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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

2017/18
10-جمادي الثانى-1438 

   االربعاء
2017-03-08 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-08

)(   االربعاء2017/18 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
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
هدى إبراهيم العيسى

خالد عبدالوهاب العدساني
علي حاتم الصايغ

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

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

نائب  األمين العام

ممثل/ شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12



1 2017/18إجتماع 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

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

و ك م / 2017/2016/58

2017/2016/41

1852815

1242716

1872815

رقم المناقصة

رقم المناقصة

أعمال النظافة للمرافق التابعة لقطاع شئون الستهلكين

صيانة معدات انارة الشوارع بمحافظة مبارك الكبير

تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية والتكييف بالمواقع 
الخارجية بالمنطقة الشمالية

اعمال خدمات النظافة بمعسكرات المباركية للمنطقة االولى والثانية والثالثة

تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الكهربائية بقاعدة علي السالم الجوية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

2

3

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/18إجتماع 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

وزارة الدفاع

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بلدية الكويت

1952815

هـ ز/م م/2017/2016/11

2017/2016/10

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف والتهوية والتبريد بقاعدة علي السالم الجوية

صيانة مشروع تحريج الشدادية وخلف المطار

صيانة االت تصوير مستندات ومخططات لبلدية الكويت

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

4

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/18إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الهيئة العامة البيئة

16-2016/2017

هـ ع ب/2017/2016/7

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تصميم و انشاء و صيانة محميات استزراع الربيان في كبد

توريد و تركيب و تشغيل شاشات اعالمية للهيئة العامة للبيئة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/18إجتماع 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

2017/406$
2017-03-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030814(ع) خطوط انابيب شركة نفط الكويت لتغذية 
مشروع المصفاة الجديدة (اعادة طرح المناقصة الملغية رقم RFP-2013041) على 

الشركات بالقائمة المرفقة والمحدثة للشركات المؤهلة والمعتمدة لدى شركة نفط الكويت 
تحت الفئة التخصصية الفرعية -B-(MAJOR EPC CONTRACTS14) مع استبعاد 
الشركات المبينة اسماءها بالجدول في كتاب الشركة مع بيان االسباب وبموجب عقد مدته 

(38) شهرا بعد :
- إلغاء بند المجموعة المتضامنة االختياري

- تحديث وثائق المناقصة بناءا على المواصفات الجديدة للشركة
 KHIRAN THERMAL POWER تعديل نطاق االعمال بعد حذف اعمال -

STATION
وعلى ان يتم استثناء هذه المناقصة من المادة رقم (33) حسب تعليمات معالي وزير النفط 

بأن يتم طرحها بإتباع اسلوب المسار السريع

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على أن تكون مدة الطرح 90 يوم



5 2017/18إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

5841
2017-02-23

5835
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/42 صيانة واصالح الكيبالت الزيتية ذات 
الضغط العالي حتى 300 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية المتعلقة بهما على / 

 Chaina National مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت وكيال عن شركة
 Cable Engineering Corporation abbreviated CCC hereinafter
s Republic of China'people (أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (- %13.5) 

بحدود مبلغ قدره (-/4,000,000د.ك) فقط اربعة ماليين  دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/28 اعمال صيانة انظمة االنذار و مكافحة 
الحريق في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على / شركة كي سي سي

للهندسة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/928,500د.ك) فقط تسعمائة 
وثمانية وعشرون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
وموافقة العضو: عبدالعزيز السمحان



6 2017/18إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

2017/4398
2017-02-19

4470
2017-02-20

4888
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/16 أعمال صيانة شاملة 
بالمرافق الرياضية بالهيئات الرياضية للمنطقة الثانية على / شركة ساي للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بنسبة خصم (35,55%) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,578,000 د.ك) فقط مليونين  وخمسمائة وثمانية وسبعون الف دينار الغير بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة.

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 19-2015-2016 تنفيذ أعمال الصيانة 
الشاملة للمالعب النموذجية وبيوت الشباب على / مؤسسة النهضه للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-20%) بمبلغ إجمالي قدره (-

/1,200,000د.ك) فقط  مليون ومائتى الف دينار الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان 
المحاسبة.

 طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/2 أعمال خدمات النظافة والمراسلين 
والمناولة والضيافة بالهيئة العامة للرياضة والمرافق التابعة لها على/ شركة تنظيفكو (ثالث
اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/864,211 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة وستون الف  

ومائتين واحدىعشر دينار  الغير شريطة مخاطبة الجهاز للشركة لتقديم كشف تحليل االسعار

الموضوع

1

2

3

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/4) المنعقد في 
2017/1/16 المتضمن الموافقة

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/4) المنعقد في 
2017/1/16 المتضمن الموافقة

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  مع تجديد الكفالة البنكية



7 2017/18إجتماع 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

1823
2017-02-21

1803
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بندي المناقصة رقم 2017/2016/8 بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ 
وعدد ( 5 ) زوارق بحث وانقاذ وتوابعهم لالدارة العامة لالطفاء على /شركة سيزاند 

دزرتس بمبلغ إجمالي قدره (-/1,639,000 د.ك)   مليون  وستمائة وتسعة وثالثون الف  
دينار

-البند (1) (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/694,000 د.ك) ستمائة واربعة 
وتسعون الف  دينار وذلك بعد إلحتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%2.53)

-البند (2) (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/945,000 د.ك) تسعمائة وخمسة واربعون 
الف  دينار

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2017/325 بتاريخ 2017/2/15 المتضمن إعتذار 
الشركة عن تمديد الكفالة

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/7 بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ بطول 
25  متر تقريبا وتوابعه لالدارة على / شركة سيز أند دزرتس (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/1,539,000د.ك) فقط مليون وخمسمائة وتسعة وثالثون الف دينار الغير 
مع تعهد الشركة الفائزة بأن التصميم خالي من أي عيوب مصنعية قد تؤثر على أداء 

الزورق وأنه سبق تطبيقه على مشاريع سابقة.

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على توصية االدارة 

ثانيا: عدم الموافقة على اعتذار الشركة

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/18إجتماع 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 األشغال العامة

523
2017-02-22

276
2017-01-24

501
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ص / ص /205 الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات 
الصرف الصحي على/ شركة كي سي سي للهندسة (أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-
56%) مايعادل مبلغ قدره (-/2,200,000 د.ك)  فقط  مليونين  ومائتى الف  دينار  

الغير.

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط/261 إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي الشمالي من 
 & alayuni investment / تقاطع 58 إلى منفذ السالمي الحدودي على

contracting company ووكيله المحلي شركة / أبراج انرجي للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (91,454,668/480 د.ك )  احدى وتسعون

مليون  واربعمائة واربعة وخمسون الف  وستمائة وثمانية وستون دينار  واربعمائة 
وثمانون فلس  الغير ليتسنى لنا استكمال إجراءات التعاقد علما بأنه سيتم تعزيز التكاليف 

الكلية من وزارة المالية بعد صدور الموافقة .

- اطلع الجهاز على الكتاب رقم 17/12 الصادر في 2017/1/24 المتضمن تظلم شركة 
المزن المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت على قرار تأهيل شركة العيوني للمقاوالت 

واالستثمار (السعودية) الوكيل المحلي شركة أبراج انرجي للتجارة العامة والمقاوالت وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب الشركة .

طلب إلغاء ترسية بند (1) للمناقصة إ م م /2015/7/1-2016(أ) تأجير سيارات متنوعة 
لعقود الخدمات المرساه على/ شركة المال الستئجار وتأجير المكائن وذلك بناء على عدم 

موافقة ديوان المحاسبة .

