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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

2017/19
15-جمادي الثانى-1438 

   االثنين 
2017-03-13 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-13

)(   االثنين 2017/19 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                األمين العام       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
عبد الله زايد الفهد

د/مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
خالد خليل العربيد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

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

األمين العام
نائب األمين العام

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل / شركة نفط الكويت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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1 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة البترول الكويتية

الهيئة العامة للصناعة

م ب ك / خ /2016/329

م ب ك / خ / 2016/332

هـ ع ص/4/ 2016 /2019

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد مواد غذائية تموينية

Blue Coat توريد وتركيب وصيانة اجهزة

صيانة وتطوير نظام معلومات تنمية الصادرات الصناعية الوطنية ونظام مختبرات الجودة 
االلى بالهيئة العامة للصناعة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

2017/2016/74 ( ع )

رقم المناقصة

توريد وتركيب وتشغيل الشبكة الالسلكية ( المرحلة الرابعة ) - مركز نظم المعلومات - 
جامعة الكويت

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/411$
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري للمناقصة رقم RFQ-2032 خدمة تأجير أجهزة كمبيوتر و 
 IT HELP) خدمات مساندة متصلة بنظم المعلومات بواسطة وحدة مساعدة تخصصية

  (DESK
 IT HELBDESK,DESKTOP LEASING AND SUPPORTSERVICES

CONTRACT المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت

* اوال: زيادة الحد االقصي للعقد بمبلغ اجمالي قدره (2,365,641/486 د.ك)  فقط  
مليونين  وثالثمائة وخمسة وستون الف  وستمائة واحدى واربعون دينار  واربعمائة وستة
وثمانون فلس  وذلك لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/3/1 

حتى 2017/8/31 

* ثانيا : تم إجراء تفاوض بمبلغ اجمالي قدره (113,773/806 د.ك) للبنود (1.2.3.8) 
بنسبة (15%) و على البند رقم (12) بنسبة (33%) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهه

على االمر التغييري

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/334$
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030005 انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام واالشغال
 CONSTRUCTION OF المتصلة بها في منطقة جنوب وشرق الكويت

S&EK AREAS FLOWLINES AND ASSOCIATED WORKS IN بين 
الشركات المذكورة بكتاب الشركة 

* المناقصة ال تقبل التجزئة 
* المناقصة محدوده

* المناقصة ال تقبل عروض بديله

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

122
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن مدة عقد االمر المباشر رقم 2016/269 الخاص بأعمال تقديم 
المعلومات واالبحاث المتعلقة بالسياسات والمواصفات في مجال وقود الطيران في العالم 
مع/ شركة اتحاد النقل الجوي الدولي LATA لمدة سنتين اعتبارا من 2017/1/1 حتى 

2018/12/31 وليس لمدة سنة من 2017/1/1 حتى 2017/12/31

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

بلدية الكويت

6606
2017-03-05

2955
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/2015/40 تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية 
ابو حليفة w 300/132/11ك.ف على/ الشركة االهلية للوحات الكهرباء ش م ك م (اقل 
االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/14,100,000د.ك)  فقط اربعةعشر مليون  ومائة الف  

دينار  الغير

(أعيد بحث)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

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



7 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

5843
2017-02-28

6231
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/12 اعمال صيانة وترميم االسواق والساحات 
العامة في دولة الكويت على /شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار)بنسبة 

خصم قدرها (44%) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,680,000 د.ك)   مليون  وستمائة وثمانون
الف  دينار لمدة 24 شهرا وأن يتم تقديم شهادة براءه الذمة والجهاز الفني قبل توقيع العقد

طلب اإلطالع على الرأي القانوني من هيئة مستشاري اإلدارة القانونية بالبلدية بخصوص 
اعمال عقد المناقصة رقم 2016/2015/10 تنظيف مباني بلدية الكويت واعمال المراسالت 
والخدمة والنظافة  والقاضي (بعدم جواز التعاقد مع الشركة المذكورة إال في صورة شيك 

مصدق أو كتاب ضمان بنك محلي وفقا للمادتين (7) و (10) من شروط المناقصة)

*كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة باريتو رقم 2016/2444 بتاريخ 2016/12/12 
والمتضمن طلبهم استكمال اجراءات التعاقد والمباشرة باعمال العقد

*كما اطلعت اللجنة على كتاب البلدية رقم 30014 بتاريخ 2016/12/21 المتضمن الرد

*كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة باريتو للتجارة العامة والذي يفيد بتقديم كفالة اإلنجاز 
للبلدية بقيمة (368,492/400 د.ك) للمناقصة 2016/2015/10 

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

      قرر الجهاز التالي:
اوال:إلغاء قراره السابق باجتماع رقم (2016/25) بتاريخ 2016/3/30 المتضمن: الموافقة
على ترسية المناقصة على / شركة شاليمار الكويتية (أقل األسعار) بمبلغ (-/ 3,684,924 

د.ك) 

ثانيا : تخطر الوزارة بدراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد 
الكفاالت البنكية وتحفظ كتب الشركة



8 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

ديوان الخدمة المدنية

1752
2017-01-24

20852
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع / 11أ/2017/2016 غسيل وكي 
البياضات وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة االولى) على / شركة الكويتية للخدمات 

الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (1,317,002/925 
د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وسبعةعشر الف  واثنين دينار  وتسعمائة وخمسة وعشرون 
فلس  الغير بعد تعديل جداول االسعار لوجود خطأ حسابي بمبلغ إجمالي قدره (4,780/075

د.ك) مايعادل نسبة (%0.36)

