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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

2017/13
19-جمادي األولى-1438

   االربعاء
2017-02-15 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-15

)(   االربعاء2017/13 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 :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
د/جنان محسن بوشهري

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي
سالم ذياب العنزي

هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
خالد على  الشويب
خالد خليل العربيد

مشاري محمد البليهيس

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

عضو / ممثل وزارة المالية
 أمين السر

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

ممثل / شركة نفط الكويت

عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



1 2017/13إجتماع 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

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة البترول الوطنية الكويتية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

4067/CA

2017/2016/10

2017/2016/9

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال الصيانة الكهربائية للمصفاة ووحدات انتاج الغاز المسال في اماكن عمليات الشركة 
بمصفاة ميناء االحمدي

مشروع  إنشاء و انجاز و صيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية

مشروع انشاء و انجاز و صيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

معهد الكويت لألبحاث العلمية

وزارة الدفاع

و ك م/2017/2016/54

2017/2016-10

2017/2016-4

1862815

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اصالح وتحديث الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض 
لمستهلكين جدد في محافظة مبارك الكبير

تصميم وتركيب محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 ميجا واط

إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مأخذ ماء بحر موقع الشويخ

تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف والتبريد بلواء الشهيد المدرع

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/13إجتماع 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

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

2016/5

2016/3

رقم المناقصة

C12 إلى G10 طرح مناقصة ترقية اصدار األوراكل من

  application delivary controller) adc) طرح مناقصة لشراء جهاز

موضوع المناقصة

1

2

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/13إجتماع 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 القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

2017/307$
2017-02-12

591
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2042934 تطوير مرافق التصدير الحالية 
UPGRADING EXISTING EXPORT FACILITIES على /شركة عربي للطاقة 
والتكنلوجيا (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/23,444,444 د.ك) ط ثالثة وعشرون 

مليون  واربعمائة واربعة واربعون الف  واربعمائة واربعة واربعون دينار

طلب ترسية المناقصة رقم CB/1385 (ع) اعمال صيانة االنظمة الكهربائية وانظمة انذار 
الحريق وصافرات االنذار في مصفاة ميناء عبدالله على / شركة الدار للهندسة واإلنشاءات 

(اقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (13,323,236/350د.ك) فقط ثالثة عشر مليون 
وثالثمائة وثالثة وعشرون الف ومائتين وستة وثالثون دينار وثالثمائة وخمسون فلس 

الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/13إجتماع 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 - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

شركة نفط الكويت

36
2017-01-19

2017/253$
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) 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

*كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 119 بتاريخ 2017/2/15 المتضمن الرد 
اإلستفسارات المطلوبة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,147,668 د.ك)  فقط  
مليون  ومائة وسبعة واربعون الف  وستمائة وثمانية وستون دينار  الغير ما يعادل نسبة 
(13.03%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2020131 ايجار سيارات جيب كبيرة 
المبرم مع/ شركة مصطفى كرم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لتغطية تكاليف 

تمديد العقد لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 على اساس شهرا 
بعد شهر بنفس شروط العقد الحالي مع تخفيض االجرة الشهرية بنسبة (15%) تماشيا مع 
البند رقم (4-4) من مواصفات العقد ولحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد وفترة االعداد

2034876-RFP والتجهيز للمناقصة رقم

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      بعد االستماع الى افادة ممثل الشركة :
م/ عبدالله فهاد العجمي                 الرئيس التنفيذي للمشروع

قرر الجهاز الموافقة

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

14641
2016-05-11

3382
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

 (إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2014/2013/7(ع) تزويد و تمديد كيبالت 
أرضية جهد 132 ك.ف معزولة XLPE و كيبالت ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق 
 & LS HONGQI CABLE  متفرقة من دولة الكويت (المرحلة الثالثة) على/شركة

S REPUBLIC OF CHINA'SYSTEM (HUBEI) CO.LTD PEOPLE وكيلها 
شركة مجموعه زرين 

المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (15,845,660/284 
د.ك) فقط خمسة عشر مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف وستمائة وستون دينار 

ومائتين واربعة وثمانون فلس الغير

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/9 اعمال التعديالت والصيانة الجذرية لمركز
 GRID التحكم الفرعي بالجهراء على / شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد وكيالء
SOLUTIONS SAS FRANCE (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/4,485,732 
د.ك)  فقط اربعة ماليين واربعمائة وخمسة وثمانون الف وسبعمائة واثنى وثالثون دينار 

الغير

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

اإلدارة العامة لإلطفاء

2955
2017-01-31

991
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بندي المناقصة رقم و ك م /2016/2015/54 توريد وتسليم ومناولة الحجر 
الجيري لمحطات الشويخ والدوحة الغربية والصبية والزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه على النحو التالي:
*البند االول على / شركة مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/766,030 د.ك) فقط سبعمائة وستة وستون الف وثالثون دينار 

الغير
*البند الثاني على / شركة برايم جروب للمقاوالت العامة للمباني والمقاوالت الزراعية (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,016,751 د.ك) فقط مليون وستة عشر الف وسبعمائة 

واحدى وخمسون دينار الغير

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/9 استئجار سيارات متنوعة بدون سائق 
لالدارة على النحو التالي: 

- البنود ارقام (5.3.2.1) على / شركة الخليج لتأجير السيارات (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/991,944 د.ك) فقط تسعمائة وواحد وتسعون ألف متسعمائة وأربعة وأربعون 

دينار كويتي ال غير.
- البند رقم (4) على / شركة الجهراء لمعدات التنظيف (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

 (-/85,104 د.ك) فقط خمسة وثمانون ألف ومائة وأربعة دينار كويتي ال غير.