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي ويحفظ التظلم

   قرر الجهاز الموافقة  بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم  بتاريخ 
2016/6/5



9 2017/18إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

447
2017-02-19

1749
2017-03-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 25-2016/2015 تأسيس وحدة متخصصة ألبحاث تنمية 
الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية بالسالمية على / شركة الهالل الثنائية للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,938,727 د.ك) فقط مليون وتسعمائة 

وثمانية وثالثون الف  وسبعمائة وسبعة وعشرون دينار الغير

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2014/2013/8 انشاء وانجاز مستودعات للمواد 
بالحرس على / شركة مركز الكويت الصناعي ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-

/1,230,000د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وعشرون الف  دينار  الغير بناء على مالحظات
ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2016/79) المنعقد في 
2016/11/9 المتضمن الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي



10 2017/18إجتماع 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

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

1708
2017-02-16

2123
2017-02-23

2045
2017-02-22

1930
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ.م.م5-2017/2016 صيانة اجهزة الهيئة في المقر الرئيسي 
والمكاتب الخارجية على / شركة زاك سليوشنز (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/666,972 د.ك) فقط ستمائة وستة وستون الف وتسعمائة واثنى وسبعون دينار الغير 

لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م/2017/2016/4 صيانة اجهزة االتصال بالهيئة على/شركة
الخرافي للحاسبات اآللية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/94,905 د.ك)  فقط 

اربعة وتسعون الف  وتسعمائة وخمسة دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ.م.م 2017/2016/15 توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل اجهزة
التوجيه الرئيسية للبيانات واالنترنت على/شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/63,000 د.ك) فقط ثالثة وستون الف  دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م 10-2017/2016 صيانة نظام الدخول و الخروج 
باستخدام البطاقات على/ شركة بهمن للتجارة العامة و المقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/57,000 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



11 2017/18إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

19844
2017-02-22

2172
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز بشأن ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة 
نقل وتبادل معلومات الخدمة المدنية فيما بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من 
خالل الشبكة الالسلكية لمدة ثالثة سنوات على / شركة مدى لإلتصاالت (ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/520,200د.ك) 

- اطلع الجهاز على كتاب شركة فاست تلكو رقم 2017/342 المؤرخ في 2017/2/19 
والمتضمن التظلم على الترسية

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2017/2016/4 صيانة مشروع تحريج 
جواخير كبد على / شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/198,000 د.ك)  فقط مائة وثمانية وتسعون الف  دينار الغير  باألضافة استدعاء 

الشركة إلستيفاء الشروط المذكورة بكتاب الهيئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم (2017/13) المنعقد بتاريخ 2017/2/15
المتضمن عدم الموافقة لعدم توفر االعتماد المالي

ويحفظ كتاب شركة فاست تلكو

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة ودراسة العروض التي تليه
وموافقة كل من العضو: اللواء فهد عيد بن فهد والعضو: مشاري البليهيس



12 2017/18إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة الدفاع

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

2171
2017-01-31

272762405267
2017-02-23

1565
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/3 صيانة مشروع تحريج 
الدوحة على / الشركة الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/172,800 د.ك)  فقط مائة واثنى وسبعون الف  وثمانمائة دينار  الغير باألضافة 
استدعاء الشركة إلستيفاء الشروط المذكورة بكتاب الهيئة

طلب ترسية المناقصة رقم 1962815 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات 
الميكانيكية بقاعدة علي السالم الجوية على/شركة جوهرة بوبيان للتجارة العامة و المقاوالت
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/297,000 د.ك)  مائتين وسبعة وتسعون الف  دينار

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/5 ترقية اصدار األوراكل من G10 إلى C12 على/شركة 
الدار لألنظمة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/93,760 د.ك) فقط ثالثة وتسعون 

الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  عدم الموافقة ودراسة العروض التي تليه
وموافقة كل من العضو: اللواء فهد عيد بن فهد والعضو: مشاري البليهيس

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



13 2017/18إجتماع 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

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

جامعة الكويت

وزارة العدل

1578
2017-02-23

1959
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/3 شراء جهاز ADC على/شركة فيوشر تك للتجارة العامه
والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/23,800 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  

وثمانمائة دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/63 تجديد قواعد االشتراك في قواعد المعلومات - 
ادارة المكتبات - جامعة الكويت على/مؤسسة النظم العربية المتطورة للكمبيوتر (عرض 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/110,036 د.ك) فقط مائة وعشر الف  وستة وثالثون دينار  
الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



14 2017/18إجتماع 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 العدل

2017004185
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استبدال البند رقم (1) للمناقصة رقم و ع/2017/2016/7 استئجار سيارات مع وقود 
وبدون سائق لخدمات الوزارة المرساه على / الشركة الكويتية الستيراد السيارات لتصبح 