طلب إلغاء ترقية المواصفات الفنية والموافقة على استكمال اجراءات التعاقد العمال 
المناقصة رقم 12- 2015/2014 صيانة االنظمة المتكاملة المرساة على/ شركة مجموعة 
بشارة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ (-/992,640 د.ك)  فقط تسعمائة 
واثنى وتسعون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير باالكتفاء بالمواصفات الفنية الواردة 
بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وفقا لموافقة الجهاز االساسية وذلك بناءا 

على طلب ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



9 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

الهيئة العامة للصناعة

وزارة الدفاع

1479
2017-02-28

296
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/7 عمليات النظافة (مجمع الموانئ - ميناء 
الشويخ - المناطق التخزينية - ميناء الدوحة )على / شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/850.320د.ك)  ثمانمائة وخمسون 

الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم (هـ ع ص/34/ 2015-2018) بشأن أعمال النظافة للمباني 
والمكاتب التابعة للهيئة على/ شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالى قدره (-/613,508د.ك)  فقط ستمائة وثالثةعشر الف  وخمسمائة وثمانية دينار  
الغير بعد عمل الموازنة التثمينية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة المواصالت

اإلدارة العامة لإلطفاء

272762406005
2017-03-05

26102
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 1622814 ( ع ) اعمال مبنى البوابة وبرج الحراسة لمخازن 
الذخيرة ومبنى غرفة تدريب الغاز بمعسكر لواء الشهيد / 35 على/ شركة كويت تكنولوجي 
للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/246,710د.ك)  فقط مائتين
وستة واربعون الف  وسبعمائة وعشر دينار  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي اليزيد عن 

%5

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/4 صيانة اجهزة المصاعد في جميع 
مرافق الوزارة على / شركة الصفقة للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/135,501د.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وخمسمائة وواحد دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



11 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة التربية

2194
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

-أوال: طلب اعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2017/2016/3 
تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة قواطع داخلية وتجهيز مبنى قطاع الوقاية التابع لالدارة 
بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف ) على / شركة الجابرية لألثاث والمفروشات ومواد 

الديكور ( اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/125,298د.ك) فقط مائة وخمسة وعشرون 
الف  ومائتين وثمانية وتسعون دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

-ثانيا: طلب حضور أحد ممثلي اإلدارة إلجتماع الجهاز اليضاح بعض النقاط الفنية ووجهه 
نظر اإلدارة الخاصة بالمناقصة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

      مازال الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم 2017/11 بتاريخ 2017/2/8 المتضمن
:عدم الموافقة على التوصية لعدم مطابقة العروض المقدمة



12 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة التجارة والصناعة

4264
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة  ترسية المناقصة رقم م ع / 2014/2013/93 توريد وتجهيز اجهزة لمعامل 
مختبرات العلوم لتصبح بمبلغ اجمالي قدره (93,693/100 د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف  
وستمائة وثالثة وتسعون دينار  ومائة فلس  الغير بدال من (164,954/100 د.ك) على 

النحو التالي:

-البنود ارقام (1,2,3,6,7) على/شركة العيسى لألجهزة الطبية و العلمية بمبلغ اجمالي قدره
(70,347/1 د.ك) بدال من (120,272/100 د.ك)

-البندي رقمي (4,5) على/شركة وورلد جروب للتجارةالعامه والمقاوالت بمبلغ اجمالي 
قدره(-/16,940 د.ك) بدال من (-/25,410 د.ك)

-البندي رقمي (8,9) على/ شركة التوريدات والخدمات التكنولوجية بمبلغ اجمالي قدره(-
/6,406 د.ك) بدال من (-/19,272 د.ك)

وذلك لتعديل الكميات المطلوبة والغالق بعض المدارس
-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 184535 المؤرخ في 2017/3/2  المتضمن الموافقة

على تعديل الشركتين من الكميات و طلب تمديد مده التوريد الى اربع اشهر و نصف

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  على طلب الجهة



13 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

4881
2017-02-28

1335
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/1-2017 صيانة أجهزة التكييف للمراكز الخارجية التابعة 
للوزارة وذلك الرتفاع االسعار المقدمة من قبل المناقصيين على ان يتم التعاقد وفقا للمادة 

(19) من القانون رقم (49) لسنة 2016بشان المناقصات العامة.

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على تعديل القيمة اإلجمالية للمناقصة رقم هـ م 
م/2017/2016/7 ايجار سيارات مع سائق والوقود المرساة على/ شركة ماس سيرفس 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) لتصبح (-/21,480 د.ك) بدال من (-/42,960 

د.ك) لمدة سنتين اعتبارا من 2017/4/1 وذلك لتخفيض عدد السيارات من (10) إلى (5) 
سيارات.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية

      مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 2017/7 المؤرخ في 2017/1/25 
المتضمن: عدم الموافقة على تعديل القيمة االجمالية و االلتزام بالكميات و االسعار الواردة 

بالعطاء



14 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2289
2017-02-22

3587
2017-03-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية البند رقم (4) للمناقصة رقم 
2016/2015/156 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم - قسم العلوم 

البيولوجية - جامعة الكويت على/ مركز الطب العربي (ثاني اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي 
قدره (-/13,343 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وثالثمائة وثالثة واربعون دينار  الغير وذلك 

لتجديد الكفالة البنكية

طلب إلغاء المناقصة أ.ف 35-2015/2014 أعمال هدم وإعادة بناء وانشاء وانجاز 
وصيانة مسجد / عبدالعزيز الفليج الفروانية منطقة جليب الشيوخ ق(13) وإعادة طرحها 

برقم جديد ( أ.ف 21 2017/2016) وذلك بناءا على قرار اللجنة بعدم الموافقة على 
التوصية بالترسية لعدم مطابقة العروض المقدمة للشروط والمواصفات الفنية  .