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



8 2017/13إجتماع 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 العدل

ديوان الخدمة المدنية

2017002919
2017-02-06

12121
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ع/2017/2016/9 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البيئة 
االفتراضية للخوادم الرئيسية في مجمع الوزارات ومجمع محاكم االحمدي على / شركة الديار
المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,049,872 د.ك) 

فقط مليون وتسعة واربعون الف وثمانمائة واثنى وسبعون دينار كويتي ال غير

 طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات الخدمة 
المدنية فيما بين الديوان والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية على / شركة مدى 

لالتصاالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/520,200 د.ك) فقط خمسمائة 
وعشرون الف ومائتى دينار الغير

-كما اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (5775) المؤرخ في 2017/1/16 المتضمن 
صيغة الترسية الخطأ.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



9 2017/13إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

وزارة التربية

1507
2017-02-12

1376
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ /2017/2016/5 توريد وتركيب االجهزة والمعدات 
الخاصة بالموقع التبادلي على / شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/256,241 د.ك) فقط مائتين وستة وخمسون الف ومائتين 
واحدى واربعون دينار الغير

طلب إعادة عرض ترسية البنود أرقام (7.6.3.2.1) من المناقصة رقم م ع / 
2014/2013/93 توريد وتجهيز اجهزة لمعامل مختبرات العلوم على / شركة العيسى 

لألجهزة الطبية والعلمية بمبلغ إجمالي قدره (120,272/100 د.ك) فقط مائة وعشرون 
ألف ومائتين واثنى وسبعون دينار ومائة فلس الغير وذلك بعد تجديد الكفالة البنكية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/13إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركات تمديد موعد إقفال المناقصة رقم 
2014/2013/12 انشاء وانجاز مشروع معسكر كاظمة

الموضوع

1

اســـم الشركة م

 

   قرر الجهاز الموافقة  على التمديد لمدة شهرين



11 2017/13إجتماع 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

وزارة التربية 355
2017-01-05

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م 
ع/2016/2015/29 لتصميم وترخيص وانشاء وانجاز 

وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس 
الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح 

على/ شركة بيت البناء الكويتي (أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 2,444,444 د.ك) مليونين  واربعمائة 
واربعة واربعون الف  واربعمائة واربعة واربعون دينار

الموضوع

1

المقاول م

 

      الوزارة:
*المهندس/طالب الصعليك - مدير ادارة التصميم والعقود
*المهندس/عبد العزيز اكبر - كبير مهندسين اختصاصي 

مكتب الوكيل 
*المهندس/عبد العزيز المهنا - مهندس اختصاصي اول 

ميكانيك
قرر الجهاز الموافقة

الجهـــــــة



12 2017/13إجتماع 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

وزارة األشغال العامة

وزارة األعالم

3406
2016-11-29

75
2017-02-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ إجمالي قدره 
(2,412,534/037 د.ك ) فقط  مليونين واربعمائة واثنىعشر الف وخمسمائة واربعة 

وثالثون دينار وسبعة وثالثون فلس الغير ما يعادل نسبة (7,410%) لعقد المناقصة هـ ط 
/121 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق 
الدائري األول - دسمان وشارع عبدالله األحمد (المرحلة الثانية) المبرم مع شركة / محمد 
عبدالمحسن الخرافي وأوالده على أن يتم التمديد لمدة 465 يوما وذلك للتعديالت على 

خطوط شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة .

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم و أ / 2013/2012/137 ( ع ) تجهيز خدمات 
التنظيف والتخلص من النفايات بمبنى مجمع الوزارة و االدارات المختلفة التابعة لها المبرم
مع / شركة المحيط الفضي لمقاوالت تنظيف الطرق والمباني والمدن لمدة سنة اعتبارا من 
2017/6/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ إجمالي قدره (1.247.997/180د.ك) فقط  مليون 
ومائتين وسبعة واربعون الف وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار ومائة وثمانون فلس الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  واستعجال الوزارة بالرد على كتاب الجهاز 
المحال بتاريخ 2016/12/22

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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  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

وزارة األعالم

األمانة العامة لمجلس الوزراء

83
2017-02-06

1677
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الرابع لعقد تنفيذ اعمال صيانة دورية ووقائية و طارئة لمعدات الطباعة و 
الطي و الترقيم و التكسير لمطبعة الحكومة بالوزارة المبرم مع/ شركة جلوبال جرافيكس اي
ان تي لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/21 بمبلغ اجمالي قدره (-/18.950 د.ك) فقط ثمانية

عشر الف  وتسعمائة وخمسون دينار الغير

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم ج م 155 توفير خدمة الدعم والصيانة لشبكة الكويت
للمعلومات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع / شركة الحاسبات لتكنولوجيا 

المعلومات لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/21 حتى 2018/3/20 بمبلغ اجمالي قدره 
(239,686/400 د.ك) فقط مائتين وتسعة وثالثون الف وستمائة وستة وثمانون دينار 

واربعمائة فلس الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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  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

الهيئة العامة للصناعة

بلدية الكويت

147
2017-01-31

3734
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ع ص/2016/2013/8 صيانة وتركيب وتشغيل 
المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة الحريق ومحطة معالجة الصرف الصحي واالنشاءات 
الحديدية الصغيرة التابعة للهيئة المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره(-/65,000د.ك) 
فقط خمسة وستون الف  دينار  الغير

طلب التمديد الثالث للبند رقم (1) من عقد المناقصة رقم 2012/2011/17 ( ع ) استئجار 
مركبات متنوعة مع سائق وبدون سائق المبرم مع / شركة أوتوماك للسيارات لمده 36 يوم 
اعتبارا من 2017/2/25 حتى 2017/4/17 بمبلغ اجمالي قدره (40,933/620د.ك) فقط 

اربعون الف وتسعمائة وثالثة وثالثون دينار وستمائة وعشرون فلس الغير نظرا لبدأ 
المناقصة الجديدة رقم 2016/2015/6.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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  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

وزارة التربية

وزارة الخارجية

3162
2017-02-05

5237/14
2017-02-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/29,520 د.ك) فقط تسعة 
وعشرون الف  وخمسمائة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (1.93%) من قيمة عقد 

المناقصة رقم م ع/2015/2014/6 تنفيذ اعمال الضيافة بديوان عام الوزارة والمواقع 
التابعة لها المبرم مع/ شركة دلما العالمية التجارية وذلك إلضافة عدد (8) عمالة اسيوية 

اعتبارا من 2017/1/1 حتى نهاية العقد 2019/6/30

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/3 استئجار مركبات خدمات بدون 
سائق الستخدام ديوان عام الوزارة المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارت لمده ثالثة شهور 
اعتبار من 2017/3/31 حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/21,216د.ك)  فقط 

احدى وعشرون الف  ومائتين وستةعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصة رقم و خ 2016/1-2017 اقفالها بتاريخ 2016/12/27

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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  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 للطيران المدني

جامعة الكويت

1643
2017-02-01

1389
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على تجديد اعمال صيانة بدالة اريكسون باإلدارة 
المبرم مع / شركة احمد يوسف بهبهاني لمده سنة اعتبارا من 2017/8/17 حتى 

