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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

2017/10
10-جمادي األولى-1438

   االثنين 
2017-02-06 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-06

)(   االثنين 2017/10 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

هيفاء عبدالعزيز المضف
د/جنان محسن بوشهري

علي حاتم الصايغ

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

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

 أمين السر

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو الجهاز

عضو/ ممثل وزارة النفط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



1 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الصحة

بلدية الكويت

2017/2016/13

ص / م خ ع 
/11و/2017/2016

2017/2016/4

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال انشاء و انجاز و صيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة
-غرناطة-ق3

غسيل وكي البياضات (المجموعة الخامسة)

توفير اخضائيين و خدمات الدعم الفني في مجال نظم المعلومات ببلدية الكويت

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   تم إلغاء المناقصة استنادا لحكم المادة (48) من القانون  وإعتراض د/ جنان بوشهري



2 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

2016/2015/24

رقم المناقصة

توريد وتركيب اجهزة ايباد وملحقاتها ومستلزمات شبكة حاسب واتصاالت انترنت لزوم 
اكاديمية سعد العبدالله للعلوم االمنية االدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية

موضوع المناقصة

1

 م

   تم إلغاء المناقصة استنادا لحكم المادة (48) من القانون  وإعتراض د/ جنان بوشهري



3 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/263$
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم RFP-2041398 مشروع المحافطة على ضغط مكمن
 TRAIN 3 OF WARE PRESSURE MAINTENANCE وارة المرحلة الثالثة

PROJECTليصبح إلى 2017/2/21 لألسباب المحددة بكتاب الشركة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

36
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ( مصدر وحيد) الستكمال 
أعمال المرحلة الثانية من العقد رقم (CA/CPD/0198) تصميم وتوريد واختبار تشغيل 
االعمال المتبقية لمشروع ازالة الغازات الحمضية الجديد- ميناء االحمدي بمبلغ إجمالي 

قدره (-/32,640,000 د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

 م

   بعد االستماع الى  افادة ممثلي الشركة:
السيد/ فالح الحربي                    مدير مشاريع المجموعة االولى 

السيد/ محمد الهاشمي                 رئيس فريق  مشاريع المجموعة االولى
 قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين ورود كتاب الحق من الشركة



5 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة للرياضة

229
2017-01-22

2017/1909
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط/246 انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من 
التقاطع المستقبلي مع الطريق السالمي الى تقاطعه مع طريق العبدلي السريع على / شركة 

 METALLURGICAL خالد على الخرافي واخوانه للمقاوالت اإلنشائية
CORPORATION OF CHINA LIMITED (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(175،003،298/705 د.ك) فقط مائة وخمسة وسبعون مليون وثالثة آالف ومائتين 
وثمانية وتسعون دينار وسبعمائة وخمسة فلس  الغير حيث انه جاري عمل الموازنة 

التثمينية.

-علما بأنه سيتم تعزيز التكاليف الكلية من وزارة المالية.

 طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/4 أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع 
صاالت األلعاب الجماعية والفردية بنادي القادسية الرياضي على / شركة الخالد للهندسة 
والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,440,000 د.ك)  فقط خمسة ماليين 

واربعمائة واربعون الف دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة المالية

1882
2017-01-22

1380
2017-01-17

19191
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/33 مشروع تصميم وترخيص وانشاء 
وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس الوزارة بمنطقة االحمدي 
التعليمية بنظام تسليم المفتاح على / شركة ادارة االنشاءات والبناء للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,349,000 د.ك) فقط  مليونين وثالثمائة
وتسعة واربعون الف دينار الغير.

طلب ترسية بنود المناقصة رقم م ع/2017/2016/33 توريد ونقل وتركيب وصيانة اثاث 
مدرسي ومكتبي على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/1,060,750 

د.ك) فقط  مليون وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار الغير مع التزام الشركات 
بالمالحظات المذكورة بكتاب الوزارة.

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/10-2017 أعمال الحراسة البشرية والمراقبة األمنية 
لمبنى مجمع الوزارات ومبنى الموقف الجنوبي على / شركة الرائد للحراسة (أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (979,191/540 د.ك) فقط تسعمائة وتسعة وسبعون ألف ومائة 
واحدى وتسعون دينار وخمسمائة واربعون فلس الغير.