سيارات كاريزلر (300) طراز 2016 بدال من/  سيارات شيفروليه كابرس (8) سلندر طراز 
2016 وذلك لتوقف انتاج سيارات شيفروليه من قبل الشركة األم

الموضوع

1

 م

   احيط الجهاز علما  



15 2017/18إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

وزارة الداخلية

2017/366$
2017-02-23

2017/378$
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

استعداد الشركة للحضور إلى اللجنة لشرح تفاصيل المناقصة 
رقم 12-2016/2015 توفير خدمات عامة مراسلين وفراشين 

وذلك لالسباب المطروحه في كتاب الشركة.

طلب الشركة اضافة مبلغ تكلفة البند المضاف المقدر بمبلغ 
اجمالي قدره (-/15,000د.ك) على قيمة عطاء الشركة المقدم 
للمناقصة رقم 2017/2016/2 توريد وتركيب وتشغل وضمان 
وصيانة نظام مراقبة الحرس لزم االدارة العامة المن الحدود 

البرية لالدراة العامة لالنظمة االمنية - بوزارة الداخلية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الفيصل لحراسة 
المنشات ذ م م

شركة المجموعة االولي 
للتجارة والمقاوالت ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل 
عن  شركة الفيصل لحراسة المنشآت الجتماع قادم

وتخطر الوزارة بوقف اجراءات التعاقد

   يحفظ  



16 2017/18إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الخارجية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

2017/365$
2017-02-22

2017/347$
2017-02-20

28
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم و خ /2017/2016/3 
توفير سائقين من غير مركبة لديوان عام وزارة الخارجية 

وتزويدها بأسباب إستبعادها

تظلم الشركة على ترسية الممارسة رقم هـ.ط 
(2017/2016/332) توريد غرف عالج باالكسجين المضغوط 

لمستشفى الفروانية قسم الجراحة العامة .

طلب الشركة الغاء واعادة طرح  المناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/18 تطوير نظم الوقاية المهبطية في محطة 

الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مع ادراج اسم 
 Cathodic protection Limited UK موكلنا شركة

وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مجموعة الزاحم 
العالمية للتجارة والمقاوالت

ذ م م

   قرر الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   يحفظ  لعدم ورود التوصية



17 2017/18إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

28
2017-02-22

2017/357$
2017-02-19

2017/337
2017-02-19

2017/361$
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تاهيل العمال الصيانة
السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية

وتقطير المياه كوكيل للشركة المصرية كهروميكا

طلب الشركة السماح بتقديم مناقصة تاهيل المعدات الكهربائية 
تاهيل اعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات 

توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

طلب الشركة اعادة السماح لها بشراء مستندات التأهيل توريد 
كشافات (LED) إنارة الشوارع كوكيل عن شركة دواليت 

االماراتيه

الموضوع

2

3

4

اســـم الشركة م

شركة مجموعة الزاحم 
العالمية للتجارة والمقاوالت

ذ م م

شركة شاطئ الزور للتجارة
العامة ذ م م

شركة رانك للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

شركة اس ام بي اليتنج 
للمقاوالت واالداوات 

الكهربائية ذ م م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   يحفظ  

   يحفظ  

   قرر الجهاز الموافقة  على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 

من تاريخ استالم الكتاب
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

بلدية الكويت

6463
2017-01-24

2017/92
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم م ع 
2016/40-2017 توريد ونقل وتركيب وصيانة بنش مجهز 

كامل لتدريب الطلبة بالوزارة مع وقف إجراءات التعاقد.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (159858) المؤرخ في 
2017/2/21 المتضمن رد الوزارة

طلب الشركة اإليعاز لمن يلزم بالبلدية لفتح باب التأهيل لشركة 
واإلذن لشراء كراسة التأهيل  تنظيف المدن 

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة ورلد جروب للتجارة 
العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الدائرة االهلية 
للتنظيف ش م ك م

