
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/31

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-04-24

إدارة اإلعداد والتدقيق

28-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

2017/31
28-رجب-1438 هـ 

   االثنين 
2017-04-24 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-24

)(   االثنين 2017/31 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                                  عضو/ ممثل                      عضو/ ممثل                            األمين العام       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

فيصل حمد المزين
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
عبد الله زايد الفهد

هيا أحمد الودعاني
عبدالعزيز محمد السمحان

عبدالله سعود العبدالرزاق
د/مبارك فهاد العازمي

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

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

عضو/ ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

1
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1 2017/31إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة األشغال العامة

2014/2013/12

هـ ط/247

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء وانجاز مشروع معسكر كاظمة

انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع الى التقاطع 
المستقبلي مع طريق الصبية السريع

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/673$
2017-04-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم RFP-2040013 خدمات تاجير طائرات مروحية 
HIRE OF HELICOPTER SERVICES الي يوم 2017/7/25 بدال من 

2017/4/25

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
- السيد/ علي الصايغ - ممثل وزارة النفط

- السيد/ خالد العدساني - ممثل شركة نفط الكويت

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



3 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

225
2017-03-09

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب طرح المناقصة رقم HO/GS/0393 خدمات استئجار سيارات لشركة البترول 
الوطنية الكويتية على الشركات المعتمدة والمذكورة بكتاب الشركة بموجب عقد مدته (41) 

شهرا

- تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

- االوامر التغييرية %25
اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 367 المؤرخ في 2017/4/10 ببيان االسس والمعايير 

التي تم االستناد عليها في اختيار قائمة الشركات المعتمدة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ علي الصايغ - ممثل وزارة النفط

السيد/ خالد الشويب - ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة وعدم موافقة كل من :
 العضو/ اللواء فهد بن فهد
العضو د/جنان بوشهري



4 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية

411
2017-04-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح تأهيل مقاولين رقم T&R - KNPC/PQ/001 لبناء وتشغيل مجمع القطاع 
النفطي إلنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية على أن يكون االعالن بالجريدة كويت اليوم

عن طريق شركة البترول 

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ علي الصايغ - ممثل وزارة النفط

السيد/ خالد الشويب - ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

136
2017-03-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ب ك/خ/2016/333 توفير خدمات صحفية للمؤسسة على 
الشركات المتخصصة في هذا المجال بموجب عقد مدته ثالث سنوات

*المناقصة عامة 
*ال تقبل عروض بديلة

*ال تقبل التجزئة
*نسبة االوامر التغييرية %25

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ علي الصايغ - ممثل وزارة النفط

السيد/ خالد الشويب - ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/31إجتماع 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

بلدية الكويت

871
2017-04-19

رقم الكتاب وتاريخه

اإلطالع على إفادة بلدية الكويت حول اإلستمرار في الترسية للمناقصة رقم 
2016/2015/10 تنظيف مباني بلدية الكويت وأعمال المراسالت والخدمة والنظافة 

على/شركة شاليمار الكويتية لتنظيف المباني والطرق فرع من شركة باريتو للتجارة العامة 
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (3,684,924 د.ك)وذلك لتقديمها شيك مصدق عليه 
لصالح بلدية الكويت بقيمة 10% وقدرها(368,492/400د.ك)وهي قيمة كفالة إنجاز 

المشروع .

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طارق المديني - مدير نظم المعلومات
السيد/ جراح المطيران - مراقب المناقصات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز  بأغلبية أعضاؤها تأجيل البت بالقرار لحين موافاة الجهاز بكتاب الحق من 
البلدية خالل اسبوعين من تاريخ الكتاب

عدم موافقة كل من :
العضو د /جنان بوشهري -

ممثل وزارة المالية /عبدالله الفهد



7 2017/31إجتماع 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

بلدية الكويت

الهيئة العامة البيئة

8954
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
اوال: إلغاء ترسية المناقصة رقم 2016/2015/7 صيانة وتشغيل اجهزة حاسب الي 