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  مع تجديد الكفالة البنكية

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

وزارة الدفاع

364
2017-01-23

272722002219
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ب ز 2016/1 أعمال الحراسة االمنية لمقر البيت 
الرئيسي والمواقع التابعة له على / شركة جروب باما للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

االسعار)  لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/415,746 د.ك ) فقط اربعمائة وخمسة 
عشر الف  وسبعمائة وستة واربعون دينار الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 1702913 تشغيل و توريد و صيانة اجهزة ومعدات 
التكييف و التبريد بقسم قاعدة عبدالله المبارك الجوية و المواقع الملحقة به بمراقبة عبدالله 

المبارك الجوية على / شركة العثمان والزامل ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-
/377,550د.ك) بدال من شركة / جي اف اس للتجارة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      ما زال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/75 المنعقد بتاريخ  
2016/10/26 المتضمن:

الموافقة على الترسية.

      قرر الجهاز:
اوال:  ما زال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2015/50المنعقد بتاريخ  

2015/6/22المتضمن:
موافقة على الترسية على شركة / جي اف اس للتجارة  ويحفظ كتاب شركة برقان الهندسية 

للمقاوالت

ثانيا:  تخطر الوزارة باستكمال اجراءات توقيع العقد مع شركة جي اف اس للتجارة العامة 
والمقاوالت ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ (-/431,136د.ك)



8 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة الكهرباء و الماء

2017/405
2017-01-09

1659
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ م م/2016/6- 2017 توفير عمالة فنية لنظم المعلومات 
الجغرافية لمدة ثالث سنوات على النحو التالي:

-البنود ارقام (5.4.3.1) على/ شركة اتش ثري ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 228,312 د.ك) فقط مائتين وثمانية وعشرون الف وثالثمائة واثنىعشر 

دينار الغير.
-البند رقم (6) على/ شركة الحلول التكنولوجية المتعددة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/ 55,800 د.ك) فقط خمسة وخمسون الف وثمانمائة دينار الغير.
-البند رقم (2) على/ شركة أوبن وير الستشارات الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/ 68,040 د.ك) فقط ثمانية وستون الف واربعون دينار الغير.

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات كهربائية بأحجام 
مختلفة على النحو التالي:

*البندي رقمي (2.1) على / شركة هامة للتجارة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/212,240 د.ك) فقط مائتين واثنىعشر الف ومائتين واربعون دينار الغير

*البند رقم (3) على / شركة الصمود للتجهيزات البترولية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/45,000د.ك) فقط خمسة واربعون الف دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون القصر

وزارة الصحة

706
2017-01-16

1656
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الهيئة بأن القيمة التقديرية للمناقصة رقم 3-2017/2016 تأثيث بيوت القصر

وأن مدة العقد هي ثالث سنوات حسب ما ذكر بالمادة (16) من الشروط العامة

طلب ترسية المناقصة رقم ص م خ /2016/2015/30 توريد وتركيب ودعم فني الجهزة 
الحاسب اآللي الدارة نظم المعلومات بمنطقة الصباح الطبية التخصصية على / شركة التقدم 

التكنولوجي (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/239,218 د.ك) فقط مائتين وتسعة 
وثالثون الف ومائتين وثمانية عشر دينار الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2017/156$
2017-01-19

2016/1432
2016-07-24

2017/154$
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة شراء مستندات التأهيل لالشتراك في اعمال 
الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

(اعيد بحث) طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تاهيل 
الشركات المتخصصة واالشتراك في اعمال الصيانة السنوية 

للمعدات واألجهزة الدقيقة في محطات القوى الكهربائية وتقطير
المياه بالوزارة

- كما اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (1655) المؤرخ في 
2017/1/18 المتضمن عدم إستيفاء الشركة لشروط التأهيل

طلب الشركة اعادة فتح باب تأهيل توريد نظام انارة الشوارع 
(LED) باستخدام الطاقة الشمسية مع فانوس

