكالة االنباء الكويتية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/32إجتماع 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 القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/674$
2017-04-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2043225 انشاء مشعب خلط جديد للنفط الجوارسي 
الخفيف JLO BLENDING MANIFOLD على / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,445,000 د.ك)  فقط سبعة ماليين  
واربعمائة وخمسة واربعون الف  دينار  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (2017/696) بتاريخ 2017/4/26 المتضمن حجز 
قيمة الضمان المالي األولي لحين تمديد الكفالة األولية أو تسليم الكفالة النهائية وتوقيع 

العقد من قبلها

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيدة/ صفاء الصفار   ممثل وزارة النفط

السيد/ خالد العربيد   ممثل شركة نفط الكويت

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع تجديد الكفالة البنكية



3 2017/32إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

2017/675$
2017-04-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (3,128,454/910 د.ك)  فقط 
ثالثة ماليين  ومائة وثمانية وعشرون الف  واربعمائة واربعة وخمسون دينار  وتسعمائة 

-REP وعشر فلس  الغير ما يعادل نسبة (32.52%) على قيمة عقد المناقصة رقم
2013026 خدمات االمن لمرافق شركة نفط الكويت المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة وذلك 
لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة عشرة اشهر (الستة شهور االولى متواصلة واالربعة شهور

المتبقية على اساس شهرا بعد شهر) اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2018/2/28 لحين 
2030387-RFP االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة البديلة رقم

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/32إجتماع 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

206
2017-04-24

204
2017-04-25

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن القيمة االجمالية لألمر التغييري األول الصادر على قيمة عقد 
المناقصة رقم م ب ك/خ/2014/257 خدمة استئجار مركبات مع وبدون سائق المبرم مع/ 

الشركة الكويتية الستيراد السيارات (-/700,068 د.ك)  فقط سبعمائة الف  وثمانية وستون
دينار  الغير بنسبة (18.8%) وذلك عن فترة التمديد لستة اشهر اعتبارا من 2017/4/15

حتى 2017/10/14

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ رياض الشطي   ممثل مؤسسة البترول الكويتيه

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ب ك / ت / 2012/208 تقديم خدمات التغذية 
والخدمات المصاحبة لها للبرامج التدريبية لموظفي مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابعة لها المبرم مع/ الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/5/1 حتى 2017/7/31 دون تكلفة مالية اضافية على العقد وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات اعادة طرح المناقصة رقم م ب ك/خ/2015/308

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ رياض الشطي   ممثل مؤسسة البترول الكويتيه

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/32إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

56
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم 
المعلومات

*محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (14) شركة
*نسبة األوامر التغييرية: %25

2000 ISO شهادة*
*(7) شركات تأمين معتمدة

*مرفق تقرير اصدار العطاءات
*ال تقبل عروض بديلة

*ال تقبل التجزئة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ رياض الشطي   ممثل مؤسسة البترول الكويتيه

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة 
وموافقة كل من:

نائب الرئيس/ فيصل حمد المزين
ومؤسسة البترول الكويتية



6 2017/32إجتماع 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

1071
2017-04-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ص/ص/203 تشغيل وصيانة محطة الضخ وخطوط شبكة 
توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي على/ شركة المخيال المتحدة للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,820,000 د.ك) فقط مليونين وثمانمائة
وعشرون ألف دينار ال غير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيدة/ زينب النعمة   مدير العقود والوثائق
المهندس/ جواد الشخص   مهندس معماري

السيد/ محمد العازمي   مهندس مدني

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/32إجتماع 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

وزارة التربية

792
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ا م م/2016/2015/4/1 توريد وتشغيل وصيانة 
معدة كنور على / شركة ظفار للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/116,955 د.ك)  فقط مائة وستةعشر الف  وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير و 
ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على صورة كتاب الوزارة رقم (1060) المؤرخ في 2017/4/13 المتضمن 
تأكيد الوزارة على الترسية

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيدة/ زينب النعمة   مدير العقود والوثائق
المهندس/ جواد الشخص   مهندس معماري

السيد/ محمد العازمي   مهندس مدني

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة يفيد بتوافر االعتماد 
المالي



