
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/27

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-04-10

إدارة اإلعداد والتدقيق

14-رجب-1438 هـ 

محضر أعمال



قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/27
14-رجب-1438 هـ 

   االثنين 
2017-04-10 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-10

)(   االثنين 2017/27 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                                  عضو/ ممثل                      عضو/ ممثل                            األمين العام       

    و قد حضر االجتماع السادة :-
عبدالله سعود العبدالرزاق

فيصل حمد المزين
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
عبدالله شاكر الصراف
م/خلود خضير الشهاب

هيا أحمد الودعاني
هدى إبراهيم العيسى

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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1 2017/27إجتماع 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 الكهرباء و الماء

و ك م/2017/2016/37

رقم المناقصة

أعمال الصيانة السنوية للمعدات واألجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/27إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

169
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
*اوال: الغاء المناقصة رقم م ب ك /خ/2015/308 خدمات التغذية والخدمات المصاحبة لها 
للبرامج التدريبية لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها وسيتم طرحها عن طريق لجنة 

الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حسب القانون رقم (49)
لسنة 2016 

*ثانيا: تزويد المؤسسة بقائمة اسماء الشركات المؤهلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
لمثل هذه الخدمات.

** مرفق كتاب المؤسسة رقم 2017/46 المؤرخ في 2017/1/24 المتضمن توصيتها 
للمناقصة والذي اطلع عليه الجهاز بإجتماع رقم 2017/12 بتاريخ 2017/2/13 وقرر 

تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من المؤسسة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



3 2017/27إجتماع 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 الداخلية

وزارة التجارة والصناعة

119
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/47 توريد وتركيب وضمان وصيانة 
اشارات المرور الضوئية وازالة معداتها وصيانة اجهزة االشارات الضوئية - لالدارة العامة 
للمرور- بالوزارة على / شركة الشمالن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/1,300,777 د.ك) فقط مليون وثالثمائة الف وسبعمائة وسبعة 

وسبعون دينار ال غير

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

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



4 2017/27إجتماع 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 التجارة والصناعة

6618
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

 data (أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2015/3-2016 تطوير غرفة التحكم
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

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

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ أحمد المطيري  مدير إدارة الخدمات العامة

السيد/ خالد بوقماشة  رئيس قسم التشغيل و العمليات
المهندسة/ هاجر    مهندس كمبيوتر 

المهندس/ طارق يوسف مهندس أول شبكات
السيد/ علي خليل  محلل نظم

السيد/ خالد عبد الراضي   كبير المحلليين

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي



5 2017/27إجتماع 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 التجارة والصناعة

وزارة التربية

6508
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) 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

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة.

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ أحمد المطيري  مدير إدارة الخدمات العامة

السيد/ خالد بوقماشة  رئيس قسم التشغيل و العمليات
المهندسة/ هاجر    مهندس كمبيوتر 

المهندس/ طارق يوسف مهندس أول شبكات
السيد/ علي خليل  محلل نظم

السيد/ خالد عبد الراضي   كبير المحلليين

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

      قرر الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي



6 2017/27إجتماع 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

6785
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعاده عرض ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/36 توفير وتوريد وجبات 
غذائية للطلبة واالداريين المشاركين في االوبريت الخاص باحتفاالت دولة الكويت بالذكرى 
السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادس والعشرين ليوم التحرير على/شركة الكويتية 
لخدمة الطيران (كاسكو) لمده 30 يوم ابتدءا من 2017/3/1 حتى 2017/4/15 بمبلغ 

اجمالي قدره
 (-/121,500 د.ك) فقط مائة واحدى وعشرون الف  وخمسمائة دينار  الغير بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة وتم تخفيض عدد أيام التعاقد لتصبح 25 يوما بدال من 30 يوم 

وتم تخفيض السعر االفرادي لوجبة الغداء لالداريين من المجموعة الثانية. (علما بأن القيمة
بعد التخفيض -/99.500د.ك).