الموضوع

1

2

3

اســـم الشركة م

شركة الزين المتحدة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ش ش و

شركة العرفج الهندسية  ذ 
م م

شركة اس ام بي اليتنج 
للمقاوالت واالداوات 

الكهربائية ذ م م

   يحفظ  

      تخطر الشركة برد الوزارة

   يحفظ  



11 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

جامعة الكويت

2017/153$
2017-01-19

6463
2017-01-24

2017/155$
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة اعادة فتح باب تأهيل توريد كشافات LED ألنارة 
الشوارع

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم م ع 2017-2016/40 
توريد ونقل وتركيب وصيانة بنش مجهز كامل لتدريب الطلبة 

بالوزارة مع وقف إجراءات التعاقد.

طلب الشركة تزويدهم بأسباب االستبعاد من الممارسة رقم 
2016/483-2017 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة عرض 
ولوحات لكلية العلوم االدارية لمركز الحاسب اآللي بالجامعة.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة اس ام بي اليتنج 
للمقاوالت واالداوات 

الكهربائية ذ م م

شركة ورلد جروب للتجارة 
العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة اوالد عبد العزيز عبد
المحسن الراشد ذ م م

   يحفظ  

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  



12 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الهيئة العامة للرياضة

بلدية الكويت

2017/155$
2017-01-19

2017/171$
2017-01-19

2017/89$
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على قرار ترسية المجموعة الخامسة في المناقصة
رقم هـ ش ر 2016/2015/15 أعمال شراء وتوريد متطلبات 

أنشطة وفعاليات كافة القطاعات بالهيئة (عقود 
تغطيةكمية/نوعية) لالسباب الموضحة بكتاب الشركة.

-قرار اجتماع 7

تظلم الشركة من عدم تأهليها ضمن الشركات المؤهلة العمال 
تنظيف المدن

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة اوالد عبد العزيز عبد
المحسن الراشد ذ م م

ايفنت مينيا لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات 

والمعسكرات الرياضية فرع
من شركة انترناشيونال 

تريدنج

مؤسسة معرفي الكويتية 
لمقاوالت تنظيف المباني 

والمدن

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   يحفظ  



13 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2017/89$
2017-01-09

6/17
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 3-
2016/2015 اعمال هندسة توريد وانشاء مشروع االحمدي 

الثقافي وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مؤسسة معرفي الكويتية 
لمقاوالت تنظيف المباني 

والمدن

شركة المدير الكويتي 
الدارة المشاريع العقارية  

ش م ك م مقفلة

   يحفظ  

      قرر الجهاز :
اوال: الغاء قرار الجهاز السابق الصادر  باجتماع رقم 

2016/87 المؤرخ في 2016/12/7 المتضمن :
 الترسية على / شركة العالمية للمباني (ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ (-/42,977,000 د.ك)   الموافقة ويحفظ تظلم شركة 
المدير الكويتي

ثانيا : يخطر المجلس بترسية المناقصة على شركة المدير 
الكويتي الدارة المشاريع العقارية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره  (-/36,450,000 د.ك) إستنادا للمادة (22) من قانون 

المناقصات ويحفظ التظلم



14 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الهيئة العامة للقوى العاملة

2017/173$
2017-01-23

2017/163$
2017-01-22

4/16
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 6-2016/2015 إنشاء 
وتطوير المفقسة البحرية بقصد االستثمار في أنشطة إنتاج 
وتسويق األسماك البحرية لألسباب المذكورة بكتاب الشركة 
وطلب تحويل العطاءات الى اللجنة الفنية بالجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات لدراستها كجهة محايدة.

طلب الشركة تزويدها بأسباب االستبعاد من ترسية المناقصة 
رقم ق2/ 2016/2-2017 اعمال السنوية للتنظيف والنقل 

الداخلي من النفايات لكافة وحدات الهيئة

(اعيد بحث) رد الشركة على اسباب االستبعاد والتظلم للمناقصة
رقم ق ع/2016/4-2017 أعمال الحراسة وأمن وسالمة 

المباني والمنشأت التابعة للهيئة
كما إطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 643 بتاريخ 

2017/1/25 المتضمن الرد على مالحظات ديوان المحاسبة.