8 2017/32إجتماع 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 التربية

279687
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2013/2012/35 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى 
روضة اطفال بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 2 التابعة المنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح على/ شركة جلفار للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(1,585,865/995 د.ك)   فقط  مليون  وخمسمائة وخمسة وثمانون الف  وثمانمائة 

وخمسة وستون دينار  وتسعمائة وخمسة وتسعون فلس  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10639) المؤرخ بتاريخ 2017/4/19 المتضمن 
تعديل المبلغ المطلوب

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد الحيان   مدير ادارة الخدمات

السيدة/ فائقة جاسم  مدير ادارة التوريدات
السيد/ بدر المطوع   مدير االدارة المالية

السيدة/ ندى البغلي   مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ غازي العتيبي   مراقب الدعم التقني والتشغيل

السيد/ مصطفى األربش   رئيس قسم الشبكات
السيد/ محمد العلي   مهندس كمبيوتر

السيد/ عبدالعزيز المهنا   مهندس اختصاصي ميكانيك

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة   لعدم توافر اإلعتماد المالي



9 2017/32إجتماع 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 التربية

8085
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/56 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة 
اتصاالت وملحقاتها مع توفير خدمة االتصال والتمديدات لربط الوزارة بشبكة االنترنت خط (

1 ) على/ شركة شبكة الخليج لإلتصاالت (أقل األسعار)بمبلغ اجمالي قدره (-/107,017 
د.ك)  فقط مائة وسبعة الف  وسبعةعشر دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد الحيان   مدير ادارة الخدمات

السيدة/ فائقة جاسم  مدير ادارة التوريدات
السيد/ بدر المطوع   مدير االدارة المالية

السيدة/ ندى البغلي   مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ غازي العتيبي   مراقب الدعم التقني والتشغيل

السيد/ مصطفى األربش   رئيس قسم الشبكات
السيد/ محمد العلي   مهندس كمبيوتر

السيد/ عبدالعزيز المهنا   مهندس اختصاصي ميكانيك

الموضوع

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/32إجتماع 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 التربية

7604
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب إعادة عرض المناقصة رقم م ع 12-2017/2016 تنفيذ اعمال المراسلة 
لمدارس و مقر منطقة حولي التعليمية وتطبيق المادة (50) من قانون رقم 37 لسنة 1964

في شأن المناقصات العامة بناءاعلى مالحظات ديوان المحاسبه 

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

بعد حضور الشركات التالية:
1. شركة البغلي التجارية وشركاه:
السيد/ رائد البغلي  ممثل المؤسسة

السيد/ سامي الجابر  المدير التنفيذي

2. شركة البحار للخدمات العامة:
السيد/ رياض البغلي   ممثل الشركة

3. شركة اإلضافة الكويتية:
السيد/ ناصر الذايدي   المدير العام

السيد/ عامر عصام   مسؤؤل ادارة المناقصات

الموضوع

3

 م

      بعد اجراء قرعة استنادا لحكم المادة (50) من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 
1964

وبعد حضور الشركات التالية:
1. شركة البغلي التجارية وشركاه:
السيد/ رائد البغلي  ممثل المؤسسة

السيد/ سامي الجابر  المدير التنفيذي

2. شركة البحار للخدمات العامة:
السيد/ رياض البغلي   ممثل الشركة



11 2017/32إجتماع 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 التربية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

3679
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ.م.م5-2017/2016 صيانة اجهزة الهيئة في 
المقر الرئيسي والمكاتب الخارجية على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (ثاني أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/538,920 د.ك)  فقط خمسمائة وثمانية وثالثون الف  

وتسعمائة وعشرون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/5/1 حتى 
2020/4/30

- كما إطلع الجهاز على:
 كتاب الهيئة رقم 1708 المؤرخ في 2017/2/16

كتاب شركة الهندسة التقنيات المتعددة رقم (433) المؤرخ في 2017/3/20 و المتضمن 
تزويدهم باسباب االستبعاد 

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

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

3. شركة اإلضافة الكويتية:
السيد/ ناصر الذايدي   المدير العام

السيد/ عامر عصام   مسؤؤل ادارة المناقصات

فازت بالقرعة شركة االضافة الكويتية بمبلغ اجمالي قدره (-/20,425 د.ك)

   قرر الجهاز الموافقة   مع حفظ كتاب الشركة



12 2017/32إجتماع 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

جامعة الكويت

3668
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/11 صيانة لبعض االجهزة و المكائن إلدارة مطبعة
الجامعة-قسم الطباعة و التجليد بالجامعة على/ شركة داينا غراف الكويت (عرض وحيد) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/99.500 د.ك)

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



13 2017/32إجتماع 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 األشغال العامة

419
2016-10-04

309
2017-04-10

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث ) طلب/ شركة الصقر للتجارة العامة والمقاوالت 
إعادة النظر في التأهيل لمشروع انشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة

مبنى مجمع الوزارات - محافظة الجهراء لوزارة األشغال .