      قرر الجهاز تزويد الشركة برد الوزارة

   يحفظ  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

أوراق عامة معهد الكويت لألبحاث العلمية

2017/399$
2017-03-01

2017/310$
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة  تشكيل لجنة فنية لتقييم عطاء الشركتين (اول 
وثاني أقل األسعار )  الفني والمالي ومدى تطابقهما لكراسة 

الشروط  الممارسة رقم 2016/45 أعمال خدمات المستخدمين 
لمبنى الصندوق

(أعيد بحث) إفادة الشركة بوجود تضارب بالمصالح للعقود 
المتعلقة بالطاقة الشمسية بإشراف معهد الكويت لألبحاث 

العلمية وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

مؤسسة جرين انيرجي 
للمقاوالت الكهربائية

   يحفظ  

   يحفظ  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة التربية

498
2017-02-20

475
2012-02-28

4947
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب اصدار األمر التغييري التاسع  بزيادة مبلغ اجمالي قدره (3,775,658/077 د.ك) 
فقط ثالثة ماليين  وسبعمائة وخمسة وسبعون الف  وستمائة وثمانية وخمسون دينار  
وسبعة وسبعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (1.56%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ 

ط/167 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف صحي ومجاري أمطار المبرم 
مع / ائتالف الشركات ريزاني دي ابكر- اس بي أيه اوبراسكون هيوارت لين - إس إيه 
بودي لالنشاءات تريفي - إس بي إيه وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة مع تمديد 

زمني لمدة 22 شهرا اعتبارا من تاريخ 2016/10/26 حتى 2018/8/25.

طلب إصدار األمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ (-/2,660,490 د.ك ) مليونين  وستمائة 
وستون الف  واربعمائة وتسعون دينار  الغير مايعادل نسبة (7,62 %) على قيمة عقد 

مناقصة هـ  ط / 213إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع
جمال عبدالناصر المبرم مع / الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة وذلك الزالة وتركيب 

. (v.k300&kv.132) أبراج خطوط الضغط العالي ذات الجهد

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع/2013/2012/26 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم
واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثانية) المبرم مع/ 

شركة الخالد للهندسة والمقاوالت لمدة أربعة شهور اعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2017/7/31 بنفس الشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/ 500,000 د.ك) 

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على األمر التغييري والتمديد اعتبارا من تاريخ الكتاب في 
2017/2/20

   قرر الجهاز الموافقة  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

بيت الزكاة

4947
2017-02-27

4661
2017-02-20

836
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

خمسمائة الف  دينار

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق و الموافقة على طلب اصدار االمر التغييري االول 
بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/92,235 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف  ومائتين وخمسة 
وثالثون دينار  الغير ما يعادل نسبة (8%) على قيمة عقد المناقصة رقم م ع/2015/1-
2016 تنفيذ أعمال المراسلة بديوان عام الوزارة والمواقع التابعه لها المبرم مع/شركة 

المجموعة األمنية الفنية للخدمات وذلك لزيادة عدد (12) مراسل

طلب التجديد الثالث لعقد ايجار مبنى للبيت بمحافظة حولى المبرم مع/ شركة الشعب االولى 
العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/5/1حتى 2018/4/30بمبلغ إجمالي قدره (-

/72,000 د.ك)  فقط اثنى وسبعون الف  دينار  الغير وذلك لحين انتهاء من انشاء مقرات 
جديدة لجميع المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

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

      قرر الجهاز إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/2) المنعقد في 
2017/1/9 المتضمن عدم الموافقة على األمر التغييري

والموافقة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  ويخطر بيت الزكاة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم
2016/49 
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

840
2017-02-27

841
2017-02-27

838
2017-02-27

771
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد إيجار مبنى لبيت الزكاة كمقر إداري بمحافظة حولي المبرم مع/ 
شركة الشعب األولى العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/66,000 د.ك) فقط ستون ألف دينار ال غير وذلك لحين انتهاء من انشاء 

مقرات جديدة لجميع المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة

طلب التجديد الثالث لعقد ايجار مبنى لبيت الزكاة كمقر اداري بمحافظة الجهراء المبرم مع/ 
جمعية العون المباشر لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/60,000 د.ك) فقط ستون الف  دينار  الغير وذلك لحين انتهاء من انشاء مقرات 