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

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ فائقة جاسم  مدير إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ فهد الحيان  مدير إدارة الخدمات
السيد/ هاني غلوم   مدير ادارة الشئون الهندسة بالعاصمة

السيدة/ ضحى البلوشي   مهندس أول ميكانيكي
السيد/ فهد الغيص   وكيل مساعد للشئون االدارية
السيدة/ ندى البغلي  مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/27إجتماع 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

275681
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/47 لتوفير وتجهيز وتصميم وتنفيذ أزياء 
الطالب والطالبات المشاركين باألوبريت الخاص باحتفاالت دولة الكويت بالذكرى السادسة 

والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين ليوم التحرير لعدد (940) طالب وطالبة 
على/شركة اركان للمالبس العسكرية ومستلزماتها (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/98,700 د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف وسبعمائة دينار الغير

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ فائقة جاسم  مدير إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ فهد الحيان  مدير إدارة الخدمات
السيد/ هاني غلوم   مدير ادارة الشئون الهندسة بالعاصمة

السيدة/ ضحى البلوشي   مهندس أول ميكانيكي
السيد/ فهد الغيص   وكيل مساعد للشئون االدارية
السيدة/ ندى البغلي  مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع

2

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة 

العضو د. جنان بوشهري
العضو اللواء/فهد بن فهد

العضو عبد العزيز السمحان
ممثل االمانة العامة للتخطيط هيفاء المضف



8 2017/27إجتماع 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

وزارة الدفاع

7604
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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 االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ فائقة جاسم  مدير إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ فهد الحيان  مدير إدارة الخدمات
السيد/ هاني غلوم   مدير ادارة الشئون الهندسة بالعاصمة

السيدة/ ضحى البلوشي   مهندس أول ميكانيكي
السيد/ فهد الغيص   وكيل مساعد للشئون االدارية
السيدة/ ندى البغلي  مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع

الموضوع

3

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  مع إجراء قرعة بين كل من:
1- مؤسسة البغلي التجارية وشركاه

2-شركة اإلضافة الكويتية
3-شركة البحار للخدمات العامة

مع تجديد الكفاالت البنكية



9 2017/27إجتماع 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

272762408245
2017-03-29

272762407399
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2022815 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات 
الكهربائية بلواء الشهيد /35 على/شركة العربية للتبريد و التكييف (اقل االسعار)بمبلغ 
اجمالي قدره(-/219,960د.ك) فقط مائتين وتسعةعشر الف  وتسعمائة وستون دينار  

الغير

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

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
المهندس/ فهد الفيلكاوي  مساعد مدير العقود بالتكليف

(أعيد بحث) 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

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

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
المهندس/ فهد الفيلكاوي  مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/27إجتماع 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

وكالة األنباء الكويتية

وزارة الصحة

572
2017-03-22

691
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/1 تنفيذ اعمال التنظيف والخدمات للمبنى الرئيسي
للوكالة على/ المجموعة الدولية للخدمات البحرية (أقل األسعار) لمدة ثالث سنوات بمبلغ 
إجمالي قدره (-/217.224 د.ك) فقط مائتين وسبعة عشر الف ومائتين واربعة وعشرون 

دينار  الغير

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

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ فيصل الرويح   رئيس قسم المشتريات

طلب توزيع محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2017/2016/2 اعمال الصيانة 
الشاملة والتركيبات الهندسية بمبنى وكالة االنباء الكويتية على الشركات المشاركة

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ فيصل الرويح   رئيس قسم المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  وتمديد موعد إقفال المناقصة لمدة أسبوعين



11 2017/27إجتماع 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 الصحة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

1971
2017-03-29

006465
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م خ ع /2017/2016/7 نقل وتعبئة خزانات الوقود 
بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة على / جاسم للنقليات والمناولة (أقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/63,980 د.ك) فقط ثالثة وستون الف وتسعمائة وثمانون 
دينار الغير

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

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/8 توريد بطاقات وقود للهيئة 
على/شركة السور لتسويق الوقود (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/305,118د.ك) فقط 

ثالثمائة وخمسة دينار ومائة وثمانية عشر فلس الغير.

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

بعد االستماع الى إفادة ممثلي :
السيد/وليد العدواني 

السيدة/ نجاة باقر  رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



12 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للرياضة

9008
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/54 اصالح وتحديث الكيبالت االرضية 
للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة مبارك 
الكبير على / شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة خصم (-34 %)

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

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



13 2017/27إجتماع 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 للرياضة

2017/7070
2017-03-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االطالع بدراسة العطاءات من قبل قطاع االنشاءات والصيانة والمرافق وطلب ترسية 
المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/18 بشأن أعمال تنفيذ الصيانة الشاملة لمراكز الشباب 
والمعسكرات على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم

قدرها (- 31.3 %) 
وبالرجوع الى مالحظات ديوان المحاسبة فان الهيئة ال يوجد لديها مانع بالترسية على 
المناقص شركة المنذر العقارية (أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-47.17%) شريطة 

استكمال المستند رقم (5) من اصول المناقصة وذلك تحقيقا للمصلحة العامة والتعديل على 
الربط المالي. 