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز التالي: 
أوال: إلغاء قرارها السابق باجتماع رقم 2016/17 المؤرخ في 2016/3/2 المتضمن:  عدم 

الموافقة على البند رقم (4) وذلك النتهاء الكفالة البنكية

ثانيا : الموافقة على توصية البند رقم (4)

   قرر الجهاز الموافقة  



15 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الكهرباء و الماء

2550
2017-01-25

1661
2017-01-18

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك 
م/2015/7218 توريد و صالت تمدد للغاليات بمحطة 
الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على / 

شركة مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (
ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/166,000د.ك) 

فقط مائة وستة وستون الف  دينار  الغير بناء على 
مالحظات ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6017) المؤرخ في 
2017/2/28

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/35 
انشاء وانجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر 1200 مم من

مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الجديد الى الجليعة 
والنويصيب على/شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (14,806,199/890 
د.ك)   فقط اربعةعشر مليون  وثمانمائة وستة الف  

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد االستماع إلى افادة ممثلي الوزارة :
- المهندس/ محيي الدين نجم - مدير محطة الصبية 

- المهندسة/ غدير القويضي - ممثل وزارة الكهرباء و 
الماء

قرر الجهاز التالي :
أوال : مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع 
رقم (2016/35) المنعقد في 2016/5/11 المتضمن " 

الموافقة"
ثانيا: تجديد الكفالة البنكية

الجهـــــــة



16 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األعالم

1661
2017-01-18

2017/256$
2017-02-05

رقم الكتاب
وتاريخه

ومائة وتسعة وتسعون دينار  وثمانمائة وتسعون فلس  
الغير

(أعيد بحث) طلب الشركة السماح لها باإلجتماع مع 
الجهاز بخصوص المناقصة رقم 

وأ/2015/2014/205(ع) تطوير وتحديث استديو 
االخبار 300 بتنقنية HD وذلك لتأخير البت بالمناقصة

الموضوع

3

المقاول م

مؤسسة الحدث 
لالنتاج الفني 

والدعاية واالعالن

      بعد االستماع إلى افادة ممثلي الوزارة :
-المهندس /حمود الروضان - الوكيل المساعد لمشاريع 

المياه ورئيس اللجنة 
- المهندسة/ غدير القويضي - ممثل وزارة الكهرباء و 

الماء

قرر الجهاز الموافقة مع تجديد الكفالة البنكية

الجهـــــــة



17 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة األعالم

2017/256$
2017-02-05

2017/270$
2017-02-05

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب الشركة السماح لها باإلجتماع مع 
الجهاز بخصوص عقد الممارسة رقم و أ 292-

2017/2013 تقديم خدمة حجر االستديوهات بسواتلها 
للنقل الحي و خدمات اخرى من موقع الحدث من العواصم

العالمية للوزارة و ذلك لألسباب الواردة بكتاب الشركة

الموضوع

4

المقاول م

مؤسسة الحدث 
لالنتاج الفني 

والدعاية واالعالن

      بعد االستماع إلى افادة ممثلي الوزارة :
-السيد/ مشعل المقلد - الوكيل المساعد للشؤون القانونية
-السيد/ صالح الصديقي - مدير ادارة المشاريع والبحوث

-السيد/ عيسى العنزي - مدير ادارة هندسة األخبار
-المهندسة/ صباح الشديفات - خبيرة الشؤون الهندسية 

وممثلي مؤسسة الحدث لإلنتاج الفني والدعاية واإلعالن:
-السيد/ حسين غلوم جمال - مدير العام

-السيد/ عدنان صالح الشرهان - مدير المشروع
-السيد/ عبد الله احمد الحبيب - مدير التسويق

قرر الجهاز التالي :
أوال: مازال عند قراره السابق باجتماع رقم (2016/69) 
المنعقد بتاريخ 2016/10/5 المتضمن " الموافقة مع 
تعزيز اإلعتماد المالي " استنادا لحكم المادة (22) من 

قانون المناقصات العامة 37 لسنة 1964
ثانيا: استعجال الوزارة باتمام اجراءات التعاقد

الجهـــــــة



18 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

الهيئة العامة البيئة

2017/270$
2017-02-05

317
2017-01-18

رقم الكتاب
وتاريخه

طلب تعديل القيمة االجمالية للمناقصة رقم هـ ع ب 
/2017/2016/1 تجهيز وتوريد وتشغيل وتطوير 

وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز الشعيبة التابع 
للهيئة لتصبح (1.886.002/430د.ك) بعد إلغاء ترسية 
البنود (92.83.82.81.80.73.72.62.31.12.6.2) 

حيث تبين تساوي العطائيين 
الشركة الوطنية للخدمات البيئية 

 شركة ابن رشد لالجهزة و االدوات العلمية
وطلب إجراء قرعه بينهم

كما اطلعت اللجنة على كتاب الشركة الوطنية للخدمات 
البيئية رقم 2017/93 المؤرخ في 2017/3/13 

المتضمن تنازل الشركة عن البنود المذكورة بكتاب الشركة
وكتاب الهيئة رقم 138 المؤرخ في 2017/1/12 

المتضمن توضيح البنود الملغية

الموضوع

5

المقاول م

 

      بعد االستماع إلى افادة ممثلي الوزارة :
-السيد/ صالح حبيب الشمري - مدير ادارة التشغيل 