وملحقاتها لمدة ثالث سنوات المرساة على / شركة الفائز للحاسبات (ثالث أقل األسعار) 
ثانيا: ترسية المناقصة على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/183.600د.ك) فقط مائة وثالثة وثمانون الف وستمائة دينار  الغير وذلك 
بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ طارق المديني - مدير نظم المعلومات
السيد/ جراح المطيران - مراقب المناقصات

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

   قرر الجهاز التالي  أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/57) المنعقد 
في 2016/8/17 المتضمن: الموافقة على الترسية

ثانيا: تأجيل البت بالقرار لحين تجديد الكفالة البنكية لشركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر



8 2017/31إجتماع 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 البيئة

وزارة الدفاع

1878
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل ترسية بنود المناقصة رقم هـ ع ب /2017/2016/1 تجهيز وتوريد وتشغيل 
وتطوير وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز الشعيبة التابع للهيئة العامة للبيئة على 

الشركات المذكورة بكتاب الهيئة لتصبح بمبلغ بمبلغ قدره (1.910.981/430)  فقط  
مليون  وتسعمائة وعشر الف  وتسعمائة واحدى وثمانون دينار  واربعمائة وثالثون فلس  

الغير بدال من (1.886.002/430د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة

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

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/31إجتماع 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

272762409070
2017-04-09

272762409582
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 1312815 تشغيل وصيانة واصالح واستبدال لمحطات الوقود 
بمعسكرات وقواعد وزارة الدفاع على / شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/998.800د.ك)

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

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

طلب ترسية المناقصة رقم 1862815 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف والتبريد 
بلواء الشهيد المدرع على/شركة هيدروتك الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/262,800 د.ك)  مائتين واثنى وستون الف  وثمانمائة دينار

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

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



10 2017/31إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

272722009389
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 1962813 تشغيل و صيانة و إصالح األجهزة و 
المعدات الكهربائية بمعسكرات مركز المنطقة الشمالية المرساه على / شركة جي اف أس 
للتجارة العامة و المقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/245,844د.ك) فقط 

مائتين وخمسة واربعون الف  وثمانمائة واربعة واربعون دينار  الغير

اطلع الجهاز على التالي:
-  كتاب الوزارة رقم (272722005214) بتاريخ 2017/2/22

- رد مجلس الوزراء بعدم اختصاص المجلس

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

الموضوع

الموضوع

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على إلغاء المناقصة فقط



11 2017/31إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة الكهرباء و الماء

992
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2016/1 توفير بحارة للعمل بموانئ 
(_الشويخ - الدوحة- الشعيبة  ) (ادارة النقع البحرية) التابعين للمؤسسة على/شركة ساحل
الخليج للخدمات البحرية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,394,427 د.ك)   مليون  

وثالثمائة واربعة وتسعون الف  واربعمائة وسبعة وعشرون دينار

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

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ ناصر الشمري - مدير ادارة المناقصات

السيد/ بدر العنزي - مدير ادارة العمليات
السيد/ أشرف مصطفى - باحث قانوني

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



12 2017/31إجتماع 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 للصناعة

8171
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/18 تطوير نظم الوقاية المهبطية في 
محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة ترانس دبليو للتجارة 
العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/894,994د.ك) فقط ثمانمائة 

واربعة وتسعون الف  وتسعمائة واربعة وتسعون دينار  الغير بدال من (-/895,000د.ك) 
وذلك بعد تصحيح الخطأ الحسابي

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب شركة الزاحم رقم ( 28) بتاريخ 2017/2/22 

- تظلم شركة كمبرالند رقم (2017/547) المؤرخ في 2017/3/22 لعدم استالمة الملحق 
*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 

المناقصات العامة.