2018/8/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/16,200د.ك)  فقط ستةعشر الف  ومائتى دينار  
الغير

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/6,900د.ك)  فقط ستة آالف 
وتسعمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (15.33%) على قيمة العقد رقم 2017-2016/4 

تقديم عرض مسرحي وفيلم وأغنية إلدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة المبرم 
مع/مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الجامعة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز :
اوال: الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم (2016/82) المنعقد بتاريخ 

2016/11/21 المتضمن:"عدم الموافقة "
ثانيا : الموافقة على التجديد

   قرر الجهاز الموافقة  
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  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

وزارة الدفاع

272722002885
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
اوال: افادة الوزارة بسحب اعمال عقد المناقصة رقم 1242912 متطلبات معسكر االنذار 
الراداري بالمنطقة الجنوبية  المشروع من شركة/ أبو شيبة للتجارة العامة و المقاوالت 

الخالله بشروط و مواصفات العقد طبقا للمادة (63)من الشروط الحقوقية
ثانيا:طلب تطبيق المادة رقم (57) من قانون المناقصات العامة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة و شركة أبو 
شيبة للتجارة العامة و المقاوالت  الجتماع قادم
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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 - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

1195
2017-01-12

1616
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/61 اعمال تطوير نظام تحكم مجموعات 
الوظائف FGC في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

*نسبة االوامر التغييرية (%10)
* التقبل التجزئة 

* التقبل عروض بديلة 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/46 تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي 
والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ بين الشركات 

 4 C المؤهلة من قبل شركة نفط الكويت والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة
CATEGORY

- التقبل عروض بديلة
- التقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييريه (%10)

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  
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  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 التربية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

1344
2017-01-16

1881
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع 45-2017/2016 استئجار وتوريد ونقل وتركيب وتشغيل 
وصيانة تراخيص مايكروسوفت لمدة (3) سنوات بين الشركات المتخصصة بهذا المجال.

-شرط الخبره التقل عن (3) سنوات 
9001 ISO شهادة-

-تقبل التجزئة
-التقبل عروض بديله

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/6 تشغيل وصيانة شبكة ري النخيل 
بمحطة التجارب الزراعية بالرابية ومركز ابحاث النخيل بامغرة على الشركات والمؤسسات 

المتخصصة والمؤهلة لدى الهيئة بالفئتين األولى والثانية والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب 
الهيئة.

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

*نسبة األوامر التغييرية (%25)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  

   قرر الجهاز الموافقة  



20 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

ادارة الفتوى والتشريع

2017/37
2017-01-11

469
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ص/2016/2-2017 أعمال التوسعة لغرفة الخادمات 
الرئيسية في مبنى الهيئة لمدة ثالث سنوات

*ال تقبل التجزئة
*ال تقبل عروض بديلة

*يجب ان يكون المناقص مسجال لدى الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات لعام 2017 في 
مجال مراكز المعلومات

*خبرة ال تقل عن 3 سنوات

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/1 االستعانة بالخدمات االستشارية لمشروع التطوير 
التشريعي المؤسسي وذلك لألسباب المذكوره بالكتاب

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز 
أوال :إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم 2017/12 المنعقد في 2017/2/13 

المتضمن : الموافقة على الطرح"
ثانيا: الموافقة على االلغاء
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  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

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

37309
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح تأهيل شركات ومؤسسات لتوريد األجهزة التعويضية (الكراسي المتحركة) للهيئة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  
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  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

22429
2016-10-19

481
2017-01-03

599
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بأنه قد تم إلغاء شراء البند رقم (124) ادوية (حقن) 
لعالج مرضى (MS) القسام امراض االعصاب في المستشفيات من/ مجموعة بايوميدكس 

للمعدات الطبية (سادس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/504,000 د.ك) فقط 
خمسمائة واربعة الف  دينار  الغير وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

(اعيد بحث) طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة
بمبلغ اجمالي قدره (-/287,444 د.ك) بعد تخفيض وزيادة بعض الكميات

(إعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم (2014/789-2015) توريد جهاز وملحقاته 
لمجلس أقسام الطب النووي من / شركة التقدم التكنولوجى (رابع أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/249,000 د.ك)  فقط مائتين وتسعة واربعون الف  دينار  الغير

*كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 2017/255 بتاريخ 2017/1/16 المتضمن صورة 
الوكيل المحلي

الموضوع

1

2

3

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  عند قراره السابق  بإجتماع رقم 2016/87 و 
2017/4 بتاريخ 2016/12/7 و 2017/1/16 على التوالي تأجيل البت بالقرار لحين 

استكمال المستندات المطلوبة (صورة عن كتاب ديوان المحاسبة) وتخطر الوزارة 
باإلستعجال بموافاة الجهاز بالمطلوب

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/13إجتماع 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

526
2017-01-08

513
2017-01-03

512
2017-01-08

511
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (68) ادوية (شراب) لعالج امراض الجهاز التنفسي 
لدى االطفال بكافة المستشفيات من/ شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/210,700 د.ك)  فقط مائتين وعشر الف  وسبعمائة دينار
 الغير

(اعيد بحث) طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة
بمبلغ اجمالي قدره (-/183,452 د.ك)  فقط مائة وثالثة وثمانون الف  واربعمائة واثنى 

وخمسون دينار  الغير بعد تخفيض بعض الكميات وتقليل بعض المواد

طلب شراء البند رقم (53) شراب لحاجة امراض االطفال لكافة المستشفيات من/ شركة 
محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/101,410 د.ك)  فقط

مائة وواحد الف  واربعمائة وعشر دينار  الغير

* كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3423 المؤرخ في 2017/2/12 المتضمن اسم
الشركة المصنعه الصحيح

طلب شراء البند رقم (52) ادوية (حقن) لعالج امراض السكر لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/100,022 د.ك)  فقط مائة الف  واثنى وعشرون دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  
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  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

511
2017-01-08

500
2017-01-03

509
2017-01-08

17/3
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

- علما بأن المبلغ االجمالي للشراء المذكور اعاله يختلف عن المبلغ االجمالي للشراء 
المذكور في بيان توصية الوزارة مع تخفيض الكميات والمرفق بكتاب الوزارة

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (116) مستهلكات تستخدم في جراحة العمود الفقري 
لمستشفى الرازي على النحو التالي :