والتغطيات االخبارية واالتصال الفضائي
-السيد/ حمد الجدعي - مراقب شبكة المراسل

-المهندسة/ صباح الشديفات - خبيرة الشؤون الهندسية 

وممثلي مؤسسة الحدث لإلنتاج الفني والدعاية واإلعالن:
-السيد/ حسين غلوم جمال - مدير العام

-السيد/ عدنان صالح الشرهان - مدير المشروع
-السيد/ عبد الله احمد الحبيب - مدير التسويق

قرر الجهاز التالي  :
أوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم
2016/19 المؤرخ في 2016/3/9 المتضمن " الموافقة"

ثانيا : استعجال الوزارة باتمام اجراءات التعاقد

الجهـــــــة



19 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة البيئة 317
2017-01-18

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

      بحضور ممثلي الشركات التالي:
-المهندسة/ فرح أحمد الجابي مهندس بيئي  - الشركة 

الوطنية للخدمات البيئية 
- السيد/ أحمد محمد الشافعي المدير االداري - شركة ابن 

رشد لالجهزة و االدوات العلمية
- السيد/  برامود كومار مانياتي -  مركز الطب العربي 

لالجهزة الطبية
- السيد/  كارل ساجونس مدير قسم - شركة تكترون 

لالجهزة االلكترونية
- السيد/ عفيف عبد الحفيظ كريدية  مسئول عالقات عامة

- شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية 
أوال : تم اجراء قرعه للبند رقم (63) وفازت شركة مركز 

الطب العربي لالجهزة الطبية بمبلغ إجمالي قدره(-
/40د.ك)

ثانيا : اطلع الجهاز على كتاب تنازل الشركة الوطنية 
للخدمات البيئية  للبنود أرقام 

(92.83.82.81.80.73.72.62.31.12.6.2) لصالح 
شركة ابن رشد لالجهزة و االدوات العلمية 

ثالثا: الموافقة على ترسية البنود المذكورة أعاله

الجهـــــــة



20 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

4948
2017-02-23

5185
2017-02-28

1716
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع /2012/25-2013 تنفيذ أعمال الصيانة 
والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية (المنطقة األولى) 
المبرم مع/ شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة أشهر اعتبارا 

من2017/4/1 حتى 7/31/ 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك)  فقط خمسمائة 
الف  دينار  الغير

طلب التمديد الثالث لعقد رقم (8) من المناقصة رقم م ع / 2013/2012/6 مشروع تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية (

المنطقة االولى ) المبرم مع /شركة الخنيني للتجارة العامه و المقاوالت لمده اربع اشهر 
اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك) فقط 

خمسمائة الف  دينار  الغير

(أعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري الثالث بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (452/ 
2,045.ك) ما يعادل نسبة (0,351%) من قيمة عقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/73
اصالح وتشغيل وصيانة ومعدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة
للوزارة في منطقة الفروانية األولى المبرم مع/ شركة الحساوي لمعدات التبريد والتكييف 
أعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/3 وذلك لحذف األعمال المذكورة بالكشف المرفق 

بكتاب الوزارة

- إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2937) المؤرخ في 2017/2/1 المتضمن المبلغ 
الصحيح

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على أن تطرح األعمال بمناقصة جديدة خالل هذه الفترة
وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



21 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة المواصالت

1716
2017-01-19

26104
2017-02-28

26103
2017-02-28

152
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ب ب ه 2014/2013/2 تنظيف وخدمة مرافق 
ومكاتب بالوزارة المبرم مع/شركة الكوت لمقاوالت المباني و الطرق فرع من شركة آبار 
المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة أشهر (مشهره) إعتبارا من 2017/7/14 

حتى 2018/1/13 بمبلغ إجمالي قدره (549,472/662 د.ك)   خمسمائة وتسعة واربعون 
الف  واربعمائة واثنى وسبعون دينار  وستمائة واثنى وستون فلس

طلب التجديد الخامس لعقد الممارسة رقم 2009/2008/1 صيانة نظام معالجة الوثائق 
لملفات الموظفين المبرم مع / شركة ابيال لالستشارات الكمبيوتر لمده ثالث سنوات اعتبارا 

من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (52,773/870د.ك) فقط اثنى 
وخمسون الف  وسبعمائة وثالثة وسبعون دينار  وثمانمائة وسبعون فلس  الغير

(أعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2010/2009/907 استبدال 
كبائن DLC بمقسم الفروانية لقطاع االتصاالت المبرم مع / شركة نت تيليكوم الستشارات 

الكمبيوتر لمده سنة اعتبارا من 2016/10/8 حتى 2017/10/7 بدون تكلفة مالية

الموضوع

الموضوع

1

2

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49



22 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المواصالت

وزارة األشغال العامة

152
2017-01-12

688
2017-02-28

559
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/7 توريد وتركيب وصيانة الشبكة 
الهاتفية لمحافظتي مبارك الكبير - االحمدي المبرم مع/شركة نواصر للتجارة العامة لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/7/20 حتى 2018/7/20 بدون تكلفة مالية بنفس الشروط و 

المواصفات

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/411,000 د.ك)  فقط 
اربعمائة واحدىعشر الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (35.01%) على قيمة عقد المناقصة 
رقم ق ص/ش/53 صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة األحمدي المبرم مع/ 

شركة المد األخضر للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لحاجة الوزارة

الموضوع

الموضوع

4

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة المالية

272722006220
2017-03-05

272722006001
2017-03-05

19264
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1272913 اعمال وتشغيل وصيانة واصالح المعدات 
واالجهزة الكهربائية والميكانيكية واجهزة التكييف والتبريد بمعسكرات قطاع هيئة االمداد 

