
محضر أعمال
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إدارة اإلعداد والتدقيق
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محضر أعمال



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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/26
09-رجب-1438 هـ 

   االربعاء
2017-04-05 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-05

)(   االربعاء2017/26 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                                  عضو/ ممثل                      عضو/ ممثل                            األمين العام       

    و قد حضر االجتماع السادة :-
عبدالله سعود العبدالرزاق

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

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

عبد الله زايد الفهد
د/مرسال سعد الماجدي
د/مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

هدى إبراهيم العيسى

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل وزارة المالية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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1 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة األعالم

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

2031232-RFP

وأ/2017/2016/252

هـ ز/م م/2017/2016/14

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

استبدال محطات الكهرباء الفرعية المرفوعة القديمة في منطقة غرب الكويت 
 REPLACEMENT OF OLD SUBSTATIONS IN WEST KUWAIT

AREA

مشروع ترميم و نسخ و توصيف و تبويب و ارشفة االفالم السينمائية القديمة و جميع 
انواع االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( االرشيف التلفزيوني لتلفزيون دولة الكويت)

استئجار اليات و معدات للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

ا م م /2017/2016/2/1

رقم المناقصة

تجهيز موقع استضافة النظم اآللية لوزارة االشغال العامة

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/578$
2017-03-30

2017/559$
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب قبول دراسة عطاء شركة / كي سي سي للهندسة والمقاوالت(أقل األسعار)  للمناقصة 
رقم RFP-2023965 انشاء محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة (KV11) ورفع كفاءة 

المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت وذلك لوجود على النحو التالي:
- للكيبالت مصنعة محليا بمبلغ اجمالي قدره (-/5,906,760د.ك) نسبة الخطأ (%7.51)

-للكيبالت مصنعة خارج الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/5,670,200د.ك) نسبة 
الخطأ(%7.80) 

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

بعد االستماع الى  :
السيد/ خالد العدساني      ممثل شركة نفط الكويت

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2036174 خدمات الصيانة لشبكة الطرق التابعة للشركة 
في منطقة الحقول شمال وغرب الكويت على / شركة جلوبال الوطنية للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (4,398,903/600د.ك) فقط اربعة ماليين  
وثالثمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة وثالثة دينار وستمائة فلس الغير

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

بعد االستماع الى  :
السيد/ خالد العدساني      ممثل شركة نفط الكويت

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



4 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

33
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ب ك/خ/2015/315 خدمات تشغيل وصيانة االنظمة 
الميكانيكية و الكهربائية و اعمال الترميمات الجذرية في مجمع القطاع النفطي على / شركة 
بدر المال وإخوانه (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,188,256 د.ك)  فقط خمسة

ماليين  ومائة وثمانية وثمانون الف  ومائتين وستة وخمسون دينار  الغير

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

بعد االستماع الى  :
السيد/ علي الصايغ      ممثل وزارة النفط

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

شركة صناعة الكيماويات البترولية

2017/572$
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ(-/3,959,290د.ك) مايعادل (%21,18)  
على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2296 تقديم خدمات مساعدة لمستشفى 

 SUPPLY OF ANCILLARY MEDICAL MANPOWER TOاألحمدي
AHMADI HOSPITAL المبرم مع / الشركة التجارية العامة لتغطية تكاليف تمديد العقد 

لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/16 حتى 2018/4/15

بعد االستماع الى  :
السيد/ خالد العدساني      ممثل شركة نفط الكويت

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة صناعة الكيماويات البترولية

8
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,179,850 
د.ك) ما يعادل نسبة (26.8%) على قيمة عقد رقم م ن ع/2016/3 أعمال الصيانة 
والخدمات الفنية مصانع ومرافق الشركة المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

بعد االستماع الى  :
السيد/ علي الصايغ      ممثل وزارة النفط

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

شركة ناقالت النفط الكويتية

2017/570$
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

2/1-3&8/7-2 RFQ-2026976 TUBING طلب طرح المناقصة رقم

- تقبل التجزئة على أساس مجموعتين
- ال تقبل عروض بديلة

- مفتوحة على الموردين المحليين شريطة التوريد من المصانع المعتمدة

بعد االستماع الى  :
السيد/ خالد العدساني      ممثل شركة نفط الكويت

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة ناقالت النفط الكويتية

2017/1
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة التالي:
اوال: اعتماد نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة في تصميم و بناء وتسليم الناقالت الخاصة 

 (VLGC & VLCC) بأحواض الناقالت
ثانيا: إعادة دراسة الوضع المالي لشركات الخاصة بأحواض الناقالت (MR) و موافاة 