- البند (116-1) من/ شركة السلع المتحدة الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/5,760 د.ك) بعد تخفيض الكميات

- البند (116-2) من/ شركة السلع المتحدة الطبية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/93,900 د.ك)بعد تخفيض الكميات

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (50) ادوية (مضمضه) لعالج امراض الفم واالسنان 
لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة الرواني للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,879 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف
 وثمانمائة وتسعة وسبعون دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) الصالح 
عدد (1) جهاز MRI SYSTEM بمستشفى االميري بمبلغ إجمالي قدره (-

/89,900د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار  الغير

الموضوع

7

8

9

10

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  ويتم الشراء من مناقصة الخليج

   قرر الجهاز الموافقة  
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  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

1092
2017-01-16

17371
2017-01-23

1260
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (52) أدوية 
دهان مخدر موضعي لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة الغانم 

هلثكير للتجارة العامة(اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-/264,400 $) مايعادل (-
/79,849 د.ك)  فقط تسعة وسبعون الف  وثمانمائة وتسعة واربعون دينار  الغير وذلك 

لتعزيز المخزون ومنع حدوث نقص في المادة

طلب التعاقد لإلتفاقية رقم 2017/2016/10 بين معهد الكويت لإلختصاصات الطبية - 
وزارة الصحة والكلية الملكية للممارسين العامين / لندن لتقديم خدماتها لمدة ثالثة سنوات

إعتبارا من 2017/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/163,900 جنيه إسترلينيا) ما يعادل (-
/60,435 د.ك)

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء بنود أرقام (12-11-
13-14) من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/57,344 د.ك)  

فقط سبعة وخمسون الف  وثالثمائة واربعة واربعون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون 
ومنع حدوث نقص في المواد

الموضوع

11

12

13

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز
أوال: إلغاء القرار السابق  باجتماع 2016/66 المنعقد بتاريخ 2016/9/26 الموافقة على
 الشراء شريطة ان يتم الشراء من مناقصة الخليج للبنود أرقام : (11-12-13-14)  فقط

ثانيا الموافقة على الشراء
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  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 الكهرباء و الماء

490
2016-11-07

557
2016-10-27

29042
2016-10-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 (إعيد بحث) طلب شراء البند رقم (50) أدوية (حبوب) لعالج ارتفاع الكوليستيرول لكافة
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي 

الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/8،343،000 $) ما يعادل (-/2,512,077
د.ك)  مليونين  وخمسمائة واثنىعشر الف  وسبعة وسبعون دينار

*كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 2949 بتاريخ 2017/2/7 متضمن اسباب اختيار 
المصدر الوحيد

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة نور للتكنولوجيا الطبية (وكيل حصري) 
لشراء جهاز وملحقاتة لمستشفي الرازي (مجلس أقسام األشعة األشعاعى) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/68,750 د.ك)  فقط ثمانية وستون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

(إعيد بحث ) طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م/1410/2016/13 ش مطلوب قطع 
غيار لصمامات األمان الخاصة بأسطوانة البخار الرئيسي بالغاليات الدارة محطة الصبية 

على النحو التالي:
-بند(1 -5)على/شركة مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت (اقل السعار) 

بمبلغ اجمالي قدره(-/24,515د.ك) 
-بند(6-61)على/شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره(123,485/710د.ك)
*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4380 بتاريخ 2017/2/13 المتضمن 

الموضوع

الموضوع

14

15

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

29042
2016-10-24

1867
2017-01-19

2374
2017-01-24

2389
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

المستندات المطلوبة

طلب طرح الممارسة و ك م/1125/2017/13 ش صمامات متعددة االنواع خاصة لقسم 
الصيانة الميكانيكية-ادارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع اااللكتروني

طلب طرح الممارسة و ك م/1029/2016/13 ش فرش كربون خاصة للمولد، سعة 375 
ميجا فولت امبير carbon brush for generator 375 mva-ادارة محطة 

الدوحة الغربية-قسم الصيانة الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 
eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1004/2017/13 قطع الغيار للمولدات 134 ميغاوات 
لمحطة الشعيبة الجنوبية مواد محتكرة إلدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن عنها 
eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



28 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

2381
2017-01-24

1869
2017-01-19

1534
2017-01-17

1276
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة و ك م/1132/2017/13 ش أنابيب ستانليس و كاربون ستيل 
لصيانة قسم مضخات البحر - إدارة محطة الشعيبة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

 (إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1072/2017/13 قطع الغيار المطلوبة 
لمضخة نظام التزيت إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع اإللكتروني للوزارة

( إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1031/2016/13 قطع الغيار المطلوبة 
ألجهزة تحليل المياه للغاليات إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن بالجريدة 

eprocuremrnt.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني بالوزارة

( اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة و ك م/1904/2016/13 ش الواح معدنية من الفوالذ
الطري وزوايا معدنية من الفوالذ الكربوني وقضبان من الفوالذ الكربوني عن طرق 
eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

5

6

7

8

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



29 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

2370
2017-01-24

1532
2017-01-17

2384
2017-01-24

1844
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1499/2016/13 ش قطع غيار نظام مراقبة الحرارة 
لمحطة الدوحة الغربية قسم االجهزة الدقيقة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع

eprocurement.mew.gov.kw اااللكتروني

( اعيد بحث ) طلب طرح  الممارسة و ك م/1079/2017/13 ش قطع غيار (فالتر 
الهواء) لوحدة مناولة الهواء الجهزة التكييف-ادارة محطة الزور الجنوبية عن طرق 
eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة و ك م /1720/2016/13 ش شراء قطع غيار الجهزة صمام 
كهربائي لمياه التبريد لمضخات البحر - إدارة محطة الدوحــة الغربيـــة عن طريق االعالن

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة و ك م/1131/2017/13 ش قطع غيار مطلوبة لغرف البطاريات في 
المقطرات إلدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع اااللكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

9

10

11

12

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



30 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

2392
2017-01-24

1544
2017-01-17

1543
0207-01-17

1541
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1007/2017/13 قطع غيار لمنظم الجهد االوتوماتيكي 
لمولدات محطة الشعيبة الجنوبية إلدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

 (إعيد بحث ) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1071/2017/13 قطع غيار للتربينات 
الغازية الجديدة الدورة المشتركة لمضخة تغذية مياه البحر إلدارة محطة الزور الجنوبية 

عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

(إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1052/2017/13 قطع غيار المطلوبة 
لقواطع الجهد المتوسط والمنخفض إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن 

eprocurement.mew.gov بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة ممارسة و ك م/1052/2017/13 ش قطع غيار المطلوبة لقواطع 
الجهد المتوسط و المنخفض - إدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اااللكتروني

الموضوع

13

14

15

16

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 



31 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

1541
2017-01-17

2678
2017-01-29

2390
2017-01-24

1539
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تكليف/شركة الغانم الدولية(اقل االسعار)لتنفيذ خدمات الفحص الخاصة للمناقصة رقم
و ك م / 41 / 2015/2014 توريد وتمديد كيبالت ارضية جهد 132 ك ف معزولة بمادة 

XLPE وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت (المرحلة 
الخامسة) بمبلغ إجمالي قدره (-/13.500 د.ك) فقط ثالثةعشر الف  وخمسمائة دينار  

الغير

طلب طرح الممارسة و ك م/1995/2016/13 ش مسامير وصواميل من الفوالذ الكربوني
 والفوالذ المقاوم للصدأ -ادارة محطة الدوحة الغربية قسم الصيانة الميكانيكية عن طريق 

eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

( اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة و ك م/1073/2017/13 ش قطع غيار للتوربينات 
الغازية الجديدة والدورة المشتركة مضخة تفريغ ونزع الغازات-ادارة محطة الزور 

الجنوبية عن طرق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 
eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

16

17

18

19

 م

2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



32 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

1521
2017-01-17

2388
2017-01-24

1872
0207-01-19

1565
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1091/2017/13 قطع الغيار خاصة 
للتوربينات الغازية الجديدة الدورة المشتركة لمضخة حقن هيبوكلرايت إلدارة محطة الزور

الجنوبية عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني بالوزارة 
eprocuremrnt.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/994/2016/13 ش لقطع غيار لشبكة نظام مراقبة 
الحرارة ادارة محطة الدوحة الغربية قسم االجهزة الدقيقة عن طريق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اااللكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1140/2017/13 شبك حماية الكيبالت جهد 132 ك ف 
إلدارة صيانة الكيبالت األرضية و الخطوط الهوائية -شبكات النقل الكهربائية عن طريق 

اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة و ك م/1087/2017/13 ش قطع غيار خاصة في التوربينات 
الغازية الجديدة الدورة المشتركة لمضخة مياه التنقية - إدارة محطة الزور الجنوبية عن 

طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع اااللكتروني 
eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

20

21

22

23

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



33 2017/13إجتماع 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 الكهرباء و الماء

1565
2017-01-17

1853
2017-01-19

1538
2017-01-17

4452
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

 (إعيد بحث ) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1138/2017/13 قطع غيار لمبنى 
اإلدارة صيانة اإلنارة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة 

eprocurement.mew.gov.kw

 (إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1074/2017/13 مبين ومرسل قراءه 
منسوب المكثف بالوحدات الغازية الجديدة إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب تعديل رقم الممارسة محلل مع مجسات لقياس الرطوبة لنظام المقطرات لتصبح 
(2017/1136) بدال من  و ك م 777/2016/13

الموضوع

23

24

25

26

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

723
2017-01-17

684
2017-01-16

802
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب توريد وشراء أجهزة الحاسب اآللي والالبتوب للهيئةعن طريق دليل 
الشراء الجماعي بمبلغ إجمالي قدره (313,240/450 د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثةعشر 

الف  ومائتين واربعون دينار  واربعمائة وخمسون فلس  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ ش أ م/40-2017/2016 ألعمال تشغيل و صيانة و 
اصالح نظام التكييف بمركز تقنية المعلومات و الحاسب اآللي التابع للهيئة على/شركة 

الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/44,810 د.ك)
فقط اربعة واربعون الف  وثمانمائة وعشر دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب توريد وتركيب أثاث للمقر الجديد لعمادة خدمة المجتمع للهيئة عن 
طريق دليل الشراء الجماعي لألثاث المكتبي بمبلغ إجمالي قدره (8,090/550 د.ك)  فقط

ثمانية آالف  وتسعون دينار  وخمسمائة وخمسون فلس  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  يتضمن أسباب إستبعاد أقل 
األسعار

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



35 2017/13إجتماع 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 الدفاع

2724118033
2017-01-19

272762402868
0207-01-29

272762403183
2017-01-31

2724118031
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

 (إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2418112170 مع/شركة هواوي التقنية 
لإلستشارات لشراء أجهزة وشبكة الحاسب اآللي والنظام التشبيهي لتمرين مركز القيادات 
لتمرين حسم العقبان 2017 بمبلغ إجمالي قدره (-/96,615 د.ك) فقط ستة وتسعون الف

وستمائة وخمسة عشر دينار الغير

طلب طرح الممارسة رقم 1432916 أعمال توريد وتركيب مصدات أمنية للمنطقة 
المحظورة واإلقالع الفوري بقاعدة احمد الجابر الجوية بين الشركات والمؤسسات 

المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 1892916 توريد وتركيب مصاعد هيدروليكية لمبنى 
المستودعات الطبية بهيئة الخدمات الطبية بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 164170-10-2418 خوادم و محطات عمل لفرع المساحة بين
الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة  عضو الجهاز     د/جنان بوشهري

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



36 2017/13إجتماع 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 الدفاع

وزارة األعالم

2724118035
2017-01-19

78
2017-02-02

36
2017-01-18

53
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 241810163170 شراء تراخيص مايكروسوفت لفرع المساحة
بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية.