والتموين المبرم مع/ شركة برقان الهندسية للمقاوالت العامة لمدة سته اشهر بمبلغ إجمالى 
قدره (-/106,680د.ك)  فقط مائة وستة الف  وثمانمائة وستون دينار الغير اعتبارا من 

2017/10/1 حتى 2018/3/31 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه 
1872916

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1402712 اعمال خدمات النظافة بمعسكر الدوحة 
المبرم مع / مركز الرواد للخدمات البيئية لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/20 حتى 
2017/10/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,840د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  وثمانمائة 
واربعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة الجديدة رقم (1412715)

طلب تعديل مبلغ تمديد المناقصة رقم 2014/2013/1 اعمال الحراسة البشرية لمبنى مجمع
الوزارات المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة لمدة ثالث أشهر ليصبح (84,013/383 د.ك)  
فقط اربعة وثمانون الف  وثالثةعشر دينار  وثالثمائة وثالثة وثمانون فلس  الغير بدال من 

(-/76,324 د.ك) لورود خطأ بكتابهم

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  
2016/49



24 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

وزارة األعالم

19264
2017-01-24

69
2017-02-01

107
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد رقم وأ/20862 للممارسة رقم وأ/2015/425/ 2016
استضافة الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني والبوابة االلكترونية للوزارة والمعلومات 

المتبادلة في قطاعات الوزارة وادارتها (خدمات مركز نظم المعلومات) المبرم مع/ شركة بي 
دبليو سي تكنولوجي للكمبيوتر لمدة سنة من 2017/3/5 حتى 2018/3/4 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/ 44,000 د.ك) اربعة واربعون الف  دينار

طلب التالي:
*أوال: طلب تعديل التجديد األول لعقد الممارسة رقم و أ/2014/347-2015 للقيام بأعمال 
الصيانة لقسم اإلنتاج واألقسام األخرى بمجلة العربي المبرم مع/ شركة المكاتب المتكاملة 

ليصبح اعتبارا من 2016/11/30 حتى 2017/3/31 بدال من 2017/7/31 ويصبح بمبلغ 
اجمالي قدره (2,090/610 د.ك) بدال من (1,036/667 د.ك)  فقط  الف  وسبعة وثالثون 

دينار  وستمائة وسبعة وستون فلس  الغير

*ثانيا: اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (86) المؤرخ في 2017/2/7 المتضمن:
طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم و أ/2014/347-2015 للقيام بأعمال الصيانة لقسم
اإلنتاج واألقسام األخرى بمجلة العربي المبرم مع/ شركة المكاتب المتكاملة لمدة سنة اعتبارا
من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/6,220 د.ك)  فقط ستة آالف  ومائتين وعشرون 

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49



25 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

بيت الزكاة

وزارة الصحة

107
2017-02-21

839
2017-02-27

1868
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد ايجار مبنى لبيت الزكاة بمحافظة الفروانية المبرم مع/ السيد محمد
عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/33,000 د.ك) ثالثة وثالثون الف  دينار علما بأن بيت الزكاة يقوم حاليا 

بالتجهيز النشاء مقرات جديدة بين المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة حاليا

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم ص/م س/2013/122-2014 توريد وتركيب خدمة 
االنترنت لعدة ادارات بالوزارة المبرم مع/ شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة

سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/8,200 د.ك)  فقط ثمانية آالف  ومائتى دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز التالي:
اوال: الموافقة على التجديد األول

ثانيا: عدم الموافقة على التجديد الثاني استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم 
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49



26 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

اإلدارة العامة للجمارك

1868
2017-02-27

1010
2017-03-02

1009
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول أج/ش م/2015/2014/5 استئجار سيارة لنقل الذهب و المجوهرات 
لحساب اإلدارة على/ شركة الرائد للحراسة لمدة شهر واحد اعتبارا من 2017/3/2 لغاية 

2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 705 د.ك)   سبعمائة وخمسة دينار  الغير

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم أ ج /ش م/2015/2014/4 بشأن اصالح و تشغيل و 
صيانة آالت التصوير لالدارة على/ شركة التسويق المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
شهر واحد اعتبارا من 2017/3/2 لغاية 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (423/250 د.ك )

اربعمائة وثالثة وعشرون دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير  .

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات رقم  
2016/49



27 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

1718
2017-02-16

343
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/7 أعمال إعادة تأهيل متحف 
الكويت الوطني العمال التشطيبات و االعمال الخارجية المبرم مع شركة/المدير الكويتي 
للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (150) يوما تنتهي في 2017/6/30 بدون تكلفة مالية 

وذلك نتيجة األعمال التغييرية واإلضافية بالمبنى رقم (3)

طلب إعادة النظر بقرارالجهاز السابق واإلذن من المناقصة رقم 2015/2014/1 توفير 
عمالة متنوعة لمقر الهيئة في مجاالت (األمن - التنظيف - المراسلين - الفندقة) على النحو 

التالي:-
*أوال:طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/75,250 د.ك) فقط 
خمسة وسبعون ألف ومائتين وخمسون دينار ال غير ما يعادل نسبة (46.6%) على عقد 

بند (المراسلين والفندقة)  المبرم مع/ الشركة المتحدة إلدارة المرافق وذلك لزيادة عدد(16)
مراسل و (14) عامل خدمة فندقية لتغطية احتياجات استالم المرحلة الثانية من مقر الهيئة 

والبالغة ضعف المرحلة األولى اعتبارا من 2017/3/1

*ثانيا:طلب األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (43,666/839 د.ك)  فقط ثالثة واربعون 
الف  وستمائة وستة وستون دينار  وثمانمائة وتسعة وثالثون فلس  الغير ما يعادل (42,2