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة ناصر الساير العالمية
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة مجموعة حمد 
العصفور وشركاه للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الرائد للحراسة  ذ. 
م. م

   يحفظ  

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

      ما زال الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم 
2016/74 بتاريخ 2016/10/24 " موافقة على ترسية 

المناقصة على / الشركة المتحدة إلدارة المرافق "ويحفظ التظلم



15 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

المركز الوطني لتطوير التعليم

2016/2343$
2016-11-24

2016/2346$
2016-11-27

2016/2336$
2016-11-24

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب الشركة تزويدهم بأسباب االستبعاد من 
الممارسة رقم م م 17-2017/2016 تطوير و تشغيل المنظومة

المعلوماتية إلجارة المحتوى الرقمي و المكتبة االلكترونية

-كما اطلع الجهاز على  كتاب المركز رقم 1752 بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

(اعيد بحث) تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم م م -5-
2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بمبنى اداره الكوارث و 
استمرارية العمل و طلبها ايقاف اجراءات التعاقد مع تزويدها 

باسباب االستبعاد

-كما اطلع الجهاز على كتاب المركز رقم 1745 بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

(اعيد بحث)  تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم م م -5-
2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بمبنى اداره الكوارث و 
استمرارية العمل و طلبها ايقاف اجراءات التعاقد مع تزويدها 

باسباب االستبعاد

-كما اطلع الجهاز على كتاب المركز رقم 1745 بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

الموضوع

1

2

3

اســـم الشركة م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة بيت الخبرات 
الستشارات الكمبيوتر ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  



16 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

المركز الوطني لتطوير التعليم

2016/2336$
2016-11-24

2016/2345$
2016-11-27

2016/2347$
2016-11-27

2016/2342$
2016-11-24

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث)  تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم م م -7-
2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل منظومة معلوماتية 

للمراقبة و التحكم بالدخول و طلبها ايقاف اجراءات التعاقد مع 
تزويدها باسباب االستبعاد

-كما اطلع الجهاز على كتاب المركز رقم 1794 بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

(اعيد بحث) تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم م م -3-
2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات وطلبها ايقاف اجراءات التعاقد مع 
تزويدها باسباب االستبعاد

-كما اطلع الجهاز على كتاب المركز رقم 1747بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

(اعيد بحث)  تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم م م -7-
2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل منظومة معلوماتية 

للمراقبة و التحكم بالدخول و طلبها ايقاف اجراءات التعاقد مع 
تزويدها باسباب االستبعاد

الموضوع

4

5

6

اســـم الشركة م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة بيت الخبرات 
الستشارات الكمبيوتر ذ م م

شركة بيت الخبرات 
الستشارات الكمبيوتر ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  

   يحفظ  



17 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

المركز الوطني لتطوير التعليم

2016/2342$
2016-11-24

2016/2337$
2016-11-24

رقم الكتاب وتاريخه

-كما اطلع الجهاز على كتاب المركز رقم 1794 بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

(اعيد بحث)  تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم م م -3-
2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات  و طلبها ايقاف اجراءات التعاقد مع 
تزويدها باسباب االستبعاد

-كما اطلع  الجهاز على كتاب المركز رقم 1747بتاريخ 
2017/1/19 المتضمن الرد على التظلم المحال

الموضوع

7

اســـم الشركة م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  



18 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

280
2017-01-15

رقم الكتاب
وتاريخه

( اعيد بحث )طلب اعادة عرض ترسية البنود ارقام 
(4.3) للمناقصة رقم 2016/2015/11 توريد وتركيب 

وتشغيل اجهزة ومعدات خاصة لعيادات طب االسنان على /
شركة هيلث كير داينامكس بمبلغ اجمالي قدره (-

/549,180د.ك) فقط خمسمائة وتسعة واربعون الف  
ومائة وثمانون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات 

ديوان المحاسبة

الموضوع

1

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة الرئاسة : 
- المقدم دكتور / محمد حسين فرج             عضو 