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

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيدة/ زينب النعمة   مدير العقود والوثائق
المهندس/ جواد الشخص   مهندس معماري

السيد/ محمد العازمي   مهندس مدني

طلب شركة مشرف للتجارة والمقاوالت منحهم مهلة لتقديم 
الضمان األولي حتى 2017/4/25 وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيدة/ زينب النعمة   مدير العقود والوثائق
المهندس/ جواد الشخص   مهندس معماري

السيد/ محمد العازمي   مهندس مدني

الموضوع

1

2

اســـم الشركة م

شركة الصقر للتجارة العامة
والمقاوالت ذ م م

شركة مشرف للتجارة 
والمقاوالت ش م ك ع

   يحفظ  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  واستعجال الوزارة بالرد على قرار
الجهاز الصادر باجتماع رقم (2017/27) المنعقد في 

2017/4/10



14 2017/32إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

706
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت 
إستعجال الوزارة بترسية المناقصة رقم أ.ف 2016/2015/50
هدم واعاده انشاء وانجاز وصيانة مسجد / علي حسين االنبعي 

بمنطقة جليب الشيوخ - محافظة الفروانية

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6421 المؤرخ في 
2017/4/9 المتضمن الرد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان   مراقب التوريدات

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة األمراء للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  مع 
استعجال الوزارة بالرد



15 2017/32إجتماع 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

جامعة الكويت

وزارة التربية

4285
2017-04-17

8088
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء األمر التغييري رقم (3) بالتخفيض للمناقصة رقم 2017/2016/1 اعمال االمن 
والحراسة بكافة مواقع الجامعة - ادارة االمن والسالمة بالجامعة المرساة على/شركة الرواد 

للخدمات األمنية والبقاء على إجمالي مبلغ التعاقد (9.193.084/380 د.ك)  فقط تسعة 
ماليين  ومائة وثالثة وتسعون الف  واربعة وثمانون دينار  وثالثمائة وثمانون فلس  وذلك 

لتوافر االعتمادات المالية للسنة 2018-2017

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2013/2012/18 تنفيذ اعمال الصيانة 
والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة االحمدي التعليمية (المنطقة االولى) 

المبرم مع/شركة ابناء عبدالرحمن البشر للتجارة العامه والمقاوالت لمده اربعة اشهر اعتبارا
من 2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك) فقط خمسمائة 

الف  دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد الحيان   مدير ادارة الخدمات

السيدة/ فائقة جاسم  مدير ادارة التوريدات
السيد/ بدر المطوع   مدير االدارة المالية

السيدة/ ندى البغلي   مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



16 2017/32إجتماع 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

8088
2017-04-02

10211
2017-04-16

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ غازي العتيبي   مراقب الدعم التقني والتشغيل
السيد/ مصطفى األربش   رئيس قسم الشبكات

السيد/ محمد العلي   مهندس كمبيوتر
السيد/ عبدالعزيز المهنا   مهندس اختصاصي ميكانيك

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 2012/2011/17 اصالح وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة لوزارة التربية في منطقة حولي 
( السالمية - الرميثية - سلوى - جنوب السرة ) المبرم مع/ شركة مجموعة أنصار الخليج 

الدولية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/5/1 حتى 
2017/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/84.000 د.ك)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد الحيان   مدير ادارة الخدمات

السيدة/ فائقة جاسم  مدير ادارة التوريدات
السيد/ بدر المطوع   مدير االدارة المالية

السيدة/ ندى البغلي   مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ غازي العتيبي   مراقب الدعم التقني والتشغيل

السيد/ مصطفى األربش   رئيس قسم الشبكات
السيد/ محمد العلي   مهندس كمبيوتر

السيد/ عبدالعزيز المهنا   مهندس اختصاصي ميكانيك

الموضوع

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من 
قانون المناقصات العامة لسنة 2016  اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/4/2