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

كما اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم 8018 المؤرخ في 2017/4/5 طلب مكرر

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/حسين تقي  رئيس قسم العقود والمواصفات
السيد/مبارك مال الله  مراقب الخدمات و الصيانة

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز الترسية على ثاني اقل األسعار شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
بنسبة خصم (-31.3 %)



14 2017/27إجتماع 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 الكهرباء و الماء

وزارة الكهرباء و الماء

7622
2017-03-14

7606
2017-03-14

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب الغاء القرار السابق واعادة طرح 
الممارسة رقم و ك م/3532/2015/13

صندوق الحشو لمضخات دوران مياه البحر للتربينات 
ادارة محطة الشعيبة وذلك لصدور قرار بايقاف التعامل 

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

طلب الغاء القرار السابق واعادة طرح الممارسة رقم و ك 
م/3542/2015/13 شراء قطع غيار لمضخة المياه 
المنبوذه للمقطرات p (5.6)-3 ادارة محطة الشعيبة 
وذلك لصدور قرار بايقاف التعامل مع/ شركة مجموعه 
سكاي سبان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

   بعد االستماع الى  إفادة ممثل الوزارة:
- المهندسة/ غدير القويضي   ممثل الوزارة

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من
الوزارة

   بعد االستماع الى  افادة ممثل الوزارة:
- المهندسة/ غدير القويضي   ممثل الوزارة

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من
الوزارة

الجهـــــــة



15 2017/27إجتماع 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 الكهرباء و الماء

وزارة الكهرباء و الماء

7424
2017-03-13

130
2017-03-15

رقم الكتاب
وتاريخه

 (أعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق 
واإلذن على إصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (-

/1,393,750د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة 
وتسعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير  بنسبة 

(25%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م 
2013/2214 تصنيع وتوريد وحدات توزيع متكاملة 
بمحوالت كهربائية زيتية جهد 0.433/11ك.ف المبرم 

مع/ الشركة االهلية للوحدات الكهرباء وذلك لتوافر 
اإلعتماد المالي

(أعيد بحث) طلب الشركة االجتماع مع الجهاز لتوضيح 
اسباب التظلم المتعلقة بالمناقصة  رقم و ك م 

/2016/2015/33 اعمال قراءة عدادات استهالك 
الكهرباء والماء لمحافظات ( االحمدي - الفروانية - 

الجهراء )

الموضوع

3

4

المقاول م

 

شركة ميجاتك 
للمقاوالت الكهربائية

      بعد االستماع الى إفادة ممثل الوزارة:
- المهندسة   غدير القويضي   ممثل الوزارة

قرر الجهاز التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/71 
تاريخ 2016/10/12 عدم الموافقة على االمر التغييري 

بالزيادة
ثانيا: الموافقة

الجهـــــــة



16 2017/27إجتماع 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 الكهرباء و الماء

وزارة األشغال العامة

130
2017-03-15

333
2017-01-31

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ 
ص/158 إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات المياه 

المعالجة (D 1) على/ شركة مشرف للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/74.899.335 د.ك)  فقط اربعة وسبعون مليون  
وثمانمائة وتسعة وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة 

وثالثون دينار  الغير بعد عمل الموازنة التثمينية وذلك 
بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة .

الموضوع

5

المقاول م

 

   بعد االستماع الى  إفادة ممثل الوزارة:
- المهندسة   غدير القويضي   ممثل الوزارة

وممثلي الشركة : 
-عبداللة الفضلي              مدير العالقات العامة 

-مجاهد محمد لطفي            مدير عام شريك

تم االستماع إلى الشركة وبانتظار كتاب الحق من الوزارة

   بعد االستماع الى  ممثلي  الوزارة:
- المهندس/ عبدالمحسن العنزي  الوكيل المساعد لقطاع 

الهندسة الصحية
- المهندسة/ هدى الخضاري       مدير ادارة التصميم هـ 

.ص
- المهندسة/ مي الشيحة            رئيس قسم تصميم 

الشبكات والمحطات
- المهندسة/ منار وليد               رئيس قسم العقود

- المهندس/ عبد الله القالف 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من
الوزارة