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز التالي  أوال: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: تأجيل البت بالقرار الخاصة لكتب شركة مجموعة الزاحم العالمية للتجارة العامة 

والمقاوالت وشركة كمبرالند كاثوديك بروتكشن ليمتد للخدمات البترولية لحين ورود رد 
ادارة الفتوى والتشريع



13 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة

468
2017-04-12

2017/469
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص/4/ 2016 /2019 صيانة وتطوير نظام معلومات تنمية
الصادرات الصناعية الوطنية ونظام مختبرات الجودة االلى بالهيئة العامة للصناعة على/ 

شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-
/338.440د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية وثالثون الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيدة/ سهير االبراهيم - رئيس قسم العقود
السيد/ سارة الوزان - رئيس قسم التطوير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص / 17 / 2016 - 2019 توريد وتركيب وصيانة نظام 
ادارة االصول والخدمات التفاعلية للهيئة العامة للصناعة على/ شركة الديار المتحدة للتجارة
العامة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/317.217د.ك) فقط ثالثمائة وسبعةعشر الف  

ومائتين وسبعةعشر دينار  الغير لمدة ثالث سنوات

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيدة/ سهير االبراهيم - رئيس قسم العقود
السيد/ سارة الوزان - رئيس قسم التطوير

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



14 2017/31إجتماع 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 الكهرباء و الماء

وزارة الصحة

9176
2017-04-02

6981
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغيري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/9,833,782د.ك) فقط تسعة 
ماليين  وثمانمائة وثالثة وثالثون الف  وسبعمائة واثنى وثمانون دينار  الغير مايعادل 

نسبة (7.76%)على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م/208/2007/10(ع) تصميم و توريد و
انشاء و تشغيل و صيانة مشروع محطة تربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع

محطة الصبية للقوى الكهربائية المبرم مع / شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد 
وكالء شركة جنرال الكترك وذلك ألعمال فحص اضافية لنظام االحتراق لوحدات التوربينات

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

(أعيد بحث) طلب الموافقة على تعديل االمر التغييري االول الصادر على قيمة عقد مناقصة 
الخليج لتوريد األدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة األولى) إلدارة المستودعات الطبية
لتصبح مع / شركة ناصر محمد الهاجري بدال من شركة جاسم الوزان وذلك لوجود خطأ في 

كتاب الوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات
السيد/ عبدالله العنزي   رئيس قسم الحبوب

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
عدم موافقة العضو مشاري البليهيس



15 2017/31إجتماع 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 الصحة

وزارة الدفاع

6981
2017-04-04

272722009386
2017-04-12

272722009387
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1462716 خدمات النظافة لمباني هندسة المنشات 
العسكرية ( المقر الرئيسي ) المبرم مع / شركة دانا وبيركلي التجارية لمده ستة اشهر 

اعتبارا من 2017/8/3 حتى 2018/2/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/71,712د.ك) فقط احدى 
وسبعون الف  وسبعمائة واثنىعشر دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة الجديدة رقم (1462716)

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1202913  خدمات نظافة لواء اليرموك اآللي 94 
ومعسكر الباتريوت (ميناء عبدالله) بلواء مبارك المدرع / 15 المبرم مع/شركة تنظيفكو لمدة
ستة شهور إعتبارا من 2017/7/2 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/67,788 

د.ك) سبعة وستون الف  وسبعمائة وثمانية وثمانون دينار

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



16 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

272722009387
2017-04-12

272722009571
2017-04-13

2724111059
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بالموافقة على طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم
1272912 خدمات غسيل وكي المالبس بقاعدة محمد األحمد البحرية المبرم مع/ مركز 
الرواد لخدمات تنظيف وكوي المالبس  لمدة ستة شهور إعتبارا من 2017/6/1 حتى 

2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/37,110د.ك) فقط سبعة وثالثون الف ومائة وعشر 
دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 1942915

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

طلب االطالع والعلم واتخاذ ما يراه الجهاز مناسبا حول تطبيق كافة الجزاءات والعقوبات 
على شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت المنفذة لبعض بنود الممارسة رقم 

24119251140 توريد معدات ورش الصيانة والتصليح وذلك لتقاعسها على توريد بعض 
بنود العقد وذلك وفقا لقانون رقم  (37) لسنة 1964 للمناقصات العامة حيال اخالل الشركة 

المتعاقدة.