17 2017/32إجتماع 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

10211
2017-04-16

9138
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ع
/ 1-2012/2011 تنفيذ اعمال المراسلة لمدارس و مباني الوزارة بمنطقة حولي التعليمية 

المبرم مع/ مؤسسة البغلي التجارية اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (50,380/200 د.ك) فقط خمسون الف وثالثمائة وثمانون دينار ومائتى فلس

الغير بدال من 2017/1/24 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

-كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 6252 المؤرخ في 2017/3/9 المتضمن تمديد العقد
-كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 928المؤرخ في 2017/4/17 المتضمن تمديد العقد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد الحيان   مدير ادارة الخدمات

السيدة/ فائقة جاسم  مدير ادارة التوريدات
السيد/ بدر المطوع   مدير االدارة المالية

السيدة/ ندى البغلي   مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ غازي العتيبي   مراقب الدعم التقني والتشغيل

السيد/ مصطفى األربش   رئيس قسم الشبكات
السيد/ محمد العلي   مهندس كمبيوتر

السيد/ عبدالعزيز المهنا   مهندس اختصاصي ميكانيك

الموضوع

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من 
قانون المناقصات العامة لسنة 2016  

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/21) المنعقد في 
2017/3/20 المتضمن الموافقة على التمديد من تاريخ الكتاب 2017/1/24



18 2017/32إجتماع 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

وزارة المالية

وزارة األعالم

9138
2017-04-06

26004
2017-04-01

157
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل قيمة األمر التغييري األول رقم (2) تدعيم أعمدة الواجهات لجميع مباني مجمع 
الوزارات  للمناقصة رقم 2014/2013/2(ع) انشاء وانجاز وصيانة اعمال تاهيل وتطوير 
مبنى مجمع الوزارات ليصبح بمبلغ إجمالي (347,644/050 د.ك) بدال من (-/417,116 

د.ك) و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التجديد السادس عشر للعقد رقم و أ /19047 ( وأ/ش م/26 سابقا ) تقديم تقارير 
إخبارية عالمية وتقارير مصوره وخدمات تلفزيونية لتلفزيون دولة الكويت المبرم مع/ 
مجموعة رويترز المحدودة لمدة سنة إعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30بمبلغ 

إجمالي قدره (-/470.700 $ ) مايعادل (144.293/085د.ك) فقط مائة واربعة واربعون 
الف  ومائتين وثالثة وتسعون دينار  وخمسة وثمانون فلس  الغير وذلك لحاجة الوزارة 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

مع اعتراض الجهة عن القرار

   قرر الجهاز الموافقة  بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 2598 
بتاريخ 2017/4/5



19 2017/32إجتماع 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

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

157
2017-04-12

7059
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إلستمرار أعمال العقد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ يونس حمد   مراقب ادارة التوريدات والمناقصات

السيد/ أحمد حجازي   باحث قانوني

طلب التجديد االول للبند الثاني لعقد الممارسة 46-2016/2015 دعم فني وصيانة 
تراخيص ميكنة الشئون االدارية المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة لمدة سنة 

اعتبارا من 2017/5/3 حتى 2018/5/2 بمبلغ إجمالي قدره (-/24,800 د.ك ) .

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان   مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  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



20 2017/32إجتماع 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 العدل

معهد الكويت لألبحاث العلمية

126
2017-04-18

848
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد العاشر لعقد الممارسة  رقم(6-2008/2007) صيانة مشروع استكمال  نظام (
File Net )  لحفظ و استرجاع الوثائق و ملفات القضايا تأهيل المستندات االلكترونية 
للعرض على االنترنت المبرم مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 

2017/7/29 حتى 2018/7/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/14.762 د.ك)  فقط اربعةعشر الف
 وسبعمائة واثنى وستون دينار  الغير بنفس الشروط و االسعار

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيدة/ ايمان الحبشي   مراقب مشتريات المخازن

(أعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2012/2011/23 اعمال تنظيف مباني 
المعهد الرئيسية ومحطاته الخارجية ( بالدوحة / السالمية / االحمدي / الصليبية / كبد ) 

المبرم مع/ شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني لمدة ستة أشهر إعتبارا من 
2017/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/69,000 د.ك)  فقط تسعة وستون الف  دينار  الغير 