جديدة لجميع المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة

طلب التجديد الثالث لعقد إيجار مبنى لبيت الزكاة كمقر إداري بمحافظة حولي المبرم مع/ 
شركة الشعب األولى العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/60,000 د.ك) فقط ستون الف  دينار  الغير وذلك لحين انتهاء من انشاء 
مقرات جديدة لجميع المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة

طلب التجديد األول لعقد تقديم خدمات دعم فني مايكروسوفت اضافية  للبيت المبرم مع / 
شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر  لمدة سنة  حتى 2018/5/9 بمبلغ إجمالي قدره (-

/39,600.ك ) فقط تسعة وثالثون الف  وستمائة دينار  الغير

الموضوع

2

3

4

5

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  ويخطر بيت الزكاة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم
2016/49 

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  ويخطر بيت الزكاة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم
2016/49 

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  ويخطر بيت الزكاة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم
2016/49 
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

771
2017-02-22

842
2017-02-27

770
2017-02-22

769
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد استئجار مبنى الستخدامة كمقر اداري لبيت الزكاة بمحافظة 
الفروانية المبرم مع/ جمعية العون المباشر لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 حتى 

2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/33,000 د.ك) فقط ثالثة وثالثون الف  دينار  الغير 
وذلك لحين انتهاء من انشاء مقرات جديدة لجميع المحافظات لتكون بديلة للمباني المؤجرة

طلب التجديد األول لعقد الممارسة ب ز -2014/7 تحديث وصيانة اجهزة الشبكة للبيت 
المبرم مع / شركة انظمة االمان ألدوات ومعدات األمن والسالمة  لمدة ثالث سنوات إعتبارا 
من2017/5/1 حتى 2020/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,200 د.ك )  ستة عشر الف  

ومائتى دينار الغير .

طلب التجديد األول لعقد الممارسة ب ز -2014/8 القيام بأعمال الصيانة ألجهزة نظام خدمة
العمالء الرقمي للفروع التابعة للبيت المبرم مع / سي اف ام الخليجية ألجهزة الكمبيوتر  

لمدة ثالث سنوات إعتبارا من2017/5/1 حتى 2020/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (-
/10,800.ك )    عشر آالف  وثمانمائة دينار  الغير .

الموضوع

6

7

8

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

769
2017-02-22

768
2017-02-22

3001
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد الممارسة ب ز -2014/19القيام بأعمال الصيانة لكاميرات المراقبة
االمنية للبيت المقر الرئيسي والفروع التابعة له  المبرم مع / الشركة االولى ألدوات ومعدات
االمن والسالمة  لمدة ثالث سنوات إعتبارا من2017/5/1 حتى 2020/4/30 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/9,900د.ك ) فقط تسعة آالف  وتسعمائة دينار  الغير

(أعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م/2013/2012/13 صيانة 
مشروع الكويت الستخدام المياه المعالجة ( المرحلة الثانية ) المبرم مع / شركة صبحان 
للمقاوالت الزراعية لمدة أربعة اشهر اعتبارا من 2017/3/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/120,464 د.ك) فقط مائة وعشرون الف واربعمائة واربعة وستون دينار  
الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1974 بتاريخ 2017/1/29 المتضمن طلب التمديد 
لمدة (3 أشهر) أعتبارا من 2017/3/1 بمبلغ (-/90.348 د.ك)

الموضوع

الموضوع

9

1

 م

 م

2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                األمين العام       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للشباب والرياضة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

4667
2017-02-21

4668
2017-02-21

3271
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ش ر /2013/2012/5 أعمال استئجار حافالت 
وشاحنات وباصات بسائقين ووقود المبرم مع / شركة كي جي إل لخدمات نقل الركاب لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من 2017/3/9 حتى 2017/9/8 بمبلغ اجمالي قدره (69,894/600 
د.ك)  فقط تسعة وستون الف  وثمانمائة واربعة وتسعون دينار  وستمائة فلس  الغير 