الجهـــــــة



17 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة 373
2017-02-06

رقم الكتاب
وتاريخه

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

CORPRATION OF CHINA LIMITED وكيله 
المحلي/ شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت 

اإلنشائية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/94,800,000 د.ك) أربعة وتسعون مليون وثمانمائة 
ألف دينار ال غير بعد عمل موازنة تثمينية وذلك لكون 

المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة اإلنمائية 
اإلستراتيجية للدولة والخطة الزمنية لمشروع المطالع 

اإلسكاني

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

المتضمن توفر اإلعتماد المالي والموازنة التثمينة
- تظلم شركة كونتك المتحده للمقاوالت عامة للمباني(ثاني

اقل االسعار) بمبلغ (108,820,668/088 د.ك)  رقم 
(2017/390) المؤرخ في 2017/2/28

- كتاب الوزارة رقم (778) المؤرخ في 2017/3/15 
والمتضمن االستعجال بقرار الترسية

الحضور من قبل الوزارة:
- م. سهى اشكناني   (مديرة إدارة تصميم الطرق)

- م. منيرة العنزي     (استشاري مكتب الوكيل المساعد 
لقطاع هندسة الطرق)

- أ. زهرة الصفار     (إدارة الشؤون المالية)
- م. وليد مجدي       ( استشاري الوزارة )

الموضوع

6

المقاول م

 

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

الجهـــــــة



18 2017/27إجتماع 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

7593
2017-03-28

7606
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 2014/2013/5 مشروع تصميم وترخيص 
وتنفيذ وانشاء وانجاز مجموعة مباني ومنشات مختلفة تشمل فصول دراسية ومرافقها 

وصيانتها بنظام تسلم المفتاح بمنطقة العاصمة التعليمية (المنطقة االولى) المبرم مع/شركة 
كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 

بمبلغ اجمالي قدره (-/1,680,000 د.ك) فقط مليون وستمائة وثمانون الف دينار الغير 
وذلك لحاجة الوزارة.

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ فائقة جاسم  مدير إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ فهد الحيان  مدير إدارة الخدمات
المهندس / هاني غلوم   مدير ادارة الشئون الهندسة بالعاصمة

السيدة/ ضحى البلوشي   مهندس أول ميكانيكي
السيد/ فهد الغيص   وكيل مساعد للشئون االدارية
السيدة/ ندى البغلي  مراقب العقود وضبط الجودة

طلب التمديد األول لعقد تنفيذ اعمال اعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال 
والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات المبرم مع/ شركة الرائد الذهبي للتجهيزات الغذائية 
لمدة شهرين اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/99,297 

د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  ومائتين وسبعة وتسعون دينار  الغير وذلك لألسباب 
التالية:-

 1-لم يتم اإلنتهاء من اجراءات التعاقد مع شركة اإلتزان المتحدة حتى تاريخة بالنسبة 
للمجموعة الثالثة(منطقة الفروانية ومبارك الكبير التعليمية) في المناقصة رقم م ع 

2015/2014/15/
2-لحاجة رياض االطفال الستمرارية توفير الوجبات الغذائية

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وفيما يخص بالمرفق رقم 5009 بتاريخ 2017/6/8  بكتاب 
الوزارة تحفظ الجهاز على التمديد الزمني الذي تم عن طريق الوزارة



19 2017/27إجتماع 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

بلدية الكويت

7606
2017-03-27

9684
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيدة/ فائقة جاسم  مدير إدارة التوريدات والمخازن
السيد/ فهد الحيان  مدير إدارة الخدمات

السيد/ هاني غلوم   مدير ادارة الشئون الهندسة بالعاصمة
السيدة/ ضحى البلوشي   مهندس أول ميكانيكي

السيد/ فهد الغيص   وكيل مساعد للشئون االدارية
السيدة/ ندى البغلي  مراقب العقود وضبط الجودة

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/21 خدمات تنظيف مباني البلدية 
وخدمات المراسالت المبرم مع/شركة المجموعه األمنية الفنية للخدمات لمدة ثالث شهور 
إعتبارا من 2017/5/5 بمبلغ إجمالي قدره (424.880/916 د.ك) فقط اربعمائة واربعة 
وعشرون الف  وثمانمائة وثمانون دينار وتسعمائة وستة عشر فلس ال غير لحين االنتهاء 

من إجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2016-2015/10

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ جراح المطيران  مراقب المناقصات و المزايدات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

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

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



20 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

9686
2017-04-02

006466
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2014/2013/20 اصالح وصيانة وتشغيل اجهزة 
طابعات RICOH AFICO SP للبلدية المبرم مع/ شركة مجموعة المسيل للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/3/23 بمبلغ إجمالى قدره 
(1.249/995د.ك)  فقط  الف  ومائتين وتسعة واربعون دينار  وتسعمائة وخمسة وتسعون

فلس  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ جراح المطيران  مراقب المناقصات و المزايدات

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2014/2013/4 صيانة مشروع نخيل 
الشهداء المبرم مع / الشركة الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2017/5/25 حتى 2017/11/24 بمبلغ إجمالي قدره (223,193/333د.ك) و ذلك لحين 

اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة .

بعد االستماع الى إفادة ممثلي :
السيد/وليد العدواني 

السيدة/ نجاة باقر  رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

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

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



21 2017/27إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

2017006737
2017-03-22

30551
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/207,468 د.ك) ما يعادل 
نسبة (20%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع/2016/2015/13 تقديم خدمات حجاب 
للوزارة المبرم مع/ شركة وائل النصف وشركاه التجارية وذلك لتوفير عدد (46) حاجب 
وعدد (2) مساعد مشرف لمحاكم األسرة (محافظة حولي - محافظة األحمدي - محافظة 

مبارك الكبير) اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2019/7/31

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ ايمان الحبشي مراقب المشتريات والمخازن 

السيد/ محمد عبد العزيز  منسق إداري
السيد/ عصام الصياد رئيس قسم العقود

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/22 توفير خدمات اصالح و تشغيل و 
صيانة االعمال الكهروميكانيكية بالديوان في منطقة الشويخ المبرم مع / شركة فواز للتبريد 
وتكييف الهواء لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-

/82,440د.ك) فقط اثنى وثمانون الف واربعمائة واربعون دينار الغير بنفس الشروط 
واألسعار ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم (2017/2016/6)

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ عايشة الشطي   مدير ادارة الشئون المالية

السيد/محمد محسن  باحث أول قانوني
السيد/ ابراهيم  الفيلكاوي  مراقب الخدمات العامة 

السيد/صبري سليمان   كبير اختصاصي مهندسي حاسوب

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



22 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

30551
2017-03-21

34661
2017-03-30

31502
2017-03-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/17 توفير عمالة استشارية في مجال
االحصاء وتكنولوجيا المعلومات المبرم مع / شركة يو آي سي لخدمات التدريب االهلية 

اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/37,500د.ك) فقط سبعة 
وثالثون الف وخمسمائة دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ عايشة الشطي   مدير ادارة الشئون المالية

السيد/محمد محسن  باحث أول قانوني
السيد/ ابراهيم  الفيلكاوي  مراقب الخدمات العامة 

السيد/صبري سليمان   كبير اختصاصي مهندسي حاسوب

طلب التمديد الثاني لعقد  المناقصة رقم 2013/2012/8 ( ع ) توفير خدمة االنترنت 
للديوان المبرم مع / شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة شهرين اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2017/5/31بمبلغ اجمالي قدره (-/1,606 د.ك) فقط الف وستمائة وستة
دينار الغير لحين االنتهاء من إجراءات الممارسة رقم 2017-2016/9.

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ عايشة الشطي   مدير ادارة الشئون المالية

السيد/محمد محسن  باحث أول قانوني
السيد/ ابراهيم  الفيلكاوي  مراقب الخدمات العامة 

السيد/صبري سليمان   كبير اختصاصي مهندسي حاسوب

الموضوع

2

3

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة على أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر مع االلتزام 
بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

عدم موافقة: العضو د. جنان بوشهري - العضو اللواء. فهد بن فهد

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



23 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

وزارة الصحة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

31502
2017-03-23

1988
2017-03-30

5395
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2013/2012/36 صيانة واصالح 
وتطوير نظام تلقي البالغات وتوجيه سيارات اإلسعاف المبرم مع / شركة سايبر ماك إلنظمة
المعلومات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/21 بمبلغ إجمالي قدره (-/83,283د.ك) 
فقط ثالثة وثمانون الف ومائتين وثالثة وثمانون دينار الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب

الوزارة.