%) على قيمة عقد بند (النظافة) المبرم مع/ شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة 
والمقاوالت و ذلك لزيادة (11) عامل نظافة لتغطية احتياجات استالم المرحلة الثانية من مقر

الهيئة والبالغة ضعف المرحلة األولى اعتبارا من 2017/3/1

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/2/16
ويتخطر المجلس االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



28 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

343
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

      قرر الجهاز التالي:
أوال:  إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/15) المنعقد بتاريخ 2017/2/22 

المتضمن "  عدم الموافقة لتجاوز النسبة المسموح بها"
ثانيا: الموافقة بنفس الشروط واألسعار



29 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

1911
2017-01-19

1306
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات المذكوره 

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

-مناقصة محدودة
-ال تقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة على 6 عقود 
-نسبة األوامر التغييرية (%20)

(أعيد بحث) طلب طرح تأهيل شركات المحلية والعالمية لتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة 
السويتشجير GIS  للمشاركة بالمناقصات المستقبيلة

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

1397
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/16 صيانة الجهاز الرئيسي بالهيئة على 
الشركات والمؤسسات المتخصصة والمسجلة لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

لعام 2017 

* المناقصة عامة 
* المناقصة ال تقبل التجزئة 

* المناقصة ال تقبل عروض بديلة 
* األوامر التغييرية (%35)

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  شريطة أن يتم تقديم السيرة الذاتية وقت توقيع العقد مع تعديل 
نسبة األوامر التغيرية  إلى %25



31 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

611
2017-02-20

609
2017-02-20

599
2017-02-27

597
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (200) منظمات لضربات القلب ذات انواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفى الصدري بوحدة قسطرة القلب بمبلغ إجمالي قدره (-/5,054,187 
د.ك)  فقط خمسة ماليين  واربعة وخمسون الف  ومائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (198) دعامات للقلب بقياسات مختلفة لمستشفى العدان /مركز 
سلمان الدبوس للقلب من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/1,074,219 د.ك)  فقط  مليون  واربعة وسبعون الف  ومائتين وتسعةعشر دينار  
الغير

طلب شراء البند رقم  (134) ادوية (حبوب) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعه للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/879,670د.ك) فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون الف  وستمائة وسبعون دينار 

الغير

طلب شراء البند رقم (132) أدوية كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد)
بمبلغ اجمالي قدره (-/2,561,328 دوالر امريكي) ما يعادل (-/776,082 د.ك)  فقط 

سبعمائة وستة وسبعون الف  واثنى وثمانون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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



32 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

597
2017-02-27

586
2017-02-27

605
2017-02-20

184
2016-05-23

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب شراء البند رقم (193) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلف مع صعقة 
كهربائية لمستشفى األميري من الشركات المذكورة بمبلغ إجمالي قدره (-/310,495 

د.ك)  فقط ثالثمائة وعشر الف  واربعمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوزام والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/302,145 د.ك)  فقط ثالثمائة واثنين الف  ومائة وخمسة واربعون 

دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

 م

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

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:
اوال: عدم الموافقة  للبند رقم( 75 ) على أن يتم الشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة على الشراء لباقي البنود



33 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

582
2017-02-27

581
2017-02-27

603
2017-02-20

602
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب شراء البند رقم (113) محاليل للغسيل البريتوني CAPD لمراكز غسيل الكلى من / 
شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/250,250د.ك) فقط 

مائتين وخمسون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

 (APD (SLEEP SAFE طلب شراء البند رقم (191) مستلزمات الغسيل البريتوني
لمراكز غسيل الكلى من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي

قدره (-/238,000 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وثالثون الف  دينار  الغير بعد زيادة 
الكميات

طلب شراء البند رقم (190) اطقم لقسطرة االوعية التاجية لمستشفى الصدري-  وحدة 
قسطرة القلب من / شركة وربة للتجهيزات الدوائية (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره ( -/210,000د.ك) فقط مائتين وعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

8

9

10

11

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

576
2017-02-27

572
2017-02-27

571
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب شراء البند رقم (102) أدوية (حبوب) لعالج الضغط الرئوي لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/504,798 دوالر امريكي) ما يعادل (-/153,963 د.ك)  

فقط مائة وثالثة وخمسون الف  وتسعمائة وثالثة وستون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (101) أدوية (حبوب) لعالج مرضى المسالك البولية لكافة االقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/151,003د.ك)  فقط مائة واحدى وخمسون الف  وثالثة دينار  الغير .

الموضوع

12

13

14

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

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

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



35 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

569
2017-02-27

567
2017-02-27

566
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (99) ادوية شراب لعالج حساسية االطفال لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي : 

* البند رقم (99/1) من/ مجموعة بايوميدكس الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/34,000 د.ك) فقط اربعة وثالثون الف  دينار  الغير

* البند رقم (99/2) من/ شركة الروائي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/103,352 د.ك) فقط مائة وثالثة الف  وثالثمائة واثنى وخمسون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (97) ادوية (حبوب) لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة األقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/444,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/134,532 د.ك)  
فقط مائة واربعة وثالثون الف  وخمسمائة واثنى وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (96) بخاخ لعالج االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام في 
المراكز الصحية من / شركة محمد ناصر الهاجري (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/133,659د.ك)   فقط مائة وثالثة وثالثون الف  وستمائة وتسعة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

15

16

17

 م

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

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

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



36 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

596
2017-02-20

2017/563
2017-02-27

550
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (184) مادة سائلة عضوية من الفابرين والثرومبين تستخدم لوقف 
النزيف الداخلي في العمليات لكافة االقسام في المستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير ( 