الجهاز بالنتيجة 

بعد االستماع الى :
السيدة/ اماني العلي          رئيس فريق عمل العقود الفنية

السيد/ يوسف الصقر         مدير مشاريع االسطول
السيد/ عبدالرحمن الحصم    رئيس فريق مشاريع االسطول

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



9 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

373
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

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

المحلي/ شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت اإلنشائية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/94,800,000 د.ك) أربعة وتسعون مليون وثمانمائة ألف دينار ال غير بعد عمل 
موازنة تثمينية وذلك لكون المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة اإلنمائية اإلستراتيجية 

للدولة والخطة الزمنية لمشروع المطالع اإلسكاني

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

والموازنة التثمينة
- تظلم شركة كونتك المتحده للمقاوالت عامة للمباني(ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(108,820,668/088 د.ك)  رقم (2017/390) المؤرخ في 2017/2/28
- كتاب الوزارة رقم (778) المؤرخ في 2017/3/15 والمتضمن االستعجال بقرار الترسية

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

الموضوع

1

 م

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



10 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

1906
2017-03-07

19545
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م خ ع/2015/2014/14 تجهيز خدمات التنظيف والنقل الداخلي
والتخلص من النفايات (مستشفى جابر والمباني الملحقة ) على / الشركة الكويتية للخدمات 
الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,780,533 د.ك) 

فقط سبعة ماليين  وسبعمائة وثمانون الف  وخمسمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير

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

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

طلب ترسية المناقصة رقم م ع ت أ/2016/3 استئجار أجهزة كمبيوتر شخصي وملحقاتها 
وتقديم خدمات الدعم الفني لها على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/2,872,692 د.ك) فقط مليونين وثمانمائة واثنى وسبعون ألف 

وستمائة واثنى وتسعون دينار ال غير

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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



11 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

195133
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع 2014/2013/84 هدم مبنى مدرسة روضة ابن حيان قطعة 
(3) وتصميم وترخيص واعادة انشاء وتنفيذ وانجاز وصيانة الروضة التابعة لمنطقة 
االحمدي التعليمية على/شركة الجسمي والعصفور لمقاوالت البناء (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,890,000 د.ك) فقط  مليون  وثمانمائة وتسعون الف  دينار  الغير

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

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة :
السيد/ بدر المطوع  مدير االادارة المالية
السيد/ بدر العجمي  مراقب التوريدات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



12 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

8499
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم م ع /2014/2013/95 توريد و تركيب وصيانة وتشغيل 
وصيانة وتحديث غرفة التشغيل واجهزة الخدمة على شركة /  كوانتم سلوشنز للتجارة 

العامة (اقل االسعار) بملغ اجمالي قدرة (-/373.000 دك)
*كما إطلع الجهاز :

- باجتماع (2017/21) بتاريخ 2017/3/20 على كتاب شركة/ كوانتم سلوشنز للتجارة 
العامة رقم 002 المؤرخ في 2017/2/12

-كتاب الوزارة رقم (6102) المؤرخ في 2017/3/8 والمتضمن مناقشة تظلم الشركة
-كتاب الوزارة رقم (7443) المؤرخ في 2017/3/26 والمتضمن وقف اجراءات التربية

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة :
السيد/ بدر المطوع  مدير االادارة المالية
السيد/ بدر العجمي  مراقب التوريدات 

رقم م ع /2014/2013/95 توريد و تركيب وصيانة وتشغيل وصيانة وتحديث غرفة 
 / New Data center التشغيل واجهزة الخدمة الضخمة وملحقاتها التابعة للوزارة

لحاجة إدارة نظم المعلومات

الموضوع

2

 م

      قرر الجهاز :
اوال : الغاء قرار اللجنة السابق الصادر باجتماع رقم (2017/7) المنعقد بتاريخ 

2017/1/25 المتضمن :
 الموافقة على توصية الوزارة بالترسية على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (ثاني أقل 

األسعار) بمبلغ (-/386,000 د.ك) باجتماع رقم 2017/7 المنعقد في 2017/1/25
ثانيا : الموافقة ويحفظ التظلم



13 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

الهيئة العامة للقوى العاملة

5843
2017-02-28

8831
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) 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

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

- مرفق تقرير االدارة القانونية

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/8 صيانة وتحديث شبكات االتصال بمباني البلدية 
لمدة ثالث سنوات على / شركة الحلول التكنولوجية المتعددة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/98,640د.ك)