طلب التعاقد برقم 199-2017/2016 شراء البرنامج الرياضي (الرياضة الخطرة - الجزء
الثاني) من/ مؤسسة سينما فلكس لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/74,000 د.ك)  

فقط اربعة وسبعون الف  دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب التعاقد برقم 149 الستئجار حقوق عرض اعمال تلفزيونية اجنبية 
 Arab Information Center المذكورة بكتاب الوزارة مع/المركز العربي لإلعالم
AIC  بمبلغ اجمالي قدره (-/237,300$) ما يعادل (72,281/580 د.ك) فقط اثنى 

وسبعون الف  ومائتين واحدى وثمانون دينار  وخمسمائة وثمانون فلس  الغير

طلب التعاقد وأ /21310 تنظيم ملتقى الجهراء السياحي خالل الفترة من 2017/2/22 
حتى 2017/2/26 تزامنا مع احتفاالت دولة الكويت باالعياد الوطنية مع شركة / ايفنتكوم

بمبلغ اجمالي قدره (-/56,000 د.ك) فقط ستة وخمسون الف دينار الغير

الموضوع

الموضوع

5

1

2

3

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



37 2017/13إجتماع 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

53
2017-01-25

39
2017-01-18

45
2017-01-22

52
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب التعاقد برقم 0170-2017/2016 لشراء مسلسلين المحليين - العمر 
لحظة و عشرة عمر مع/شركة مجموعة السالم االعالمية بمبلغ اجمالي قدره (-/47,070 

د.ك) فقط سبعة واربعون الف  وسبعون دينار  الغير

 CAKE طلب التعاقد رقم 153 الستئجار حقوق عرض العمل التلفزيوني االجنبي
BOSS : NEXT GREAT BAKER SERI 1+2 لعدد (18) حلقة من / شركة 

TANWEER ENLIGHTENMENT LTD.CORP بمبلغ إجمالي قدره (-
/37,800 $) ما يعادل (11,513/880 د.ك) فقط احدىعشر الف وخمسمائة وثالثة عشر 

دينار وثمانمائة وثمانون فلس الغير.

طلب التعاقد رقم وأ / 21309 تنفيذ مشاركة  الوزارة في الملتقى االعالمي العربي 
السادس للشباب (بجمهورية مصر العربية) مع/ الملتقى االعالمي العربي بمبلغ اجمالي 

قدره (-/10,000 د.ك)  فقط عشر آالف  دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



38 2017/13إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

1065
2017-01-08

1063
2017-01-18

1442
2017-01-25

1287
2017-01-23

1210
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2016/121-2017 إنتاج برامج المناسبات الدينية
إلدارة الثقافة اإلسالمية بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/122-2017 بث مباشر لمحاضرات إدارة الثقافة 
اإلسالمية بين الشركات المتخصصة

طلب التعاقد المباشر رقم 33-2017/2016 شراء عدد (84) ترخيص خدمات 
مايكروسوفت السحابية مع ميزة التحديث مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر بمبلغ 

إجمالي قدره (-/32,400 د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  واربعمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/70-2017 توفير احتياجات إدارة السراج المنير من 
مطبوعات على/ مطبعة جرير (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/18,546 د.ك) فقط 

ثمانية عشر الف وخمسمائة وستة وأربعون دينار الغير

طلب طرح الممارسة رقم 112-2017/2016 لشراء برنامج (نظام كول سنتر) الدارة 
شؤون القرآن الكريم

الموضوع

1

2

3

4

5

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/13إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلدارة المركزية لإلحصاء

1210
2017-01-19

1060
2017-01-18

1441
2017-01-25

215
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2015/42-2016 احتياجات السراج المنير من األلعاب 
والمعدات الرياضية على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/14,527 د.ك)
وإلغاء البنود (13،9،7،6) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب طرح الممارسة رقم 123-2017/2016 توريد وتوزيع الصحف العربية واالجنبية 
والمجالت االسبوعية على السادة المسؤولين بالوزارة بين الشركات المحلية المتخصصة

(إعادة بحث) طلب طرح الممارسة رقم 5-2017/2016تطوير وتحديث البنية التحتية بين
الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

5

6

7

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



40 2017/13إجتماع 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

اإلدارة المركزية لإلحصاء

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

233-1
2017-01-19

265
2017-01-23

1/185
2017-01-17

535
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث)طلب طرح الممارسة رقم 2-2017/2016مشروع بناء القاعدة االحصائية 
لبيانات القطاع العقاري وسوق االيجار السكني في دولة الكويت بين الشركات المتخصصة

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لشراء خدمات مايكروسوفت 
االضافية Premier بمبلغ اجمالي قدره (-/48,100 د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  

ومائة دينار  الغير

(إعادة بحث) طلب طرح الممارسة رقم 4-2017/2016 زيادة السعة التخزينية وزيادة 
سعة الذاكرة ألجهزة الخوادم الرئيسية لالدارة بين الشركات المتخصصة

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/125-2017  مع / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت 
(PACS) (وكيل حصري) لتوريد وتركيب وتشغيل جهاز تخزين الصور الطبية بملحقاتها

بمبلغ اجمالي قدره (-/74,800د.ك) فقط اربعة وسبعون الف وثمانمائة دينار الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

4

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة استنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة استنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة استنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



41 2017/13إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

معهد الكويت لألبحاث العلمية

535
2017-01-19

523
2017-01-19

241
2017-01-24

2120
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (28-2017/2016) تحديث البيئة اإلفتراضية الحالية لضمان 
إستمرار األعمال للحرس على/ شركة الديار المتحدة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/73,478 د.ك) فقط ثالثة وسبعون الف  واربعمائة وثمانية وسبعون دينار الغير.

طلب ترسية الممارسة رقم M-47-2017/2016 تصميم وانشاء وانجاز مزرعة الربيان 
في كبد على/ شركة التقدم للتجارة العامة والمقاوالت ( عطاء بديل وأقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/ 65,690 د.ك) خمسة وستون الف  وستمائة وتسعون دينار

(إعيد بحث)طلب التعاقد باألمر المباشر رقم DO-18-2017/2016 نظام تجميع وتحليل 
البيانات الزلزالية مع/شركة Gempa Gmbh بمبلغ اجمالي قدره (-/115,120 يورو) 

ما يعادل  (-/39,908 د.ك) فقط تسعة وثالثون الف  وتسعمائة وثمانية دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للرئاسة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للمعهد إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



42 2017/13إجتماع 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

وزارة الداخلية

125/5/166
2017-01-19

164
2017-01-19

728
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم M-105-2017/2016 توريد جهاز قياس التوتر السطحي 
للسوائل بين الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند اجهزة علمية

طلب طرح الممارسة رقم M-106-2017/2016 توريد جهاز قياس التوتر السطحي 
للسوائل بخاصية دوران القطره بين الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند اجهزة علمية

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/105-2017 لتوريد و تركيب و تشغيل اجهزة حاسب 
شخصي و ملحقاتها لزوم عدة ادارات متنوعة لمدة 45يوم على النحو التالي:

*البندي رقمي (2.1) مع / شركة الكويتية الرقمية للحاسبات بمبلغ اجمالي قدره(-
/59,154د.ك) فقط تسعة وخمسون الف  ومائة واربعة وخمسون دينار  الغير