الفريق االمني
- المقدم / نايف حمد محمد                       ركن او 

اشعة
- الرائد الحقوقي / محمد صالح علي          ركن 2 

ممارسات ومناقصات
- النقيب / علي جمال علي                       ركن 2 

عقود توريد
- جندي مهني / محمد شريف بنداري            مهندس

مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 
(2016/31) بتاريخ 2016/4/27 الموافقة على ترسية 
بنود المناقصة على الشركات المذكورة بكتاب الرئاسة 

بمبلغ إجمالي قدره (-/721,390 د.ك)

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

بلدية الكويت

1736
2017-01-23

1735
2017-01-23

2094
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 38 / 2015/2014-83 صيانة ودعم
فني نظام المعلومات األلى المتكامل لكل من مستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء 
المبرم مع / مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/1 

بمبلغ اجمالي قدره (-/489,800 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة دينار 
الغير

طلب التجديد االول لبعض بنود عقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/47 توريد 
وتركيب اجهزة وتراخيص مستشفى مبارك الكبير والفروانبة والجهراء المبرم مع/ شركة 

مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/1 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/124,000 د.ك) فقط مائة واربعة وعشرون الف دينار الغير بنفس الشروط 

واالسعار وكما هو موضح بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

طلب التمديد الثالث المناقصة رقم 2012/2011/21 خدمات تنظيف مباني البلدية وخدمات 
المراسالت المبرم مع/شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات لمدة 3اشهر اعتبارا من 

2017/2/5بمبلغ اجمالي قدره(424,880/916د.ك) فقط اربعمائة واربعة وعشرون الف  
وثمانمائة وثمانون دينار  وتسعمائة وستةعشر فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

2094
2017-01-22

1535
2017-01-22

1591
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بالتمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م 
/2011/14-2012 تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع تحريج الصليبية المبرم مع / شركة 
الهالل الزراعية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2016/10/26 حتى 2017/2/25 بمبلغ 

اجمالي قدره (83,892/302 د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف وثمانمائة واثنى وتسعون دينار
وثالثمائة واثنين فلس الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز / م

م /2016/2015/8

طلب التمديد الثاني لعقود المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/16 ( ع ) صيانة االت 
التصوير واجهزة الفاكس والميكروفيلم بمرافق الهيئة اعتبارا من 2017/2/1 حتى 

2017/5/1 مع الشركات التالي :
- شركة بدر المال واخوانه بمبلغ اجمالي قدره (-/2,375 د.ك)  فقط  الفين  وثالثمائة 

وخمسة وسبعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار
- شركة مجموعة المسيل بمبلغ اجمالي قدره (-/3,775 د.ك)  فقط ثالثة آالف  وسبعمائة 

وخمسة وسبعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار
- شركة صناعات االمانة بمبلغ اجمالي قدره (-/8,630 د.ك)  فقط ثمانية آالف  وستمائة 

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

      قرر الجهاز :
اوال: الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم  2016/78 بتاريخ 2016/11/7 

المتضمن:
عدم الموافقة على طلب التمديد الرابع .

ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة
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الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة األعالم

1591
2017-01-23

1534
2017-01-22

44
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

وثالثون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات اعادة طرح المناقصة رقم م م/2016-2015/33

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم هـ ز/م س/2013/1-2014 صيانة وإصالح المحلب 
األلي بمركز أبحاث األبقار بالصليبية المبرم مع / المؤسسة الوطنية لمعدات الثروة 

الحيوانية اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/10,000 
د.ك)  فقط عشر آالف  دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجرءات طرح الممارسة رقم هـ ز/م 

س/2017-2016/4.