لحين االنتهاء من إجراءات المناقصة رقم 2015/23-2016 إقفالها في 2016/8/16

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ سالم السالم   مدير ادارة المشتريات

السيدة/ منى القبندي   رئيسة قسم طلبات الشراء

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من 
قانون المناقصات العامة لسنة 2016  لمدة شهر اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/4/5



21 2017/32إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة األعالم

1028
2017-04-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

نتائج  تأهيل المقاولين لمشروع استكمال تصميم وإنشاء وانجاز وتأثيث وتجهيز طبي 
وصيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة (DB) (العالميين والمحليين) . 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2/10 المؤرخ في 23-02-2017 المتضمن النتيجة 
قبل التعديل

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيدة/ زينب النعمة   مدير العقود والوثائق
المهندس/ جواد الشخص   مهندس معماري

السيد/ محمد العازمي   مهندس مدني

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



22 2017/32إجتماع 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

158
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم و ا /2017/2016/250 مشروع االعمال 
المدنية وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى وزارة االعالم وحطات 

االرسال وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب 
اجهزة الربط والتراسل الالزمة لمدة شهرين من تاريخ 2017/3/28

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ يونس حمد   مراقب ادارة التوريدات والمناقصات

السيد/ أحمد حجازي   باحث قانوني

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  اعتبارا من تاريخ 2017/3/14 لمدة شهرين بناءا على طلب الجهة



23 2017/32إجتماع 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

5289
2017-04-26

5199
2017-04-25

رقم الكتاب وتاريخه

(EA) طلب طرح الممارسة رقم (3) توريد تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحديث نوع
للجهات الحكومية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2017-2018 بين كل من

:
1- شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر 

2- شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
3- مجموعة أربسك للتجارة العامة والمقاوالت

لمدة 3 سنوات إعتبارا من 2017/6/30 على أن تقدم العطاءات بمقر الجهاز المركزي

طلب ترسية مجاميع الممارسة رقم 2016/134-2017 توفير احتياجات "الكويت عاصمة
الشباب العربي لعام 2017" لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب على النحو التالي :

- المجموعة االولى على/ شركة مجموعة الرئيسي االقليمية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/156,830 د.ك)  فقط مائة وستة وخمسون الف  وثمانمائة وثالثون دينار  

الغير
- المجموعة الثانية على/ شركة امباير لتنظيم المعارض والمؤتمرات (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/110,050 د.ك)  فقط مائة وعشر الف  وخمسون دينار  الغير
- المجموعة الثالثة على/ شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني 
اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/93,370 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وثالثمائة 

وسبعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيدة/ ريم العنزي   مراقب العقود والمناقصات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



24 2017/32إجتماع 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

الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

156
2017-04-11

340
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب التعاقد رقم 0011-2018/2017 مع/شركة الكوكبة لإلنتاج الفني 
لتجديد انتاج لعدد (198 حلقة) مدة الحلقة أربع ساعات من البرنامج التلفزيوني (965 
الكويت اليوم)  بمبلغ اجمالي قدره (-/895,500 د.ك) فقط ثمانمائة وخمسة وتسعون 

الف  وخمسمائة دينار  الغير

-اطلع الجهاز على التالي:
 كتاب الوزارة رقم (134) المؤرخ في 2017/3/26 المتضمن طلبهم السابق.

كتاب الوزارة رقم(164)المؤرخ بتاريخ 2017/4/25 المتضمن اإلعتماد المالي 

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ يونس حمد   مراقب ادارة التوريدات والمناقصات

السيد/ أحمد حجازي   باحث قانوني

طلب التعاقد المباشر مع/ مركز صباح األحمد للموهبة و اإلبداع  بمبلغ إجمالي قدره (-
/393,205 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وتسعون الف  ومائتين وخمسة دينار  الغير لتنفيذ

برامج تدريب للمبادرين و رواد األعمال الكويتيين التالية :

 Kauffman FastTrac)برنامج كوفمان فاست تراك نيو فينجر الدولي-
(NewVenture Foundation

(Fischertechnik GmbH) برنامج كوفمان/فيشر تيكنيك-

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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



25 2017/32إجتماع 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

الصندوق الكويتي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جامعة الكويت

340
2017-04-06

3669
2017-04-02

4156
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ محمد أحمد حيدر   اختصاصي أول خدمات