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

الموضوع

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الوزارة االستعجال بطرح االعمال بمناقصة جديدة خالل هذه
الفترة

   قرر الجهاز التالي  أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 2017/17) المنعقد 
بتاريخ 2017/4/6 المتضمن عدم الموافقة

ثانيا: الموافقة

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة وشركة معدات 
الغانم للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم



17 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

3516
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد السادس لعقود المناقصة رقم 2011/2010/79 توفير و تجهيز وجبات غذائية
جاهزة على مستوى المحافظة و االدارات العامة بالوزارة المبرمة مع الشركات و االسعار 

المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ثالثه اشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/8/31 لحين 
االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2015/4-2016 اقفلت في 2015/9/15

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ حمد الشمري - مستشار

العميد/ ناصر العنزي - مدير االدارة المركزية
السيد/ برجس الدوسري - مالزم أول

السيدة/ صالحة الرشيد - خبيرة التغذية

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  اعتراض ممثل الوزارة السيد/ حمد الشمري



18 2017/31إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

2487
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م م ك / 2017/2016/12 بشأن توفير عمالة لتقديم خدمات األمن 
والسالمة لميناء الشويخ والمناطق التخزينية وميناء الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ 

الكويتية لمدة 3 سنوات على الشركات العالمية المتخصصه في مجال اعمال االمن والسالمة 
في الموانئ البحرية

-شرط الخبره التقل عن 10 سنوات 
-التقبل التجزئة 

-نسبة االوامر التغييرية (%25)
- مقتصر على الشركات المتفقه مع بنود المدونة الدولية المن السفن ومرافق الميناء 

(IMO) الصادره من المنظمة البحرية الدولية (ISPS-CODE)
- االلتزام بتقديم جدول تحليل تفصيلي لكل سعر وارد بكل بند شامل التكاليف المباشره وغير

المباشره

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ ناصر الشمري - مدير ادارة المناقصات

السيد/ بدر العنزي - مدير ادارة العمليات
السيد/ أشرف مصطفى - باحث قانوني

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



19 2017/31إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة الداخلية

3311
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 6-2017/206 تاجير السيارات للحرس الوطني بين الشركات 
المتخصصة  لمده سنتين

* نسبة االوامر التغييرية (%50)
* شرط الخبرة اليقل عن خمس سنوات 

* التقبل عروض بديلة
* مناقصة عامة 
* تقبل التجزئة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فيصل القعود - ركن أول عقود انشائية
السيد/ عبدالمحسن الرشيدي - ادارة االليات

السيد/ عبدالمحسن االبراهيم - ركن ادارة المناقصات والممارسات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الرئاسة يتضمن االعتماد 
المالي



20 2017/31إجتماع 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 الداخلية

وزارة الكهرباء و الماء

03565
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/16 استئجار اوناش متنوعة (مع سائق) لزوم 
االدارة العامة للمرور لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات ) بالوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ حمد الشمري - مستشار

العميد/ ناصر العنزي - مدير االدارة المركزية
السيد/ برجس الدوسري / مالزم أول

السيدة/ صالحة الرشيد - خبيرة التغذية

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة وموافاة الجهاز بالتوصية
موافقة العضو مشاري البليهيس

اعتراض ممثل الوزارة السيد/ حمد الشمري



21 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الديوان األميري

10448
2017-04-11

2836
2017-04-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة 
رقم و ك م/2017/2016/22 نظافة محطات التحويل الثانوية في جميع انحاء دولة الكويت 
لمدة ثالث شهور إعتبارا من تاريخ 2017/3/25 حتى 2017/6/25 وذلك  إلعتماد البيان 

المالي للمناقصة من الوزارة و إلستكمال الدراسة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