*البند رقم (3) مع / شركة النواصي للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره (-
/13,857د.ك) فقط ثالثة عشر الف وثمانمائة وسبعة وخمسون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للمعهد إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للمعهد إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



43 2017/13إجتماع 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 الداخلية

وزارة التربية

947
2017-01-26

723
2017-01-19

2104
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 (إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/106 مع/ شركة االتصاالت المتنقلة 
(زين) لتوفير نظام االتصال الجماعي (الدائرة المغلقة) لعموم قطاعات الوزارة لالدارة 
العامة لهندسة االتصاالت لمدة سنتان بمبلغ إجمالى قدره (-/36,000د.ك)  فقط ستة 

وثالثون الف  دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2016/165-2017 توريد وتركيب و تشغيل وصيانة أجهزة 
تقطيع اللوحات المعدنية التالفة المسقطة الغير صالحة -لإلدارة العامة للمرور بالوزارة 

على الشركات المتخصصة

طلب شراء البند رقم (2) ورق تصوير 4A فاخر عن طريق دليل الشراء الجماعي التابع 
للوزارة 2017/2016 من شركة / محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده بمبلغ اجمالي قدره

(-/37,500 د.ك)  فقط سبعة وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



44 2017/13إجتماع 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 التربية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2055
2017-01-24

1881
2017-01-22

2058
2017-01-24

18
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/58-2017 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة برامج 
تصميم لمشروع تطوير المناهج لقطاع البحوث التربوية والمناهج بين الشركات 

المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/48-2017 توريد أجهزة وادوات رياضية بين 
الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/32-2017 توريد وتركيب وتشغيل تراخيص نظام 
Nintex forms enterprise edition مع تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بين 

الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

(اعيد بحث)  طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 89-2017/2016 مع/ مؤسسة النظم 
العربية المتطورة للكمبيوتر (الوكيل الحصري) إلنشاء نظام المكتبة الرقمية لمكتبة الكويت
الوطنية بمبلغ اجمالي قدره (-/60,500 د.ك)  فقط ستون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

4

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



45 2017/13إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

18
2017-01-03

747
2017-01-19

1063
2017-01-29

263
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث)طلب التعاقد باألمر المباشر رقم م و ث ف أ 93-2017/2016 مع/ السيد 
محمد هليوفيتش لتقديم عرض لفرقة اوركسترا الموسيقية من البوسنة والهرسك على 
مسرح عبدالحسين عبدالرضا بتاريخ 2017/2/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 45,500 

دوالر) ما يعادل (13,970 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وتسعمائة وسبعون دينار  الغير

 ATIT طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ100ط-2017/2016 مع/ السيد
POONACHA لتقديم العرض االستعراضي أليس في بالد العجائب ضمن مهرجان اجيال

المستقبل (28) القامة عرضيين استعراضيين للطفل بتاريخ 20و2017/3/21 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 10,000 د.ك) عشر آالف  دينار

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/55) توريد وتركيب شبكة نظام المراقبة بالفيديو 
لمباني الصندوق على/ شركة الفائز للحاسبات (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/74,600 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للمجلس إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للمجلس إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



46 2017/13إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

المركز الوطني لتطوير التعليم

263
2017-02-08

1729
2017-01-19

1725
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م م 2016/16-2017 تطوير وتوريد وتشغيل المنظومة 
المعلوماتية الدارة االستراتيجية على/ شركة نت تليكوم الستشارات الكمبيوتر (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/64,995 د.ك)  فقط اربعة وستون الف  وتسعمائة 

وخمسة وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م 2016/12-2017 تطوير وتشغيل منظومة الحضور 
واالنصراف على/ شركة رويال سلوشنز (عطاء وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/7,700 

د.ك)  فقط سبعة آالف  وسبعمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



47 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

اإلدارة العامة للطيران المدني

2017/101
2017-01-24

63
2017-01-15

1146
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (ه ع ص /2016/23) شراء قطع غيار لمنشأة الكلور لقسم 
الصيانة الكهربائية على/ مجموعة سكاي سبان للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/58,950 د.ك) ثمانية وخمسون الف  وتسعمائة وخمسون دينار

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/1 مع / شركة دي أم جي وورلد ميديا للقيام بأعمال 
 2017 THE BIG 5 CONSTRUCT-NORTH AFRICA معرض

Casablanca , Morocco 2017 April 25-27  بمبلغ اجمالي قدره (-
/43,200$) ما يعادل (-/13,000 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 12-2017/2016 توريد قطع غيار التكييف لمطار الكويت 
الدولي  لمدة شهر على/شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتكييف (عرض وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره(24,768/965 د.ك) فقط اربعة وعشرون الف وسبعمائة وثمانية 

وستون دينار وتسعمائة وخمسة وستون فلس الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



48 2017/13إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

بيت الزكاة

1076
2017-01-19

1496
2017-01-30

312
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشراء باألمر المباشر لتأثيث مكتب رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني الجديد على
النحو التالي:

من / شركة ميداس للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره (-/7,653د.ك)
من / شركة الروضة لألثاث والمفروشات بمبلغ اجمالي قدره (-/7,962د.ك)

من / شركة أريك العالمية للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره (-/8,151د.ك)

طلب التعاقد المباشر رقم 12MET/PO  2016-2017 مع / شركة فايزال (وكيل 
حصري) لتطوير وتحديث نظام DigiCORA في مطار الكويت الدولي بمبلغ اجمالي قدره

(21,426/469د.ك) فقط احدى وعشرون الف  واربعمائة وستة وعشرون دينار  
واربعمائة وتسعة وستون فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم ب ز/م/2017/2 انتاج اعالنات تلفزيونية وإذاعية وتصميم 
الشعار على الشركات المؤهلة والمذكورة بكتاب البيت

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للبيت إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



49 2017/13إجتماع 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

بيت الزكاة

األمانة العامة لألوقاف

309
2017-01-19

1237
2017-01-24

1238
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم ب ز/ ت م/2017/5 مع/ شركة الوقت الدولية للدعاية واالعالن 
لبث اعالنات للبيت على شاشات السينما لمدة (4) اسابيع مدة االعالن 30 ثانية لعدد 
(22) شاشة بمبلغ إجمالي قدره (-/20،000 د.ك)  فقط عشرون الف  دينار  الغير .