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم و أ/2012/2011/120(ع) صيانة وتشغيل معدات و
اجهزة و مولدات محطات الطوارئ لالرسال االذاعي و التلفزيوني في محطات الصبية و 

الجليعة و المطالع و جنوب الصباحية و الصيانة الدورية لمبنى الترددات في الشويخ المبرم
مع/ شركة سلطان لإلتصاالت لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 

بمبلغ إجمالي قدره  فقط ستة وسبعون الف  وثمانمائة دينار  الغير (-/76,800 د.ك) حتى 
تستكمل الوزارة إجراءات إبرام عقد الصيانة الموحد

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يتم طرح االعمال بممارسة خالل هذه الفترة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

42
2017-01-22

38
2017-01-22

43
2017-01-22

50
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد األول لعقد تزويد الوزارة بمجلة (صرخة صامته) المبرم مع/ مركز الكويت 
للتوحد لمدة سنة تنتهي في 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/10,000 د.ك)  فقط 

عشر آالف  دينار  الغير

طلب التمديد الثالث عشر لعقد اعمال صيانة انظمة الحريق CERBERUS التي تغطي 
مباني مجمع الوزارة ومحاسبة البرامج ومباني االذاعة والبث التلفزيوني ومبنى االنتاج 
التلفزيوني داخل مجمع االعالم المربوط بنظام الكمبيوتر الكائن بغرفة التحكم بالوزارة 

المبرم مع/ شركة الكليب العالمية النظمة المعدات  لمدة ستة اشهر  اعتبارا من 
2017/2/15 بمبلغ اجمالي قدره (-/3,450 د.ك)   فقط ثالثة آالف  واربعمائة وخمسون 

دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات الغاء و اعادة طرح المناقصة رقم و أ 154-
2013/2012

طلب تعديل فترة التجديد الثاني لعقد تنفيذ طبعات خاصة بطريقة برايل للمكفوفين المبرم 
مع/ جمعية المكفوفين لمدة سنة لتصبح 2016/12/12 بدال من 2016/12/13

طلب تعديل فترة التجديد االول لعقد الممارسة رقم وأ/2014/403-2015 أعمال صيانة 
Maintenace Operation Training Contract For Radio مركز البث االذاعي

Control Center المبرم مع/ شركة رومكو التجارية لمده سنة ليصبح اعتبارا من 
2016/12/30 بدال من 2017/1/1

الموضوع

2

3

4

5

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز الموافقة  
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 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

الهيئة العامة للصناعة

ديوان الخدمة المدنية

50
2017-01-24

2017/82
2017-01-18

6536
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ص/خ ك/2015/2012/5 بشأن أعمال صيانة 
وتشغيل معدات التكييف (تبريد -تدفئة) للمباني التابعة للهيئة المبرم مع/شركة سهارا 
للتكييف والتبريد لمدة ستة أشهر إعتبارا من2017/4/12 حتى 2017/10/11  بمبلغ 

إجمالي قدره (-/78,000 د.ك) ثمانية وسبعون الف  دينار بنفس الشروط واألسعار

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2-2016/2015 توفير خدمات النظافة الالزمة 
للديوان المبرم مع/ شركة جلوبال العصرية الدارة المرافق لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1
حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/63,855 د.ك)  فقط ثالثة وستون الف  وثمانمائة

وخمسة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون القصر

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

وزارة العدل

583
2017-01-15

132
2017-01-22

1574
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 تقديم خدمات المراسلة الداخلية 
والفندقة المبرم مع/ شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات لمدة ستة أشهر(مشهرة) 

إعتبارا من 2017/2/9 بمبلغ إجمالي قدره (-/59,466 د.ك) فقط تسعة وخمسون الف  
واربعمائة وستة وستون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم 7-

2017/2016

طلب التجديد األول لعقد تخزين المستندات وحفظ الملفات الرسمية الخاصة بالصندوق المبرم
مع/ شركة أجيلتي للمخازن العمومية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2020/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/57,600 د.ك) فقط سبعة وخمسون الف وستمائة 
دينار ال غير

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ع/ 2012/2011/10 استئجار سيارات مع سائق 
لخدمات ادارة الخبراء بالوزارة المبرم مع/ شركة المسيلة لتأجير و نقل البضائع والمعدات 
الثقيلة لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/2/25 حتى 2017/8/24 بمبلغ إجمالي قدره 
(28.687/500 د.ك) و ذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديده وع/11-