إخطار المناقصين المشاركين بالمناقصة رقم (دأ/هـ/130) أعمال تطوير التصميم واإلنشاء 
واإلنجاز والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد من المواصفات 
الخاصة INTEGRATED AUTOMATED CAR PARKING FACILITY والخاص
بمبنى مواقف السيارات الذكية بأن التنويه جزء ال بتجزأ من مستندات المناقصة ويجب أن 

يتم ختمه وتوقعيه من قبل المناقص وتقديمه ضمن مستندات العطاء

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ ابراهيم اشكناني - مدير ادارة العقود والمحاسبة

السيدة/ تهاني القندي - مدير ادارة المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتوصية

   قرر الجهاز الموافقة  بناءا على طلب الديوان األميري



22 2017/31إجتماع 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

602
2017-02-27

665/11
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (140) أدوية حقن مشتقات الدم لكافة المستشفيات على
النحو التالي : 

* البند رقم (140/1) من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره  (-/341,100 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى واربعون الف  ومائة دينار  

الغير
* البند رقم (140/2) من / شركة ثري سي الطبية ( ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1.035.000 يورو) ما يعادل (-/341,550 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى واربعون
الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير

* البند رقم (104/3) من / الغانم هلثكير ( أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/4.968.000 $) ما يعادل (-/1,505,304 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وخمسة الف 

وثالثمائة واربعة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (159) أدوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد)

بمبلغ اجمالي قدره (-/5,610,000$) مايعادل (-/1,716,660د.ك)  فقط  مليون  
وسبعمائة وستة عشر الف  وستمائة وستون دينار الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/31إجتماع 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

665/11
2017-02-28

600
2017-02-27

598
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (135) أدوية (حبوب) لعالج إرتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/2,966,329 دوالر امريكي) ما يعادل (-/892,864 د.ك)  فقط ثمانمائة واثنى 
وتسعون الف  وثمانمائة واربعة وستون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (133) ادوية (حقن) لعالج حاالت النزف لكافة المستشفيات من / 
شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2,846,250 دوالر امريكي) ما يعادل (-/868,106 د.ك)  فقط ثمانمائة وثمانية 
وستون الف  ومائة وستة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



24 2017/31إجتماع 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

662
2017-02-28

596
2017-02-27

659
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (155) أدوية (طعم) الروتا فيروس لتطعيم األطفال في كافة األقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,700,000 $) ما يعادل (-/815,400 د.ك)  فقط 
ثمانمائة وخمسةعشر الف  واربعمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (130) ىادوية (حقن) لعالج مرضي PNH لكافة المستشفيات من / 
طيبا الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/752,000 د.ك )  فقط سبعمائة واثنى وخمسون الف  دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (152) محاليل ومستلزمات مكائن NXSTAGE لمركز غسيل الكلى
من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/747,300 د.ك)  

فقط سبعمائة وسبعة واربعون الف  وثالثمائة دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/31إجتماع 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

659
2017-02-28

595/10
2017-02-27

594
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (128) أدوية (دهان) لعالج األمراض الجلدية 
والتناسلية لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هيلثكير 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2.320.000 فرنك سويسري) ما يعادل (-
/709,920 د.ك)  فقط سبعمائة وتسعة الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير بعد 

تخفيض الكميات.

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (127) أدوية (حقن) لعالج السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,869,450 يورو) ما يعادل (-/622,527 د.ك)  فقط ستمائة واثنى 

وعشرون الف  وخمسمائة وسبعة وعشرون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

7

8

9

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/31إجتماع 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

594
2017-02-27

654
2017-02-28

653
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (147) ادوية (حقن) لعالج نقص المناعة لكافة المستشفيات من/ 
شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/557,500 د.ك)  

فقط خمسمائة وسبعة وخمسون الف  وخمسمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (146) ادوية (مادة) معقمة لالدوات الجراحية والمناظير لكافة 
االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/1,817,344 $) ما يعادل (-/556,107 د.ك)  فقط خمسمائة 

وستة وخمسون الف  ومائة وسبعة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