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

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



14 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للقوى العاملة

اإلدارة العامة لإلطفاء

2171
2017-03-21

2868
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الهيئة توقيع عقد المناقصة رقم ق ع /2017/2016/2 اعمال السنوية للتنظيف 
والنقل الداخلي من النفايات لكافة وحدات الهيئة على/شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق والمدن (رابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,745,262 د.ك)  فقط 

مليون  وسبعمائة وخمسة واربعون الف  ومائتين واثنى وستون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/17 صيانة وترميم المنشات والمرافق التابعة 
لالدارة  لمدة ثالث سنوات على / الشركة المتحدة للخدمات الهندسية ( اقل االسعار) بنسبة 
خصم (8.6%) شريطة قيام المناقص بالختم والتوقيع على سابقة األعمال المقدمة من قبله 

ضمن العطاء

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

بعد االستماع الى افادة :
العميد / صالح االنصاري           نائب المدير العام لشؤون االدارية والمالية

العقيد / عبدالمحسن العنزي        مدير ادارة االنشاء والصيانة
النقيب / سليمان ابوالبنات          مهندس العقد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز الموافقة  



15 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ديوان الخدمة المدنية

5511
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2015/2014/20 مشروع هدم وإعادة بناء وإنشاء وإنجاز 
وصيانة مسجد سعد العصفور (منطقة الفحيحيل - ق 9) على/ مؤسسة المنار سبورت 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (429,546/500 د.ك) فقط 
خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسمائة وستة وأربعون دينار وخمسمائة فلس ال غير

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

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



16 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

28505
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز بشأن ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 
توفير خدمة نقل وتبادل معلومات الخدمة المدنية فيما بين الديوان  والجهات الحكومية من 
خالل الشبكة الالسلكية لمدة ثالثة سنوات على / شركة مدى لإلتصاالت (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/520,200د.ك)  فقط خمسمائة وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير

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

بعد االستماع الى ممثل الجهه
السيد / أحمد العبدالجليل  -  الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

      قرر الجهاز:
اوال : الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/18) المنعقد بتاريخ 2017/3/8 

المتضمن : عدم الموافقة لعدم توفر االعتماد المالي
ثانيا : الموافقة



17 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة الدفاع

5473
2017-03-21

272762406005
2017-03-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/25 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة 
التكييف المركزي بمواقع متفرقة بالهيئة على / شركة كاظمة للمشاريع الهندسية (ثاني اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/333,000د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وثالثون الف دينار 
الغير

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

(اعيد بحث) 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

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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



18 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

2624
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية البند (2) المناقصة رقم 2015/2014/45 
التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب االلي وملحقاتها واجهزة الحاسب 
الرئيسي لمبنى ادارة شئون اقامة حولي الجديد لالدارة العامة لنظم المعلومات على/ شركة 
النواصي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/217,480 
د.ك)  فقط مائتين وتسعة وتسعون الف  ومائة وتسعون دينار  الغير بناءا على مالحظات 

ديوان المحاسبة

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

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ حمد الشمري  المستشار المالي

السيد/ اسامه الوهيب   مدير إدارة التشغيل و الدعم الفني
المهندس/فهد العجمي  مهندس أول

السيد/ محمد جمعه  مهندس

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



19 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة الصحة

1334
2017-03-16

2017/562$
2017-03-23

2017/65$
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بتجديد الكفاله وعدم إستبعادها من 
المناقصة  رقم 1852914 صيانة واصالح الطرق و الساحات 
الداخلية و مواقف السيارات الخارجية لمعسكر معهد التدريب 
التخصصي و مواقف السيارات الخارجية لمعسكرات منطقة 

صبحان العسكرية

طلب الشركة تزويدها بأسباب االستبعاد من المناقصة رقم ص 
/م خ ع/2016/2015/21 توريد وتركيب وصيانة برامج 

اوراكل ودعم ألنظمة الوزارة مع وقف اجراءات التعاقد

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

(اعيد بحث) تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم هـ. 
HYSTEROSCOPE ط. 2014/358-2015 توريد اجهزة
TELESCOPES وملحقاتها لمجلس اقسام امراض النساء 

والوالدة بمستشفى الجهراء

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة تشييد الخليج 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



20 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

2017/65$
2017-01-08

2017/63$
2017-01-08

1703
2017-03-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

(اعيد بحث) تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم هـ. 
ط. 2015/1033-2016 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس 

اقسام الجراحة العامة بمستشفى الفروانية

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

طلب الشركة شراء كراسة  تاهيل شركات متخصصة لالشتراك 
في اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود 
لمحطات توليد القوى الكهربائة وتقطير المياه وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة ماكس اي ان سي 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

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

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  النتهاء االقفال في 2016/10/17



21 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بلدية الكويت

2017/445$
2017-03-08

2017/532$
2017-03-15

2017/500$
2017-03-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة الموافقة على تزويدها بكراسة التأهيل في مجال 
المقاوالت الزراعية.

 طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف 
المدن لدى البلدية

طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف 
المدن لدي البلدية وذلك الستيفائها جميع الشروط

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة برفكت سلوشنز 
للتجارة العامة و المقاوالت

ذ م م

شركة القدس االهلية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة دلة العربية للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  النتهاء االقفال في 2016/8/11

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



22 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

795654
2016-11-02

7059
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث)إفادة الوزارة بإخالالت شركة العهد الجديد للمواد اإلنشائية والمقاوالت 
بإلتزاماتها التعاقدية إلعمال المناقصة رقم م ع / 2010/2009/5 لتصميم وترخيص وتنفيذ 

وانشاء وانجاز مجموعة مباني و المنشات تشمل فصول دراسية و مرافقها و صيانتها 
بنظام تسليم المفتاح بمنطقة األحمدي التعليمية

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7372) المؤرخ بتاريخ 2017/3/23 المتضمن 
الرأي النهائي من الوزارة

*كما إطلع الجهاز باجتماع (2017/7) بتاريخ 2017/1/25 على كتاب شركة/ العهد الجديد 
للمواد اإلنشائية والمقاوالت رقم 2017/8 المؤرخ في 2017/1/4

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة :
السيد/ بدر المطوع  مدير االادارة المالية
السيد/ بدر العجمي  مراقب التوريدات

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزياده مبلغ اجمالي قدره(-/96,500د.ك) ما يعادل نسبة 
(3,38%) على قيمة عقد المناقصة رقم م/ع/2012/9-2013 تنفيذ أعمال الصيانة 

والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة (المنطقة الثانية) 
المبرم مع/مؤسسة نسيبة للمقاوالت العامه للمباني اعتبارا من 2017/3/15حتى نهاية 

العقد في 2017/3/31

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة :
السيد/ بدر المطوع  مدير االادارة المالية
السيد/ بدر العجمي  مراقب التوريدات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة



23 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة األشغال العامة

7059
2017-03-21

2017/9020
2017-03-26

918
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/10 اعمال خدمة النزيل 
وتوريد الحفاظات لذوي االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية بالوزارة المبرم مع/ 

شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/8/28 حتى 
2018/2/27بمبلغ إجمالى قدره (1,396,531/181 د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وستة 

وتسعون الف  وخمسمائة واحدى وثالثون دينار  ومائة واحدى وثمانون فلس  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة و ش ج ع2017/2016/3 إقفالها في 

2017/6/6

طلب التمديد األول لعقدي المناقصة رقم ا م م  / 1 / 13 / 2010 / 2011  ( ع ) تزويد 
الوزارة بعمالة فنية متخصصة لمدة 300 يوم إعتبارا من 2017/4/19 على النحو التالي:

- المبرم مع/ شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ إجمالي قدره (-/609,312 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

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



24 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

918
2017-03-29

3808
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

- المبرم مع/ شركة ساحل الخليج بمبلغ إجمالي قدره (-/228,910 د.ك)

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 964 المؤرخ في 2017/4/3 المتضمن تفصيل 
التمديد المطلوب

بعد االستماع الى :
م/ زينب النعمة         مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب التجديد الثاني للعقد رقم 3767 اعمال التشغيل والصيانة التابعة لديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء (200B) والتوسعة والتعديالت الخاصة بالقاعة الرئيسية وملحقاتها بمبنى 
االمانة العامه (E400B) بقصر السيف العامر المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال اعتبارا
من 2017/6/1 حتى 2020/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (632,954/988د.ك) فقط ستمائة 
واثنى وثالثون الف وتسعمائة واربعة وخمسون دينار وتسعمائة وثمانية وثمانون فلس 

الغير

بعد االستماع الى ممثل الجهة:
السيدة/ ريم العنزي مراقب العقود و المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قرر الجهاز الموافقة  بنفس الشروط فقط
وتخطر األمانة االلتزام  بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016



25 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

وزارة الصحة

3225
2017-03-21

935
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التجديد األول لعقد المناقصة 
رقم2013/17 / 2014اعمال توفير وسائل نقل بكافة انواعها (سيارات) إلدارة الخدمات 

العامة بالجامعة المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات لمدة سنة اعتبارا 
من 2017/6/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (477,770/400 د.ك) فقط 

اربعمائة وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وسبعون دينار واربعمائة فلس الغير وذلك لحين 
اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2018/2017/3