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة التجارة والصناعة

1574
2017-01-23

2003
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

2017/2016

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التجديد األول لعقد إشتراكات شبكة 
الهواتف والشبكة الداخلية الخاصة باالنترنت لبرج كيبكو المبرم مع/ شركة شبكة الخليج 
لإلتصاالت (GULF NET) لمدة سنة إعتبارا من 2016/4/1حتى 2017/3/31 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/27,478 د.ك) سبعة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون دينار وذلك
لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان تطرح االعمال بمناقصة خالل هذه الفترة

      قررت الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع (2016/82) بتاريخ 2016/11/21 

المتضمن: موافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار اعتبارا من تاريخ الكتاب 
2016/11/8

ثانيا : الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار إعتبارا من 2016/4/1
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

299
2017-01-09

946
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على اصدار األمر التغييري 
األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/21,367 د.ك) ما يعادل نسبة (47.15%) على قيمة 
عقد المناقصة  رقم م و ث ف أ 4-2016/2015 تقديم خدمات انترنت وخطوط اتصال 
للمجلس المبرم مع/ شركة فاست لالتصاالت اعتبارا من 2016/12/1 حتى 2019/3/31

طلب تجديد عقد رقم ج م 40 االشتراك في البرنامج المعلوماتي االلي للجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة المجموعة التكنولوجيا المتقدمة لمدة سنة اعتبارا 

من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/21.005 د.ك)  فقط احدى 
وعشرون الف  وخمسة دينار  الغير.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز:
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم 2016/89 المؤرخ في 2016/12/14

المتضمن:
عدم الموافقة على طلب اصدار األمر التغييري األول بمبلغ (-/21.367 د.ك) وبنسبة 

(47.15%)   لتجاوز النسبة المسموح بها لالوامر التغييرية
ثانيا : الموافقة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



27 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

530
2017-01-18

7708
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2014/2013/30  استئجار عدد (2) باص 26 
راكب  المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري وأوالدة للسيارات لمده ثالثة اشهر اعتبارا 

من 2017/2/9 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,770د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية
الممارسة رقم 2017/2016/2

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على التمديد االول لعقد المناقصة رقم 
2014/2 توفير خدمات المراسلين والفندقة والنظافة لمبنى البرنامج المبرم مع/ شركة 

الدروازه للخدمات اللوجستية لمدة سنه اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/147,696 د.ك)

-كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2017/606 المؤرخ في 2017/1/22 المتضمن 
مبلغ التمديد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

      قرر الجهاز:
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر  باجتماع رقم (2016/87) المنعقد في 

2016/12/7 بما يخص بند التمديد فقط

ثانيا : الموافقة على التمديد بنفس الشروط واالسعار



28 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المالية

35470
2016-12-29

19130
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/38 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات المذكورة 

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة.

*تقبل التجزئة
*ال تقبل عروض بديلة 

*نسبة االوامر التغييرية %20
*للوزارة الحق في ترسية عقد او عقدين على مناقص واحد

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/8-2017 شراء تراخيص برمجيات إدارة ومراقبة أداء 
البيئة التشغيلية وذلك لتوفر التراخيص والبرامج المطلوبة في المناقصة رقم 2014/4-

2015

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

563
2016-10-27

2016/519
2017-01-24

17/7
2017-01-25

1061
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب شراء اجهزة heartmate 3 systems و ملحقاتها لمستشفي 
األمراض الصدرية (قسم جراحة القلب والصدر) باالمر المباشر من / شركة نجمة برقان 

للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل حصري)  بمبلغ اجمالي قدره (-/540,000 د.ك) 
خمسمائة واربعون الف دينار الغير

 OPTION FOR THE EXISTING طلب اإلحاطة والعلم بشراء ملحقات اجهزة
PACS / RIS SYSTEM لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي لمستشفى الجهراء 
للشركة المصنعة SIEMENS AG, GERMANY  مع / شركة السلطان المتحدة (وكيل
محلي) بدال من / شركة بدر السلطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة بمبلغ اجمالي قدره (-

/98,800د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وثمانمائة دينار الغير بعد تقديم نسبة خصم 
تتعدى (%5).