9

10

11

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/31إجتماع 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

593
2017-02-27

2017/592
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود حقن لعالج أمراض الدم لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات 
من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة على النحو التالي:

*البند رقم (126-1) من / شركة الغانم هلثكير (ثاني األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/435,000 $) ما يعادل (-/132,675 د.ك)

*البند رقم (126-2) من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/134,700 د.ك)

*البند رقم (126-3) من / شركة وربة للتجهيزات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/232,500 د.ك)

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (125) أدوية لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/468,414 

د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية وستون الف  واربعمائة واربعةعشر دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

12

13

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/31إجتماع 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

591/10
2017-02-27

590/10
2017-02-27

586
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (124) أدوية (حقن) لعالج مرضى السكر لكافة المستشفيات من / 
شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,461,100 $) ما 

يعادل (-/445,636 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة واربعون الف  وستمائة وستة وثالثون 
دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (123) أدوية (مادة) تغذية تكميلية لكبار السن لكافة األقسام في 
المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,391,040 $) ما يعادل (-/421,485 د.ك)  فقط اربعمائة واحدى وعشرون الف  
واربعمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (118) ادوية دهان لعالج الكدمات كافة االقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة محمد الهاجري (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/322,644د.ك) فقط ثالثمائة واثنى وعشرون الف  وستمائة واربعة 

واربعون دينار الغير

الموضوع

14

15

16

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/31إجتماع 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

586
2017-02-27

582
2017-02-27

638
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (114) أدوية (حبوب) لعالج األمراض الجلدية لكافة 
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/277,107 د.ك)  فقط مائتين وسبعة وسبعون الف 

ومائة وسبعة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (130) أدوية دهان لحاجة آالم العظام والمفاصل لكافة 
األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره  (-/212,100 د.ك)  فقط مائتين واثنىعشر الف  
ومائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

16

17

18

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/31إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

638
2017-02-28

576
2017-02-27

568
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (106) كبسوالت لعالج الفطريات لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :-

-البند رقم (106-1) من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (أقل االسعار)بمبلغ 
إجمالي قدره (-/28,898د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وثمانمائة وثمانية وتسعون 

دينار  الغير

-البند رقم (106-2) من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت(ثاني أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/164,333د.ك) فقط مائة واربعة وستون الف  وثالثمائة وثالثة وثالثون

دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (98) أدوية (حبوب) لعالج مرضى الثالسيميا لكافة المستشفيات من 
/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/450,900 $) ما يعادل (-

/135,766) د.ك)

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات

الموضوع

18

19

20

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/31إجتماع 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

568
2017-02-27

564
2017-02-27

562/10
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (94) أدوية (حبوب) لعالج امراض القلب لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة دنيا لالجهزة الطبية والتقنية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/130,800 د.ك)  فقط مائة وثالثون الف  وثمانمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (91) أدوية (حبوب) لعالج أمراض الجهاز الهضمى لكافة األقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة المسيلة لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/406,669 $) ما يعادل (-/123,221 د.ك)  فقط مائة وثالثة وعشرون 
الف  ومائتين واحدى وعشرون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

20

21

22

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  ويتم الشراء من مناقصة الخليج

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/31إجتماع 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

559
2017-02-27

611/11
2017-02-28

554
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (88) أدوية (حقن) مضاد حيوي لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/105,827

د.ك)  فقط مائة وخمسة الف  وثمانمائة وسبعة وعشرون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (101) أدوية (شراب) لعالج اضطرابات النوم لدى األطقال لكافة 
األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/312,000 $) ما يعادل (-/94,286 د.ك)  فقط اربعة وتسعون 
الف  ومائتين وستة وثمانون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (83) أدوية حقن شرجية لعالج أمراض الجهاز الهضمي لكافة أقسام
الجهاز الهضمي في المستشفيات من / شركة المسيلة لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/308,000 فرانك سويسري) (-/94,248 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف
 ومائتين وثمانية واربعون دينار  الغير