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2014/189-2015 توريد وتركيب ستائر لنوافذ 
المساجد التابعة للوزارة المبرم مع/ مؤسسة العروة الوثقى للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/57,000 د.ك) فقط 

سبعة وخمسون ألف دينار ال غير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان  مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

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

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة د. جنان بو شهري



24 2017/27إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة األشغال العامة

وزارة التعليم العالي

5395
2017-03-27

922
2017-03-30

734
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ م م/2015/2014/7/1 تقديم خدمات األمن 
والحراسة لمنشآت ومباني الوزارة المبرم مع/ مركز الرواد للخدمات األمنية لمدة (90 يوم) 
إعتبارا من 2017/4/2 بمبلغ إجمالي قدره (39,094/512 د.ك) فقط تسعة وثالثون ألف 
وأربعة وتسعون دينار وخمسمائة واثنى عشر فلس ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات

توقيع عقد المناقصة الجديدة رقم أ م م/2017/2016/1/1

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ زينب النعمة  مدير إدارة الوثائق و العقود

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2015/3-2016 خدمات النظافة لخدمة األمانة العامة
لمجلس الجامعات الخاصة المبرم مع /شركة وهج الجزيرة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق
لمدة سنتين اعتبارا من 2017/7/15 مع زيادة عدد العمال من 6 الى 8 بمبلغ اجمالي قدره 

(-/18,240 د.ك) فقط ثمانيةعشر الف ومائتين واربعون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

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

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



25 2017/27إجتماع 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 التعليم العالي

بيت الزكاة

734
2017-03-27

1020
2017-03-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع الى إفادة مثمثل الجهة:
السيد/ جابر العازمي  مدير مكتب االدارية و المالية

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم ب ز/2012/53 القيام بأعمال البريد للبيت المبرم 
مع/ شركة اكسبرس بوست للبريد السريع لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2017/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,794 د.ك) فقط ستة عشر ألف وسبعمائة وأربعة 
وتسعون دينار ال غير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم 2016/8

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
السيد/ علي العبيد  مدير إدارة الخدمات العامة

السيد/ عدنان سالمين   مراقب الخدمات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

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

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



26 2017/27إجتماع 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 للقوى العاملة

2449
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد تصميم برنامج لمتابعة عمل مفتشين الهيئة المبرم مع/شركة 
بروميديك كويت إلدارة المشاريع لمدة شهرين اعتبارا من 2017/4/1 بنفس قيمة التعاقد 

لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة.

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
عدم موافقة العضو د. جنان بوشهري
 - ممثل وزارة المالية عبد الله الفهد

 - العضو مشاري البلهيس



27 2017/27إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

وزارة التربية

2533
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
أوال: تعديل فئات طرح المناقصة رقم م و ث ف أ/2016/2015/1 اعمال صيانة و ترميم 

المباني التابعة للمجلس لتصبح على الفئة الثانية والثالثة بدال من الفئة الرابعة. 
ثانيا: إلغاء اإلعالن المدرج بتاريخ 2017/2/26

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ ايمان اعضاني  اختصاص قانوني
السيد/ وليد النجادة  رئيس قسم الكهرباء 

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من المجلس



28 2017/27إجتماع 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

جامعة الكويت

8090
2017-04-02

3630
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم م ع/2015/2014/20 توريد اجهزة و ادوات وقطع غيار 
موسيقية وذلك لعدم توافر اعتماد مالي لسنة 2017-2016

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيدة/ فائقة جاسم  مدير إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ فهد الحيان  مدير إدارة الخدمات
السيد/ هاني غلوم   مدير ادارة الشئون الهندسة بالعاصمة

السيدة/ ضحى البلوشي   مهندس أول ميكانيكي
السيد/ فهد الغيص   وكيل مساعد للشئون االدارية
السيدة/ ندى البغلي  مراقب العقود وضبط الجودة

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/53 تطوير نظام الحفظ واالرشفة لمركز نظم 
المعلومات بالجامعة وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية للسنة المالية 2017-2016

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة الكهرباء و الماء

3491
2017-03-16

8964
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم انه سيتم توقيع عقد الممارسة رقم 9 /2017/2016 البرنامج 
التدريبي لموظفي الدولة في نظم وتقنية المعلومات للجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات موزعة على سنتين ماليتتين اعتبارا من تاريخ توقيع العقد .