ثالث اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/133,000 د.ك)  فقط مائة وثالثة وثالثون الف 
دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (92) أدوية (مستحضرات) لتشخيص امراض حساسية الجلد 
التالمسية لمستشفي الفروانيه من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/125,120 د.ك)  فقط مائة وخمسة وعشرون الف  ومائة 

وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (78) (أدوية) حقن مضاد لإلستفراغ لكافة المستشفيات على النحو 
التالي : 

* البند رقم (1/78) من / مجموعة بايوميدكس الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/22,400 د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  واربعمائة دينار  الغير

* البند رقم (2/78) من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/101,075 د.ك) فقط مائة وواحد الف  وخمسة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

18

19

20

 م

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

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

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



37 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

561
2017-02-27

593
2017-02-20

557
2017-02-27

588
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (90) أدوية (حبوب) لعالج امراض األعصاب لكافة المستشفيات من 
/ شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/404,828 دوالر امريكي) ما 

يعادل (-/122,663 د.ك)  فقط مائة واثنى وعشرون الف  وستمائة وثالثة وثالثون 
دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (181) دعامات ذاتية التمدد خاصة باالطفال قياسات مختلفة 
لمستشفى العدان /مركز سلمان الدبوس للقلب من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/111,931 د.ك)  فقط مائة واحدىعشر الف  وتسعمائة واحدى وثالثون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (86) ادوية حقن لعالج مرضى ال S'CROHN لكافة المستشفيات 
من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/99,625د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  وستمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (176) إبر للحقن آمنة قياس 2/1X27G لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث اقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/326,000 $) مايعادل (-/98,778 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وسبعمائة 

وثمانية وسبعون دينار  الغير

الموضوع

21

22

23

24

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  

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



38 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

588
2017-02-20

584
2017-02-20

556
2017-02-27

583
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (172) مستهلكات تستخدم في جراحة مناظير العظام لمستشفى 
الرازي على النحو التالي:

-(172-1) من / شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/12,600د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وستمائة دينار  الغير

-(172-2) من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/37,200د.ك)  فقط سبعة وثالثون الف  ومائتى دينار  الغير

-(172-3) من / شركة ياكو الطبية (ثاني اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-
/47,818د.ك)

 فقط سبعة واربعون الف  وثمانمائة وثمانيةعشر دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (85) محاليل ومستهلكات الغسيل البريتوني لمكائن 
HOMECHOICE لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/97,440 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  واربعمائة واربعون دينار
 الغير

طلب شراء البند رقم (171) ابر وخيوط جراحية خاصة للعمليات الدقيقة لقسم جراحة 
القلب لمستشفى الصدري من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/97,391 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  وثالثمائة واحدى وتسعون دينار  الغير

الموضوع

24

25

26

27

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

583
2017-02-20

555/10
2017-02-27

2017/553
2017-02-27

578
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (84) حقن لعالج امراض الدم لكافة المستشفات من /شركة بدر 
سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/94,737د.ك)  فقط اربعة وتسعون

الف  وسبعمائة وسبعة وثالثون دينار  الغير .

 CYSTIC FIBROSIS WITH طلب شراء البند رقم (81) أدوية (حبوب) لعالج
PANCREATIC INSUFFIENCY لقسم االطفال - مستشفي الفروانية من / 

مجموعة بوشهري التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/93,139 د.ك)  فقط 
ثالثة وتسعون الف  ومائة وتسعة وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (166) وصلة القسطرة الوريدية لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانة (رابع اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-

/90,240د.ك) فقط تسعون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير

الموضوع

27

28

29

30

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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

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

   قرر الجهاز الموافقة  



40 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

577
2017-02-20

575
2017-02-20

574
2017-02-20

549
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (165) اطقم تخدير عن طريق العمود الفقري لكافة أقسام التخدير 
في المستشفيات من / شركة ياكو الطبية (رابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/88,173 د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف  ومائة وثالثة وسبعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (163) ضماد ماص الفرازات فتحة االنبوب الحنجري لكافة االقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / الشركة الوطنية الطبية للصناعات االستهالكية 

(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/86,520د.ك) فقط ستة وثمانون الف  
وخمسمائة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (162) قفازات جراحية معقمة تستخدم داخل العمليات قياس 6.5 
لكافة المستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/84,700د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  وسبعمائة دينار  الغير.

طلب شراء البند رقم (77) كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة الغانم هيلث كير (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/81,877د.ك)
 فقط احدى وثمانون الف  وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

31

32

33

34

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

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



41 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

548
2017-02-27

572
2017-02-20

4671
2017-02-27

1870
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (67) مواد مخدرة لعالج االدمان لمركز عالج االدمان من / شركة 
على عبدالوهاب المطوع التجاريه (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/80,520د.ك)  

فقط ثمانون الف  وخمسمائة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (160) محاقن قياس (50-60 مل) لكافة االقسام في المراكز الصحية
والمستشفيات على النحو التالي 

-(160-1) من / شركة الوطنية الطبية للصناعات االستهالكية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/34,200د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  ومائتى دينار  الغير

-(160-2) من / مؤسسة انتجرا الطبية (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/44,100د.ك) فقط اربعة واربعون الف  ومائة دينار  الغير

طلب الوزارة الغاء ترسية البند رقم (2) الخاص بمناقصة الخليج رقم (37) توريد ادوية 
ومستحضرات طبية المرساه على /شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل محلي)
لشركة /A.S A PHARMACEUTICALS.G  و ذلك لوجود بعض االعراض الجانبية

للمنتج المقدم من الشركة

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/41 توريد اكياس نايلون إلدارة 
المستودعات الطبية على / شركة الخالد للصناعات البالستيكية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 