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م خ ع /2014/2013/66 توفير اخصائي حاسب الي
المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/5/13 

بمبلغ اجمالي قدره (-/89,700د.ك) فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة دينار الغير وذلك 
لحين اإلنتهاء من ترسية المناقصة 2017/2016/21 أقفلت في 2016/11/29

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز:
اوال : الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/1) المنعقد بتاريخ 2017/1/4 

المتضمن:
عدم الموافقة وتخطر الجامعة  باالستعجال بطرح المناقصة

ثانيا : الموافقة لمدة 6 اشهر بنفس الشروط واالسعار
وتخطر الوزارة االلتزام  بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الوزارة باالستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية وااللتزام  
بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016



26 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الخارجية

1936
2017-03-22

13035
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م خ ع /2014/2013/60 توفير اخصائي نظم 
معلومات المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/49,200د.ك) فقط تسعة واربعون الف  ومائتى دينار  
الغير وذلك لحين اإلنتهاء من ترسية المناقصة 2017/2016/21 أقفلت في 2016/11/29

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :
الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم و خ 2-2016/2015 القيام بأعمال االمن والحراسة 
لديوان عام الوزارة واالدارة القنصلية ومراكز الخدمة التابعة لها ومعهد سعود الناصر 
الصباح الدبلوماسي المبرم مع / الشركة المتحدة الدارة المرافق  لمدة سنة إعتبارا من 

2017/3/31 حتى 2018/3/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/54.480د.ك)

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الوزارة باالستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية وااللتزام  
بأحكام قانون المناقصات العامة  رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19)   من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016



27 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة التعليم العالي

5075
2017-03-23

736
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/17,500 د.ك) ما يعادل نسبة 
(50%) على قيمة عقد الممارسة رقم 146-2016/2015 تصميم وصف وإخراج و طباعة
المطبوعات الخاصة باألنشطة الثقافية لقطاع المساجد المبرم مع/ شركة مطبعة جرير وذلك 

لحاجة الوزارة

طلب االمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة  التجديد االول لعقد الممارسة رقم 
2016/2015/4 خدمات الفندقة والمراسلين المبرم مع/شركة وهج الجزيرة للمقاوالت 
تنظيف المباني والطرق لمدة سنتين اعتبارا من 2017/7/15 بمبلغ اجمالي قدره (-

/8,640 د.ك)

بعد االستماع الى إفدة ممثل الجهة:
السيد/ جابر الصعفاك  مدير مكتب ادارة الشئون االدارية والمالية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19)   من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19)   من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016



28 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

وزارة الداخلية

1285
2017-04-03

3114
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة رقم ب ز 2011/2010/52 تقديم خدمات دعم فني 
لشبكات الحاسب اآللي لبيت الزكاة المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة 
ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/4.800 د.ك) 

بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح الممارسة رقم 2017/1

- كما اطلع الجهاز على كتاب البيت رقم 1232 المؤرخ في 2017/3/29 المتضمن نفس 
الطلب قبل التعديل

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (2015/162-2016) شراء تذاكر سفر المبعدين خارج البالد 
لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية (إدارة اإلبعاد ) المبرم مع/شركة بودي للطيران لمدة 
ستة شهور إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 بدون أعباء مالية وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ حمد الشمري  المستشار المالي

السيد/ اسامه الوهيب   مدير إدارة التشغيل و الدعم الفني
المهندس/فهد العجمي  مهندس أول

السيد/ محمد جمعه  مهندس

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19)  من أحكام قانون المناقصات العامة  
رقم 49 لسنة 2016

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



29 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

3116
2017-03-29

3113
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (2014/2013/330) من المناقصة رقم 2013/2012/1 
إصدار تذاكر سفر المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد 
) بالوزارة المبرم مع / شركة بودي للطيران لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2017/9/30 بدون اعباء مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ حمد الشمري  المستشار المالي

السيد/ اسامه الوهيب   مدير إدارة التشغيل و الدعم الفني
المهندس/فهد العجمي  مهندس أول

السيد/ محمد جمعه  مهندس

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار تذاكر سفر المبعدين خارج 
البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة المبرم مع / شركة ريتز

للسياحة والسفر لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/9/30 دون تكلفة 
مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ حمد الشمري  المستشار المالي

السيد/ اسامه الوهيب   مدير إدارة التشغيل و الدعم الفني
المهندس/فهد العجمي  مهندس أول

السيد/ محمد جمعه  مهندس

الموضوع

2

3

 م

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

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



30 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلدارة العامة للطيران المدني