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
السيد/ ريم العنزي  مراقب العقود والمناقصات

طلب استدراج عرض سعر فني ومالي رقم و ك م 2017/7265 من شركة / سيمنس 
 SIEMENS AG / لاللكترونات والخدمات الكهربائية  الوكيل المحلي لشركة

GERMANY لتوريد قطع الغيار للتربينات الغازية الجديدة بمحطة الزور الجنوبية 
لتوريد القوى الكهربائية  وتقطير المياه

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز الموافقة  ثلثي االعضاء استنادا لحكم المادة رقم 18 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 



30 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

9151
2017-04-02

7618
2017-03-14

7885
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /3302/2016 قطع الغيار المطلوبة للتربينات 
الغازية الجديدة (الدورة المشتركة ) -منقي زيت متحرك إلدارة محطة الزور الجنوبية 

على/شركة مجموعه وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/59,620 د.ك)  تسعة وخمسون الف  وستمائة وعشرون دينار

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

(أعيد بحث) طلب الغاء طرح الممارسة رقم و ك م /2015/13//3348 شراء قطع الغيار 
المطلوبة للتربينات الغازية الجديدة والدورة المشتركة - مضخة التجفيف - ادرة محطة 
الزور الجنوبية على ان يتم اعادة طلب المواد حسب الحاجة وموافاة الجهاز بالنتيجة

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

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

اعادة طلب المواد حسب الحاجة وموافاة الجهاز بالنتيجة

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

الموضوع

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

9195
2017-04-02

8679
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء الممارسة رقم 3079/2014 شراء قطع الغيار المطلوبة الخاصة بالمحرك 
الهيدروليكي لصمامات التربينات البخارية لمحطة الزور الجنوبية وذلك إلعتذار الشركة 

عن التوريد لتغير المواصفات المطلوبة وسيتم اعداد طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح 
للحصول على أسعار تنافسية

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

طلب الغاء الممارسة رقم 3067/2015 قطع الغيار المطلوبة للتربينات الغازية 
الجديدة(الدورة المشتركة) لمحطة الزور وذلك الرتفاع االسعار عن القيمة التقديرية وسيتم

اعداد طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح بالحصول على أسعار مناسبة.

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيدة/ غدير القويضي  ممثل وزارة

الموضوع

5

6

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة األعالم

10
2017-03-16

642
2017-03-12

4
2017-03-16

136
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (94) توريد اجهزة وملحقاتها الدارة الخدمات الصيدالنية من / 
شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/232,500د.ك) فقط 

مائتين واثنى وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (181) مواد استهالكية تخص قسم االشعة لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة طارق العوضي (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره(-/144,000د.ك) فقط مائة واربعة واربعون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (88) اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة التخصصية من / 
شركة مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/79,165د.ك) فقط تسعة وسبعون الف  ومائة وخمسة وستون دينار  الغير بعد تخفيض
الكميات.

طلب التعاقد رقم 225-2017/2016 مع/شركة مجموعة سينار العالمية للدعاية واإلعالن 
لشراء حقوق نقل وقائع وفعاليات واحداث دورة الروضان الرمضانية لكرة القدم الـ38 
لسنة 2017 على شاشة تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/290,000 د.ك)  

فقط مائتين وتسعون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/27إجتماع 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

جامعة الكويت

136
2017-03-26

145
2017-04-02

2017/3569
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/طارق التيلجي  مدير ادارة المشتريات

طلب التعاقد رقم 239-2017/2016 مع/ شركة أوريون آرت لألنتاج الفني لشراء حقوق 
عرض البرنامج التلفزيوني "عندي لكم سالفة" لعدد (30 حلقة) مدة الحلقة الواحدة (12

دقيقة) على شاشة تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك) فقط 
تسعون الف  دينار  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/طارق التيلجي  مدير ادارة المشتريات

طلب ترسية الممارسة الخارجية رقم 2016/39-2017 االشتراك في قاعدة المعلومات 
springer medical collection - مركز العلوم الطبية على/شركة فيرتس الوطنية 
للتجارة العامه و المقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/214,351 د.ك) فقط 

مائتين واربعةعشر الف  وثالثمائة واحدى وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
عدم موافقة العضو د.جنان بوشهري - العضو مشاري البليهيس

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



34 2017/27إجتماع 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

3571
2017-03-29

3572
2017-03-29

3574
2017-03-29

3575
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة الخارجية رقم 2017/4-2018 حاليا 2016/24-2017 سابقا 
االشتراك في قاعدة المعلومات SciFinder الدارة المكتبات على/ شركة فيرتس الوطنية 
للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/39.839 د.ك) فقط تسعة

وثالثون الف  وثمانمائة وتسعة وثالثون دينار  الغير.