الموضوع

23

24

25

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/31إجتماع 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

554
2017-02-02

2017/610
2017-02-28

552
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (100) أدوية (حبوب) لعالج مرضى اختالل االنزيمات لكافة 
المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/299,700 $) ما يعادل (-/91,708 د.ك)  فقط احدى وتسعون الف  وسبعمائة وثمانية 
دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (80) أدوية (حقن) لعالج خلل الهرمونات لكافة 
المستشفيات من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/300,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/91,200 د.ك)  فقط احدى 

وتسعون الف  ومائتى دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

25

26

27

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/31إجتماع 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

552
2017-02-27

11/608
2017-02-28

606
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند (98) ادوية (قطرة) لعالج أمراض العيون لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة (أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/300,000 $) ما يعادل (-/91,200 د.ك)  فقط احدى وتسعون الف  

ومائتى دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب شراء البند رقم (96) أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/286,195 $) ما يعادل (-/87,003 د.ك)  فقط سبعة وثمانون 

الف  وثالثة دينار  الغير بعد زيادة الكميات

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

الموضوع

27

28

29

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/31إجتماع 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

6798
2017-03-28

161
2017-04-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة و العلم بإستكمال اعمال توريد بالونات دوائية بقياسات مختلفة بمستشفى 
االميري - مركز صباح االحمد للقلب مع شركة / اشرف وشركاه المحدوة بدال من شركة 

العيسى لالجهزة الطبية وذلك النتقال الوكالة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد القطان - رئيس قسم المستحضرات
- السيد/ عبدالله العنزي - رئيس قسم الحبوب

طلب التعاقد رقم 2018/2017/17 شراء حقوق عرض المسلسل التلفزيوني السوري 
(اوركيديا) مع / إيبال لدولية لإلنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/180,000 د.ك)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ مجيد حميد حسن - وكيل مساعد لشئون التلفزيون

السيد/ يونس أحمد غلوم - مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

30

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة وعدم موافقة كل من:
العضو د/ جنان بوشهري



36 2017/31إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

161
2017-04-19

160
2017-04-19

4782
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 2017/18/ 2018 شراء حقوق عرض المسلسل التلفزيوني المصري 
(الزيبق) مع / ستارز ميديا لإلنتاج والتوزيع الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 

دوالر امريكي ) ما يعادل (-/152,500 د.ك)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ مجيد حميد حسن - وكيل مساعد لشئون التلفزيون

السيد/ يونس أحمد غلوم - مراقب التوريدات

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الخرافي ناشيونال  لتغطية اعمال انشائية (التعديالت 
واالضافات) للمباني التابعة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمباني المخصصة 

لالمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف العامر لمدة ثالث سنوات من تاريخ توقيع 
العقد بملغ اجمالي سنوي قدره (-/320,000د.ك) فقط ثالثمائة وعشرون الف دينار 

الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االمانة

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

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

العضو / مشاري البليهيس
العضو / اللواء فهد بن فهد

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة وعدم موافقة كل من:
العضو د/ جنان بوشهري
العضو / مشاري البليهيس
العضو / اللواء فهد بن فهد



37 2017/31إجتماع 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

4782
2017-04-13

10435
2017-04-11

10376
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /1501/2016/13 ش مطلوب قطع غيار لمولدات
كهربائية حجم MW300 ( مولد قوى كهربائية ) على / شركة كهرباء الشرق االوسط 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/72,940د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  وتسعمائة 

واربعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /357/2016/13 توريد قاعدة الفيوزات على/الشركة 
الكويتية البريطانية للتجارة و الطاقة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/33,750 

د.ك) فقط ثالثة وثالثون الف  وسبعمائة وخمسون دينار

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



38 2017/31إجتماع 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

10376
2017-04-11

10082
2017-04-09

10675
2017-04-13

10639
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك و/521/2016/13 مقياس سرعة لمضخة تغذية ومفتاح 
منسوب لنازع الهواء في مضخة تفريغ المكثف إلدارة محطة الصبية  على/ شركة البحار 