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

الموضوع

35

36

37

38

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



42 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

1870
2017-02-27

1869
2017-02-27

1878
2017-02-27

6086
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 83/ 2016/ 2017 توريد وتركيب أجهزة 
البصمة والبرنامج التابع لها لمنطقة العاصمة الصحية على / شركة مدى لالتصاالت (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/25,924 د.ك)  فقط خمسة وعشرون الف  وتسعمائة 

واربعة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 13/ 2016 /2017 توريد ورق وملصق 
حراريان لنظم الرعاية الصحية على / مؤسسة دار الخير للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني 

أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,425 د.ك)  فقط ستة عشر الف  واربعمائة 
وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب استدراج عرض سعر رقم 2017/7263 من شركة / الصناعات الهندسية الثقيلة 
 MITSUBISHI HITACHI POWER / وبناء السفن الوكيل المحلي لشركة

SYSTEM LTD ,JAPAN  لتوريد قطع غيار لنظام التحكم اآللي للغالية (ABC) في 
محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

الموضوع

الموضوع

38

39

40

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



43 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

األمانة العامة لمجلس الوزراء

6086
2017-02-28

26939
2016-10-03

2980
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية  بنود الممارسة رقم و ك م /1464/2015/13 قطع غيار لنظام 
حارقات الوقود لقسم الغاليات  إلدارة محطة الصبية على / شركة مجموعة علي الغانم 

وأوالدة للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/97,064 
د.ك) فقط سبعة وتسعون الف  واربعة وستون دينار

*كما اطلع الجهاز على تظلم شركة مشاريع يورو للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار)
رقم 2016/1999 بتاريخ 2016/10/17 و رقم (2016/2611) المؤرخ في 

2016/12/28 والمتضمن إلتزام الشركة المصنعة بتقديم المواد للشركة المتقدمة 
للممارسة عند الفوز بالممارسة

وكتاب الوزارة رقم 6993 المؤرخ 2017/3/8 المتضمن الرد على التظلم

طلب استدراج عروض اسعار لتوريد وتركيب أثاث مكتبي لألمانة العامة لمجلس الوزراء 
والجهات التابعة لها من الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   عدم الموافقة وتطرح بمناقصة  

   قرر الجهاز الموافقة  ويحفظ التظلم

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

بنك االئتمان الكويتي

جامعة الكويت

2817
2017-03-05

6605
2017-03-01

2363
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (105) توريد وتركيب سيرفرات لمكتب اإلنماء االجتماعي على
/ شركة سوليدير تكنولوجي للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/11,000

د.ك)  فقط احدىعشر الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/18 تجديد تراخيص Oracle HRMS على/ 
شركة الدار لالنظمة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-

/12,969د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وتسعمائة وتسعة وستون دينار  الغير

طلب ترسية بندي الممارسة رقم 129-2017/2016 توريد و تركيب قطع غيار و معايرة 
لكلية الهندسة - بالجامعة على النحو التالي:

-البند رقم (1) على/ شركة العرفج الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/4,600 د.ك) فقط اربعة آالف  وستمائة دينار  الغير

-البند رقم (2) على/ شركة العرفج الهندسية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,600
د.ك) فقط اربعة آالف  وستمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

بيت الزكاة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2363
2017-02-27

837
2017-02-27

3732
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم ب ز م/2016/16 انتاج عدد (2) برنامج اذاعي للبيت على/ 
مؤسسة ميديا الين للخدمات االعالمية واالعالنية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/7,400 د.ك)  فقط سبعة آالف  واربعمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة 37-2017/2016 انتاج عدد 2 برنامج اذاعي بواقع 30 حلقة لكل
برنامج إلدارة مكتب التوجيه المجتمعي على / شركة درة الخليج للدعاية واالعالن ( أقل 
االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/5,700 د.ك )  خمسة آالف  وسبعمائة دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



46 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الداخلية

وزارة المواصالت

4026
2017-03-07

1706
2017-02-16

716
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 63-2016/م2017 رحلة عمرة عن طريق الجو للمتميزين من 
األئمة والمؤذنين على/شركة الوسيط للسياحة والسفر (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/41,040 د.ك)  فقط احدى واربعون الف  واربعون دينار  الغير

افادة الوزارة بتعديل مدة التعاقد المباشر رقم 2015/14-2016 الخاص باشتراكات 
مجالت علمية جنائية متنوعة لالدارة العامة لالدلة الجنائية بالوزارة مع/شركة فيرتس 
الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت لتصبح ثالث سنوات بدال من سنه بذات الشروط و 

االسعار وبدون زيادة مالية

طلب إلغاء الممارسة رقم 2017/2016/1 توفير فنيين وإختصاصيين في مجال نظم 
وتقنية المعلومات بالوزارة وذلك لعدم مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة و 

لتجاوز األسعار المتقدمة من قبل الشركات على أن يتم إعادة طرحها كمناقصة.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



47 2017/19إجتماع 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                األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المواصالت

ديوان سمو ولي العهد

716
2017-03-02

111
2017-03-01

130
2017-03-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/مؤسسة سيرف ميديا للدعاية واإلعالن (أقل األسعار) لتنفيذ وتوريد ألبوم
عرض صور فاخر لتقديمة للضيوف والوفود الرسمية للديوان بمبلغ اجمالي قدره (-

/23,850 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/2 توفير وتركيب وتشغيل نظام ميكنة اعمال 
لجهات مختلفة بالديوان على/ مؤسسة سرادار الكويت ألجهزة الكمبيوتر (أقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/89,865 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 15-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