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2017/14-2018 (2016/45-2017 سابقا) تجديد 
االشتراك في قواعد المعلومات ومصادر الكترونية لمركز العلوم الطبية على/شركة آفاق 

للنشر والتوزيع (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/23,025 د.ك)  فقط ثالثة 
وعشرون الف  وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/74-2018( 2016/423-2017سابقا) صيانة جهاز 
علمي إلدارة األبحاث على/شركة العرفج الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/19,500 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 264-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية
لكلية العلوم الحياتية على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة  بمبلغ اجمالي قدره (-

/15,356 د.ك) فقط خمسة عشر الف وثالثمائة وستة وخمسون دينار الغير

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/27إجتماع 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

788/5/743
2017-03-30

789
2017-03-30

787/5/742
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-65-2017/2016 انشاء وانجاز وصيانة مخزن في الدوحة
على / شركة طريق النجاح (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/54,954 د.ك) فقط 

اربعة وخمسون الف وتسعمائة واربعة وخمسون دينار الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/سالم السالم   مدير دائرة المشتريات

طلب ترسية الممارسة رقم M-64-2017/2016 انشاء وانجاز شبكة مياه معالجة 
المرشات المحورية على/ مؤسسة حرث للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/29.480 د.ك) فقط تسعة وعشرون الف واربعمائة وثمانون دينار 

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/سالم السالم   مدير دائرة المشتريات

طلب ترسية الممارسة رقم M-91-2017/2016 توريد جهاز مجفف بالتجميد على/مركز 
الطب العربي لألجهزة الطبية والعلمية وااللكترونية والمواد الكيماوية (أقل األسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/9,377 د.ك)  فقط تسعة آالف  وثالثمائة وسبعة وسبعون دينار  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/سالم السالم   مدير دائرة المشتريات

الموضوع

1

2

3

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/27إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

5353
2017-03-27

5617
2017-03-30

2997
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/72-2017 توفير وجبات وبوفيهات مختلفة إلدارات 
الوزارة المختلفة على/ شركة دراية الكويتية لتحضير الوجبات الغذائية (خامس أقل 

األسعار) بمؤشر أسعار قدره (21/450 د.ك) وبحدود بمبلغ إجمالي قدره (-/70,000 
د.ك) (عقد تغطية)

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان  مراقب التوريدات

طلب التعاقد رقم 2016/12-2017 تقديم خطوط اتصال السلكية للمواقع الخارجية 
للوزارة مع/ شركة اإلتصاالت المتنقلة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/14,400

د.ك) فقط أربعة عشر ألف وأربعمائة دينار ال غير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ طالل العثمان  مراقب التوريدات

طلب ترسية الممارسة رقم م وث ف أ -(12) 2017/2016 صيانة وتطوير قاعة 
محاضرات مركز القبلية الثقافي على / شركة إنشاءات الصفاة للتجارة بمبلغ إجمالي قدره 

(-/54.350 د.ك) فقط اربعة وخمسون الف وثالثمائة وخمسون دينار الغير.

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/27إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

وزارة التجارة والصناعة

2997
2017-03-30

7067
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيدة/ ايمان اعضاني  اختصاص قانوني
السيد/ وليد النجادة  رئيس قسم الكهرباء

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم 2016/21-2017توريد وتركيب أجهزة الشبكات 
وملحقاتها الخاصة بالملكية الفكرية عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك 

الرتفاع االسعار المقدمة عن االعتمادات المالية المرصودة للممارسة.

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ أحمد المطيري  مدير إدارة الخدمات العامة

السيد/ خالد بوقماشة  رئيس قسم التشغيل و العمليات
المهندسة/ هاجر    مهندس كمبيوتر 

المهندس/ طارق يوسف مهندس أول شبكات
السيد/ علي خليل  محلل نظم

السيد/ خالد عبد الراضي   كبير المحلليين

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 12-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