العالمية للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (5.777/200د.ك)

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

طلب الغاء الممارسة رقم 2013/1791 قطع غيار لنظام التيار المستمر وعاكسات التيار 
42 كيلو فولت - ايطاليا Borri لقسم Al-Doha West Power Plant وذلك لعمل 

طلب تزويد جديد بمواصفات جديدة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

طلب إلغاء الممارسة رقم 3006/2016 قطع الغيار المطلوبة للتربينات الجديدة والدورة 
المشتركة (17 انواع مختلفة من الصمامات ) لمحطة الزور الجنوبية وذلك بسبب عدم 

مطابقة العروض المقدمة للمواصفات المطلوبة

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/31إجتماع 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

بنك االئتمان الكويتي

10639
2017-04-13

10591
2017-04-12

10170
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
السيد/ محي الدين خميس نجم - مهندس مدني

طلب اعادة ترسية الممارسة رقم 9-2017/2016 الخاصة بإستئجار عدد (4) سيارات 6 
سلندر لمده 3 سنوات على / شركة بوينت وورد لتأجير السيارات ( ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/54.576د.ك)  فقط اربعة وخمسون الف  وخمسمائة وستة 
وسبعون دينار  الغير بعد اعتذار اقل االسعار شركة مصطفي كرم وأوالده للتجارة العامة 

والمقاوالت

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فوزي الصقالوي - نائب المدير العام للشئون المالية واالدارية والقانونية

السيد/ حمود المحيميد - مدير ادارة الشؤون االدارية

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/19-2017 صيانة عدد (37) خزانة كهربائية  لحفظ 
الملفات ماركة كاردكس بمقر البنك الرئيسي وكافة فروع البنك على/ الشركة العربية 

لتجهيزات المكاتب (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره(-/6.882د.ك)  فقط ستة آالف  
وثمانمائة واثنى وثمانون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

الموضوع

5

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



40 2017/31إجتماع 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

بنك االئتمان الكويتي

وزارة الدفاع

وزارة الخارجية

10170
2017-04-09

27241140230
2017-04-10

17973
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فوزي الصقالوي - نائب المدير العام للشئون المالية واالدارية والقانونية
السيد/ حمود المحيميد - مدير ادارة الشؤون االدارية

افادة الوزارة بان تم تطبيق كافة الجزاءات والغرامات بشان التعاقد المباشر رقم 
241447130 توريد اجهزة طبية عن طريق دليل الشراء الجماعي لسنة 2014/2013 

لزوم وحدات الجيش المبرم مع/ شركة مجموعه الجزيرة العالمية لالكترونيات وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

بعد االستماع إلى ممثل الجهة:
- السيد/ فهد الفيلكاوي - مساعد مدير العقود القانونية

(أعيد بحث) طلب التالي:
أوال: إلغاء الممارسة رقم 2016/2 مشروع توسعة قاعة االستقبال الرئيسية المرساة 

على/ شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 
(1,353,362/500د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وخمسون الف  وثالثمائة واثنى 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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



41 2017/31إجتماع 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 الخارجية

17973
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك العتذار الشركة عن االعمال لعدم القدرة على 
االنجاز خالل الفترة الزمنية المطلوبة من الوزارة

ثانيا: التعاقد المباشر مع/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت للقيام بنفس األعمال 
بمبلغ إجمالي قدره (-/1,226,297 د.ك) وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة

إطلع الجهاز على التالي:
  كتاب الوزارة رقم (17085) المؤرخ في 2017/4/12

 كتاب الوزارة رقم 535 المؤرخ في 2017/4/20 المتضمن اسباب التعاقد استنادا للمادة 
رقم 18 من القانون

بعد اإلستماع إلى ممثل الجهة :
السيدة/ دالل الحبشي  مهندسة منشات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة /ممثل االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية /هيفاء المضف

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 26-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