2881
2017-03-28

4511
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 5-2011/2010 شحن وتوزيع وبيع اصدارات 
المجلس المبرم مع/شركة المجموعة االعالمية للدعاية والتسويق لمدة ستة اشهر اعتبارا 

من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م 
و ث ف أ 2018/2017/2

طلب تمديد عقد االتفاقية رقم 13 - م م ج ك -5/06 خدمات االستشاريه لمشروع نظام 
المجال الجوي الكويتي (KASP) بمطار الكويتى المبرم مع/ ستانلى لالستشارات انك 

متضامن مع/ جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية لمدة اربعه اشهر اعتبارا من 2017/5/1 
حتى 2017/8/31 بدون اي تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االداره

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
-  السيد/ أحمد حسين  مدير إدارة التخطيط والمتابعه 
- السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات و العقود

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

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



31 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بنك االئتمان الكويتي

7858
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/17 المرحلة الثانية لتجديد البنية التحتية للمركز 
الرئيسي ومركز الطوارئ والكوارث

*ال تقبل التجزئة
*ال تقبل عروض بديلة
*االوامر التغييرية %5

oracle خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال*
*يشترط في من يتقدم بالعطاء:

-ان يكون مسجال لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات و ان يرفق بعطائه شهادة بذلك
معتمدة و معاصرة لتاريخ الطرح

-ان يقدم سجل مفصل باالعمال التي توالها فيما هو مطلوب منه وذلك بشهادة موثقة من 
الجهات المعنية

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
- السيد/فوزي الصقالوي  نائب المدير العام لقطاع الشئون المالية واالدارية والقانونية 

-السيد/ جمال الدين  كبير اختصاصي محاسبة
السيد/ حمود المحيميد  مدير الشئون االدارية ومركز المعلومات

السيدة/ شريفة الكندري  مراقب تطوير النظم
السيدة/ وفاء كاظم  رئيس قسم التطوير الفني
السيد/ لؤي صفر  مراقب االدارة االلكترونية

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  
وتعديل (شرط الخبره وهو على أن تكون الخبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال 

((oracle hardware)
مع تعديل الشرط (ان يقدم سجل مفصل باالعمال التي توالها فيما هو مطلوب منه وذلك 

بشهادة موثقة من الجهات المعنية على أن اليقل عن عقدين)



32 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة الداخلية

3549
2017-03-21

3018
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/24 نظام حضور الطلبة لكلية 
الدراسات  التجارية والتربية االساسية وإعادة الطرح الحقا وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

طلب الغاء المناقصة رقم 2015/2014/43 توريد و تركيب أجهزة الحماية من مخترقي 
الشبكة وقراصنة الكمبيوتر لزوم اإلدارة العامة للمباحث الجنائية - لإلدارة العامة لنظم 

المعلومات - بالوزارة وذلك لعدم الحاجه

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ حمد الشمري  المستشار المالي

السيد/ اسامه الوهيب   مدير إدارة التشغيل و الدعم الفني
المهندس/فهد العجمي  مهندس أول

السيد/ محمد جمعه  مهندس

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لألوقاف

بلدية الكويت

3057
2017-03-13

7498
2017-03-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رد األمانة على تظلم
- شركة صقر للتجارة العامة والمقاوالت 

- الشركة العالمية للمباني 
من تأهيل  إنشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم  واإلفادة باستبعاد الشركات

افادة البلدية بنتيجة تظلمات الشركات المشاركة بتأهيل تنظيف المدن

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



34 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جامعة الكويت

3430
2017-03-28

3230
2017-03-21

3228
0217-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم (57) مع/شركة الديار المتحدة (مصدر وحيد) لشراء مستلزمات طباعه 
البطاقات المدنية بمبلغ اجمالي قدره (-/295,000 د.ك)  فقط مائتين وخمسة وتسعون 

الف  دينار  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
- السيد/ طارق الراشد   مدير إدارة  التطوير

- السيد/ سالم العلي  مدير إدارة الشئون المالية

طلب االحاطة والعلم بتعديل موضوع الممارسة رقم 2016/507-2017  ليصبح توريد 
كتب عربية بدال من توريد كتب اجنبية لمكتبة الطالب الجامعي

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/269-2017 نظام ادارة النفايات الطبية لمركز العلوم 
الطبية بالجامعة لمدة سنتين على/ شركة دنيا لالجهزة الطبية والتقنية (أقل األسعار) بمبلغ
إجمالي قدره (-/57,711 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  وسبعمائة واحدىعشر دينار  

الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

3228
0217-03-21

3466
2017-03-27

1377
2017-02-05

3227
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/239-2018 سابقا 2016/513-2017 حاليا توريد 
كيماويات - مشروع بحث رقم 4343-204-130-2012-حسابات امانات- جامعه الكويت 
على/شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/40,827 

د.ك) فقط اربعون الف  وثمانمائة وسبعة وعشرون دينار  الغير

 all (اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2016/501-2017 توريد وتركيب وتشغيل
in one workstation computer لكلية الهندسة بالجامعة على/ الشركة الكويتية 
الرقمية للحاسبات (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/37,620 د.ك)  فقط سبعة 

وثالثون الف  وستمائة وعشرون دينار  الغير

-كما اطلع الجهاز على كتاب الجامعه رقم 3519 بتاريخ 2017/3/28 المتضمن اسباب 
االستبعاد

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/451-2017 تجديد االشتراك في قاعدة المعلومات 
ARAB BASE الدارة المكتبات بالجامعة لمدة عامين على/شركة فيرتس الوطنية 

للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,000 د.ك)  فقط 
اربعة وعشرون الف  دينار  الغير

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

3274
2017-03-22

3226
2017-03-21

3273
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/295-2017 تجديد اشتراك في نظام الخاص للمعلومات
القانونية إلدارة المكتبات على / مؤسسة صالح الجاسم النظمة الكمبيوتر (عرض وحيد) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/9.980 د.ك)  فقط تسعة آالف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية بندي  الممارسة رقم 2016/403-2017 تجديد االشتراك في قواعد 
المعلومات CABI لمركز العلوم الطبية بالجامعة لمدة عام على/مؤسسة النظم العربية 

المتطورة للكمبيوتر (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,998 د.ك)  فقط ستة آالف  
وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/500-2017 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 
مختبرية إلدارة األبحاث على النحو التالي: 

-البنود أرقام (10,8,4,3,2,1)شركة الماجد العالمية(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/9,520 د.ك)

-البنود أرقام (9,7,6,5)مركز الطب العربي(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,863 
د.ك)

الموضوع

6

7

8

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

2575
2017-03-12

1825
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/113 مع/ شركة الخرافي للحاسبات 
االلية لتجديد تراخيص برامج الموقع االحتياطي والموقع الرئيسي لعقد توريد رقم 

2016/2015/315 لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة  لمدة ثالث سنوات اعتبارا 
من 2017/5/1 حتى 2020/4/30 بمبلغ إجمالى قدره (-/200.610د.ك)  فقط مائتى 
الف  وستمائة وعشر دينار  الغير وذلك النتهاء فتره الضمان المجانية ولحاجة الوزارة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/ حمد الشمري  المستشار المالي

السيد/ اسامه الوهيب   مدير إدارة التشغيل و الدعم الفني
المهندس/فهد العجمي  مهندس أول

السيد/ محمد جمعه  مهندس

طلب إلغاء الممارسة رقم 12-2017/2016 توريد و تركيب و استبدال وحدات مناولة 
الهواء (AHU) لمبنى االمانة المرساة على / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب االمانة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة  :
- السيد/ عبد الله الصراف  مدير الشئون المالية

- السيدة/ ايمان المطيري  االمين العام المساعد للشئون االدارية والمالية
- السيدة/ عذاري الجمعه رئيس قسم المناقصات
- السيدة/ وضحة العميري    مراقب المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



38 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

1825
2017-03-26

1823
2017-03-26

2017/1820
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

 1b طلب الغاء الممارسة رقم 17-2017/216 تجهيز القاعة التدريبية بالطابق السفلي
من اجهزة الحاسب االلي و ملحقاتها بمبنى االمانة ذلك لالسباب المذكورة بكتاب االمانة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة  :
- السيد/ عبد الله الصراف  مدير الشئون المالية

- السيدة/ ايمان المطيري  االمين العام المساعد للشئون االدارية والمالية
- السيدة/ عذاري الجمعه رئيس قسم المناقصات
- السيدة/ وضحة العميري    مراقب المشتريات

طلب إلغاء الممارسة رقم 16-2017/2016 انشاء و تجهيز قاعه التدريبات بالطابق 
السفلي 1b  من اعمال مدينة و كهربائية بمبنى االمانة ذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

االمانة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة  :
- السيد/ عبد الله الصراف  مدير الشئون المالية

- السيدة/ ايمان المطيري  االمين العام المساعد للشئون االدارية والمالية
- السيدة/ عذاري الجمعه رئيس قسم المناقصات
- السيدة/ وضحة العميري    مراقب المشتريات