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/3025 مع/ شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي) 
الصالح االجهزة الطبية الموضحة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-

/93,448 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  واربعمائة وثمانية واربعون دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراءالبند رقم (29) محاليل غسيل 
 / FRESENIUS MEDICAL CARE لمراكز غسيل الكلى هو CRRT الدم

 FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND وليس GERMANY
GMBH كما ذكر بكتاب الوزارة 

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   يحال  مع اإللتزام بالمادة رقم (18) من قانون المناقصات



30 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة األعالم

1061
2017-01-15

1054
2017-01-15

699
2016-12-21

77
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (21) ادوية (حقن) 
 IPSEN لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية هو

 BEAUFOUR IPSEN وليس PHARMA BIOTECH / FRANCE
INTERNATIONAL كما ذكر بكتاب الوزارة 

طلب التعاقد رقم 0156-2017/2016 النتاج المسلسل الكوميدي (سيل وهيل) بعدد 30 
حلقة من/ شركة الدوري لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 450,000 د.ك) اربعمائة 

وخمسون الف  دينار

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق طلب التعاقد برقم 0184-2017/2016 النتاج 
المسلسل الكارتوني التلفزيوني (دكان بونواف) لعدد (30) حلقة مع/ شركة كومينت ميديا

لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 280,000 د.ك) مائتين وثمانون الف  دينار

الموضوع

الموضوع

4

5

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   يحال  مع اإللتزام بالمادة رقم (18) من قانون المناقصات



31 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

77
2017-02-02

138
2017-01-22

11871
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/54 مع / شركة بدر المال واخوانه (وكيل معتمد) لتقديم 
خدمات تشغيل وصيانة نظام التكييف بمباني الصندوق لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-

/97،500 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/21-2017 توفير مستشارين واخصائيين وفني نظم 
معلومات لمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس االمة على/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر

(ايمس) (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/86,400 د.ك)  فقط ستة وثمانون 
الف  واربعمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز التالي: 
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم 2017/6 بتاريخ 2017/1/30 عدم الموافقة على 

التعاقد

ثانيا: الموافقة على التعاقد

   يحال  مع اإللتزام بالمادة رقم (18) من قانون المناقصات



32 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة الكهرباء و الماء

11871
2016-12-26

23730
2017-01-24

2375
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /259/2016/13 قطع غيار لمسخن الهواء الدوار 
لغاليات إلدارة محطة الدوحة الغربية على/شركة العرفج الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/85,000 د.ك) فقط خمسة وثمانون الف  دينار الغير.

طلب إلغاء الممارسة رقم 2014/3021 شراء قطع الغيار المطلوبة لقسم التكييف (توريد 
غاز الفريون R 12) محطة الزور الجنوبية لتقدم عطاء وحيد وإرتفاع السعر عن القيمة 
التقدرية وسيتم طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح بالحصول على أسعار تنافسية من 

الشركات

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

19129
2017-01-23

838
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء الممارسة رقم 2016/9-2017 تدريب وإصدار شهادة محاسب إدارة معتمد 
CMA وذلك إلرتفاع قيمة العطاءات

طلب الغاء التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ- 95-2017/2016 مع/ فرقة المسرح الشعبي 
لعرض مسرحية (خازوق في الحفل) ضمن مهرجان أوال المسرحي الدولي العاشر خالل 

الفترة من 25-2017/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 12,150 د.ك) وذلك لألسباب 
المذكوره بكتاب المجلس 

-كما اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم (420) بتاريخ 2017/1/12 المتضمن طلب 
التعاقد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/10إجتماع 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 النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2017/46
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة و العلم بتعديل اسم الممارسة رقم m-85-2017/2016 انشاء و انجاز 
غرفة حديد غير قابل للصدأ لتصبح توريد و تجهيز حاضنة 2co احادية الغرفة مكونة من

مادة الفوالذ المقاوم للصدأ مع غرفة للتعقيم

الموضوع

1

 م

      احيط الجهاز علما

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 08-02-2017 الساعة -/9 صباحا. 