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/12-2017 خدمات صيانة أمن المعلومات وكشف 
الثغرات األمنية على/ شركة الديار المتحدة التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/25,800 د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/17-2017 صيانة كاميرات وأجهزة هواتف مركز 
الكويت للتوحد التابع لألمانة على/ شركة سمارت سيستمز سلوشنز للمقاوالت العامة (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/19,950 د.ك) فقط تسعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون 

دينار الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للبيت إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



50 2017/13إجتماع 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

898
2017-01-29

893
2017-01-29

1537
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

ISTC) طلب التعاقد رقم 2016/9/ 2017 مع / معهد دار الخلف للدراسات واالستشارات
جمهورية مالطا ) إلقامة دورة تدريبية (استقطاب محاضرين من الخارج) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/22,600د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/14 توريد و تركيب و تشغيل رخص متنوعة 
لالدارة على النحو التالي:

*المجموعة االولى على/شركة زاك سليوشنز ألنظمة الكمبيوتر(اقل االسعار)بمبلغ اجمالي 
قدره(-/7,900د.ك) فقط سبعة آالف  وتسعمائة دينار  الغير

*المجموعة الثانية على/شركة أنظمة تكنولوجيا المستقبل(اقل االسعار)بمبلغ اجمالي 
قدره(-/1,736د.ك) فقط  الف  وسبعمائة وستة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/18 توريد وتركيب أعمال الزينة الخاصة 
باإلدارة على/هايب روللدعاية و اإلعالن (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/8,000 

د.ك) ط ثمانية آالف  دينار

الموضوع

1

2

3

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



51 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة للشباب

1226
2017-01-26

970
2017-01-22

1033
2017-01-24

156
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ شركة بهبهاني المتحدة للتجارة العامة لتوريد هدايا لالمانة العامة 
لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها بمبلغ اجمالي قدره (-/16,800 د.ك)  فقط ستة 

عشر الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 116 توفير احبار للجهات التابعة لالمانة على / توب وورد نت
ووركس لطبع وتوزيع البرامج (عطاء وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,555د.ك) فقط 

ستةعشر الف  وخمسمائة وخمسة وخمسون دينار الغير

طلب التعاقد مع / مؤسسة عوهة للدعاية واالعالن (اقل االسعار) لتوريد هدايا لالمانة 
والجهات التابعة لها - للسنة المالية 2016 / 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/5,000د.ك) 

فقط خمسة آالف  دينار الغير

طلب طرح الممارسة  رقم هـ ع ش / 12 / 2016-2017 أعمال توريد احتياجات فعاليات 
وأنشطة معسكر الشباب الترفيهي بمركز بيوت الشباب بالصليبية للهيئة بين الشركات 

المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



52 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة للشباب

جامعة الكويت

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

156
2017-01-23

557
2017-01-15

982
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/112-2017 توفير احبار للجنة تقييم اجهزة وانظمة 
الحاسب اآللي (عقد مفتوح) على / شركة الكويتية الرقمية للحسابات (ثاني أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك) فقط ثالثون الف  دينار  الغير

طلب تكليف / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن للقيام بأعمال صيانة 
للسفينة صباح بمبلغ اجمالي قدره (-/20,000 د.ك) فقط عشرون الف دينار الغير 

ولالسباب الموضحة بكتاب الهيئة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



53 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بنك االئتمان الكويتي

الهيئة العامة لإلستثمار

1530
2017-01-22

1880
2017-01-22

989149
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم هـ ز / م ز / 2017/2016/6 شراء وتوريد نباتات وبذور 
ومستلزمات إنتاج بين الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة 

الرسمية.

طلب التعاقد المباشر رقم(3-2018/2017)مع/شركة عيسى حسين اليوسفي 
واوالده(الوكيل الحصري)لشراء اجهزة اللوحية باناسونيك الخاصة بالهيئات الحكومية و 
البنوك من نوع Tough Pad بمبلغ اجمالي قدره(-/27,750د.ك) فقط سبعة وعشرون 

الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم (ت م-2016/70-2017) لشراء وحدة تخزين مركزية من نوع 
MSA عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للبنك إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



54 2017/13إجتماع 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

الهيئة العامة لإلستثمار

ديوان المحاسبة

وزارة الخارجية

989149
2017-01-29

406
2017-01-18

4447
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لشراء اجهزة 
حاسب آلي شخصي وأجهزة حاسب آلي نقال(الب توب) عن طريق دليل الشراء الجماعي 

الصادر عن وزارة المالية للسنة المالية 2015-2016 بمبلغ إجمالي قدره 
(19,884/900 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  وثمانمائة واربعة وثمانون دينار  وتسعمائة 

فلس  الغير

طلب الشراء باالمر المباشر رقم و خ 21-2017/2016 من / شركة سوبر تكنولوجي 
(وكيل معتمد) لشراء اجهزة السلكية فيرتكس ديجيتال لبعثاتنا في الخارج بمبلغ اجمالي 

قدره (-/18,450د.ك) فقط ثمانيةعشر الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير
واستثناء الوزارة من احكام المادة رقم (37) من قانون المناقصات العامة.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للديوان إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



55 2017/13إجتماع 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 الخارجية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الديوان األميري

4447
2017-01-29

1040
2017-01-29

448
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد باالمر المباشر مع/ الشركة العالمية الكبرى لعمل الصيانة الدورية النظمة 
الطاقة UPS مع توفير قطع غيار الالزمة بمبلغ إجمالي قدره (-/13,500 د.ك)  فقط 

ثالثةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير اعتبارا من 2017/4/1 الى 2018/3/31

طلب التعاقد رقم ت.م/2017/1 مع/ شركة مجموعة عيسى حسين اليوسفي العمال صيانة
اجهزة التكييف لمكتب الشهيد بمشرف لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/12,984 د.ك)  

فقط اثنىعشر الف  وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير حيث انها الوكيل الجهزة يورك
للتكييف والموردة لها

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للوزارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للهيئة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

      قرر الجهاز إحالة الموضوع للديوان إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49



56 2017/13إجتماع 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

ادارة الفتوى والتشريع

167
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/5-2017 اعمال صيانة الشبكة لبرج الفتوى والتشريع 
بين الشركات المتخصصة والمعتمدة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بموجب 

عقد مدته سنة شامل قطع الغيار

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز إحالة الموضوع لالدارة إستنادا للمادة (19) من قانون المناقصات 
2016/49

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 20-02-2017 الساعة -/9 صباحا. 