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

741
2017-03-26

714
2017-03-26

740/5/718
2017-03-26

738
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-20-2017/2016 توريد جهاز الكربون والهيدروجين 
والنيتروجين والكبريت + ميزان لقياس وزن التحاليل على/شركة العيسى لألجهزة الطبية 
والعلمية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/31,885 د.ك) فقط احدى وثالثون 

الف  وثمانمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-60/2016-2017 حامل العينة الحراري أحادي الميل 
للمجهر النافذ االلكتروني على/شركة اشرف و شركاه (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/20,996 د.ك) فقط عشرون الف  وتسعمائة وستة وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-2016/57-2017 توريد جهاز محاكاه ضوئي الختبار 
االجهزة الكهروضوئية النانونية على/شركة العرفج الهندسية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/20,250 د.ك) فقط عشرون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-32-2017/2016 صيانة برنامج باور باث لمده ثالثة 
سنوات على/مجموعة انظمة الكمبيوتر المتكاملة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/14,485 د.ك) فقط اربعةعشر الف  واربعمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



40 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

737/5/715
2017-03-26

497
2017-03-30

496
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-27-2017/2016 توريد و تركيب اجهزة للكشف عن الغاز
بمحطات الوحدة النمطية على/شركة الحماية المتخصصة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/8,765 د.ك) فقط ثمانية آالف  وسبعمائة وخمسة وستون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ص /م س /2017/2016/1 توفير خدمات نظافة لمبنى الهيئة 
على /شركة جلوبال العصرية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (40,709/400د.ك)

فقط اربعون الف  وسبعمائة وتسعة دينار  واربعمائة فلس  الغير

- كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (460) المؤرخ في 2017/3/26 المتضمن نفس
الطلب

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ منصور العجمي  محاسب أول

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/2 توفير خدمات فندقية (مراسلين) 
للمباني التبعة للهيئة على/ شركة راند للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/13,440د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ منصور العجمي  محاسب أول

الموضوع

الموضوع

5

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



41 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

وزارة األعالم

496
2017-03-30

495
2017-03-30

141
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 2017/2016/3 توفير خدمات امن وحراسة 
للمباني التابعة للهيئة على / شركة العالمية لألمن والسالمة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/8,520د.ك)  فقط ثمانية آالف  وخمسمائة وعشرون دينار  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة:
السيد/ منصور العجمي  محاسب أول

طلب تغيير مده التعاقد المباشر رقم وأ/21175 بث باقة تلفزيون الكويت بنظام عالي 
الجودة المبرم مع /شبكة OSN لتصبح سنة بدال من سنتين وبمبلغ إجمالي قدره (-
/100,000 $) ما يعادل (-/31,000 د.ك) وذلك السباب المذكورة بكتاب الوزارة

-كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 146 بتاريخ 2017/4/3 المتضمن خطأ مطبعي بمبلغ
التعاقد

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

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



42 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

اإلدارة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للرياضة

141
2017-03-28

4537
2017-03-29

6908
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء الممارسة رقم (9-2017/2016) تطوير نظام الحركة اليومية (dms) باإلدارة
العامة للطيران المدني  وذلك الرتفاع قيمة العطاء الوحيد عن القيمة التقديرية

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
-  السيد/ أحمد حسين  مدير إدارة التخطيط والمتابعه 
- السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات و العقود

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/34 اعمال صيانة برنامج الحضور 
واالنصراف المتكامل واجهزة البصمة للهيئة العامة والجهات التابعة لها على / شركة 

مجموعة قوس النصر الجهزة الكمبيوتر(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/13,000د.ك) فقط ثالثة عشر الف دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



43 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

وزارة األشغال العامة

وزارة الصحة

6908
2017-03-22

878
2017-03-27

6406
2017-03-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم إ م م/2015/27/2-2016 توريد وتركيب أثاث مكتبي متنوع 
على/ شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(8,681/500 د.ك) فقط ثمانية آالف وستمائة واحدى وثمانون دينار وخمسمائة فلس ال 
غير

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

طلب االحاطة والعلم إلغاء شراء البند رقم (41) شراء أدوية (شراب) لحاجة األمراض 
الوراثية األستقالبية لألطفال لكافة المستشفيات من / شركة أوالد جاسم الوزان للتجارة 

العامة وذلك العتذار الشركة عن التوريد

بعد االستماع الى إفادة ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



44 2017/26إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

ديوان سمو ولي العهد

6406
2017-03-19

248
2017-04-04

249
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

الصيدلي/ فهد القطان  رئيس قسم ادارة المستودعات الطبية

طلب  تنفيذ مطبوعات للديوان باالمر المباشر

طلب شراء هدايا باالمر المباشر  للديوان

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  
االثنين  الموافق 10-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