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 188-2017/2016 سابقا 2015/409-2016 توريد 
مستهلكات - قسم الفيزياء - كلية العلوم - جامعه الكويت على الشركات المذكورة بكتاب 

الجامعه بمبلغ اجمالي قدره (10,364 د.ك) فقط مائة وثالثة الف  وستمائة واربعة 
وستون دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/390-2017(سابقا) 2017/114-2018(حاليا) طلب 
تجديد االشتراك في قواعد معلومات لمركز العلوم الطبية بالجامعة على/ مؤسسة النظم 
العربية المتطورة للكمبيوتر (ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/42.955 د.ك) 

اثنى واربعون الف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/32إجتماع 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

4156
2017-04-13

4114
2017-04-12

4155
2017-04-13

4154
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/149-2018(2016/452-2017 سابقا) توريد كراسي
طالب محاضرات إلدارة التأثيث واإلسكان على/مؤسسة النموذجية للمقاوالت العامة 

للمباني (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/25,850 د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  
وثمانمائة وخمسون دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/357-2017 (سابقا) 2017/91-2018 (حاليا) طلب 
صيانة جهاز علمي إلدارة االبحاث بالجامعة على/ شركة ابن رشد لالجهزة واالدوات 
العلمية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/25.750 د.ك) خمسة وعشرون الف 

وسبعمائة وخمسون دينار

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/293-2017 (سابقا) 2017/93-2018 (حاليا) طلب 
تجديد االشتراك في قواعد معلومات الدارة المكتبات بالجامعة على/ شركة فيرتس الوطنية 
للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/24.000 د.ك)  اربعة 

وعشرون الف  دينار

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



27 2017/32إجتماع 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

4154
2017-04-13

4120
2017-04-12

4157
2017-04-13

4119
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 304-2018/2017 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة علمية - 
كلية طب االسان على/ شركة بهمن للتجارة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/15,990 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وتسعمائة وتسعون دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/399-2017 (سابقا) 2017/266-2018 (حاليا) طلب
تجديد االشتراك في قاعدة معلومات لمركز العلوم الطبية بالجامعة (عرض وحيد) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/9.394 د.ك)  تسعة آالف  وثالثمائة واربعة وتسعون دينار

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/332-2017 توريد وتركيب وصيانة حواجز بالستيكية 
بشارع السويس بكيفان إلدارة اإلنشاءات والصيانة على/شركة بهمن للتجارة العامة 

والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,300 د.ك)  فقط ستة آالف  وثالثمائة
دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/32إجتماع 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

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

4119
2017-04-12

4110
2017-04-12

7049
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة رقم 17-2018/2017 الخاصة باشتراك في قاعدة المعلومات - 
مركز العلوم الطبية على/ فيرتس الوطنية للتجارة العامة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/5,808 د.ك)  فقط خمسة آالف  وثمانمائة وثمانية دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب ترسية الممارسة 119-2017/2016 توريد وتركيب وصيانة نظام متكامل للميكنة 
الذكية واالحصائية لألعمال على شركة / أشرف وشركاه المحدودة (أقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (63,814/030 د.ك )

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان   مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

8

9

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/32إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

6595
2017-04-11

6594
2017-04-11

745
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 91-2017/2016 إنتاج عدد 4 فيديو كليب قيمي إلدارة 
اإلعالم الديني على/ مجموعة السالم اإلعالمية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/33,333 د.ك)  فقط ثالثة وثالثون الف  وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان   مراقب التوريدات

طلب ترسية الممارسة رقم 92-2017/2016 انتاج عدد 8 فالشات تلفزيونية إلدارة 
اإلعالم الديني على/ مجموعة السالم اإلعالمية (أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-

/29,900 د.ك)  فقط تسعة وعشرون الف  وتسعمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان   مراقب التوريدات

طلب ترسية بنود الممارسة رقم M-43-2017/2016 توريد أجهزة علمية على الشركات 
المذكورة بكتاب المعهد بمبلغ إجمالي قدره (-/9.905 د.ك)  تسعة آالف  وتسعمائة 

وخمسة دينار

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/32إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

745
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ سالم السالم   مدير ادارة المشتريات
السيدة/ منى القبندي   رئيسة قسم طلبات الشراء

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 01-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 