بنفس الشروط واالسعار  مع مراعاة تغيير موديل المركبات ليكون عام 2015

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ش ر/2014/2013/10 أعمال استئجار مركبات 
صالون بدون سائقين ووقود ومركبات صالون مع سائقين ووقود المبرم مع / شركة محمد 

ناصر وأوالدة للسيارات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 وحتى 2017/11/30 
بمبلغ اجمالي قدره (47,260/800 د.ك) فقط سبعة واربعون الف  ومائتين وستون دينار  

وثمانمائة فلس  الغير مع تطبيق المادة الرابعة من بنود العقد بخصم نسبة 20% من 
القيمة األجمالية خالل فترة التمديد بنفس الشروط واالسعار

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 118-2016/2015 توفير احتياجات المياه العذبة 
لمساجد الوزارة المبرم مع / شركة ام بي ان المتحدة التجارية لمدة سنة اعتبارا من 

2017/3/15 حتى 2018/3/14 بمبلغ إجمالي قدره (65,390/780 د.ك ) فقط خمسة 
وستون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  وسبعمائة وثمانون فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الهيئة االلتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



26 2017/18إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة التعليم العالي

3271
2017-02-22

1819
2017-02-20

3885
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 SMART CARD طلب التجديد الرابع لعقد صيانة حزم برامج أجهزة البطاقة الذكية
المبرم مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالدة لمدة سنتين إعتبارا من 2017/4/1 

حتى 3/31/ 2019 بمبلغ إجمالي قدره (-/58.232د.ك) فقط ثمانية وخمسون الف  
ومائتين واثنى وثالثون دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد صيانة نظام البصمة الحضور واالنصراف لديوان الوزارة والمعاهد
الفنية المبرم مع/ شركة ابيكس المتحدة للتجارة العامة (الوكيل المعتمد) لمدة ثالث سنوات 
اعتبارامن 2017/3/30 حتى 2020/3/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 22,800 د.ك) اثنى 

وعشرون الف  وثمانمائة دينار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49



27 2017/18إجتماع 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 التعليم العالي

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

80
2017-02-22

2383
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد تزويد الوزارة بعدد من العمالة ذات الخبرة والكفاءة المتميزة لعدد 
(5) طباعين مع/ شركة جروب باما لمدة سنة اعتبارامن 2017/3/4 حتى 2018/3/3 

بمبلغ اجمالي قدره (-/ 13,800 د.ك) ثالثةعشر الف  وثمانمائة دينار

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ شهري قدره (-/1.950د.ك) فقط  الف  
وتسعمائة وخمسون دينار  الغير شهريا ما يعادل (0,964%) من قيمة عقد لمناقصة رقم 

23 - 2013/2012(ع) توفير كوادر فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ 
الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر وذلك لتخفيض عدد (1) مستشار اعتبارا من 

2016/9/18 حتى تاريخ انتهاء العقد في 2017/3/31

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وااللتزام بالمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/18إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة المواصالت

2386
2017-02-22

26055
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إصدار االمر التغييري السادس بتخفيض مبلغ إجمالي شهري قدره (-/350د.ك) فقط 
ثالثمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (5.263%) على قيمة عقد استئجار عدد 
(19) سيارة نوع (هيونداي سينتينال) للقياديين باألمانة المبرم مع / شركة شمال الخليج 

التجارية وذلك لتخفيض عدد (1) سيارة

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/8 توريد وتركيب وصيانة الشبكة 
الهاتفية لمحافظتي الفروانية - والجهراء المبرم مع / شركة احمد يوسف بهبهاني لمده سنة

اعتبارا من 2017/6/17حتى 2018/6/17 بدون تكلفة مالية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة



29 2017/18إجتماع 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 األشغال العامة

328
2017-01-31

3713
2016-12-29

2/10
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة طرح المناقصة رقم هـ م خ / 202(ع) استكمال تصميم وانشاء وانجاز وتأثيث 
(DB) وتجهيز طبي وصيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة

- المناقصة التقبل التجزئة 
- المناقصة التقبل عروض بديلة
- االوامر التغييرية بنسبة %25

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم هـ م 
أ/282 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مخازن وزارة األشغال العامة في جنوب صبحان على 

الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء

- اطلع الجهاز على فاكس الوزارة المتضمن اإلفادة بعدم اإلنتهاء من أعمال التصميم النهائية
وأعمال التصميم المطلوبة بالمناقصة

نتيجة تأهيل المقاولين لمشروع استكمال تصميم وإنشاء وانجاز وتأثيث وتجهيز طبي 
(DB) وصيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتخطر الوزارة االلتزام  بالمادة (36) من 
قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



30 2017/18إجتماع 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

جامعة الكويت

وزارة التربية

1380
2017-02-05

107632
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح  المناقصة رقم 2018/2017/6 اعمال الصيانة الجذرية لقطاع (الشويخ) - 
الدارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت على الشركات المصنفة بالفئة الثانية لالنشاءات

والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الجامعه

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية %30

 طلب طرح المناقصة رقم م ع/2016/2015/55 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة برادات 
مياة الشرب المجمعة ذات الخزان الرأسي و نظام مياه الشرب المركزي

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

-مناقصة عامه
-نسبة االوامر التغيريية %40

-شرط خبرة ال تقل عن 5 سنوات و يفضل ان تكون سابقة أعمال لدى الهيئات و الوزارات 
الدولة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتخطر الوزارة االلتزام  بالمادة (36) من 
قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتخطر الوزارة االلتزام  بالمادة (36) من 
قانون المناقصات العامة رقم 2016/49



31 2017/18إجتماع 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

608
2017-02-20

2017/75
2017-02-22

536
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (196) اطقم مناظير خاصة باالوعيه الدموية لجراحة القلب 
لمستشفى الصدري - قسم جراحة القلب من/ شركة هلث كير داينمكس للتجارة العامة 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره
 (-/681,250 د.ك)  فقط ستمائة واحدى وثمانون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (111) مواد 
لزراعة الميكروب BACTEC BLOOD CULTRING SYSTEM لكافة المختبرات 
من/ شركة اسحق للخدمات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/423,000 د.ك) 

فقط اربعمائة وثالثة وعشرون الف  دينار  الغير بعد تقديم خصم من قبل الشركة 
ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي 
قدره (-/344,603د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة واربعون الف  وستمائة وثالثة دينار  

الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2016/85) المنعقد في 2016/11/30 

المتضمن عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة بأغلبيه األعضاء وعدم موافقة العضو: د. جنان بوشهري

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/18إجتماع 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

607
2017-02-20

606
2017-02-20

604
2017-02-20

601
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (195) فالتر غسيل الكلى (NEPHRAL 400ST) لمراكز غسيل 
الكلى من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/320,000د.ك) فقط ثالثمائة وعشرون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (194) قساطر مرشدة تساعد في الوصول للشرايين في الحاالت 
الصعبة لمستشفي الصدري - وحدة قسطرة القلب من / شركة بدر سلطان وإخوانه (رابع 
أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/320,000 د.ك) فقط ثالثمائة وعشرون الف  دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (192) مجس نبض الجنين اثناء عملية الوالدة لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات لكل من :-

البند (192-1) من / شركة اتكو التكنولوجية لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات 
(ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/128,250د.ك)  فقط مائة وثمانية وعشرون 

الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير
البند (192-2) من / شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/164,250د.ك) فقط مائة واربعة وستون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (189) مستهلكات جراحية لمستشفى ابن سينا - جراحة اطفال من / 
شركة هلث كير داينامكس للتجاره العامة (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/199,933د.ك) فقط مائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/18إجتماع 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

601
2017-02-20

599
2017-02-20

597
2017-02-20

594
2017-02-20

591
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (187) مستهلكات خاصة بجراحة المناظير لكافة اقسام الجراحة في 
المستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/174,118 د.ك)  فقط مائة واربعة وسبعون الف  ومائة وثمانيةعشر دينار  الغير بعد 
تخفيض الكميات

طلب شراء البند رقم (185) قسطرة وريدية لالطفال (V.I 24G GANNULA) لكافة 
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / الشركة الكويتية السعودية للصناعات 

الدوائية (رابع عشر أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/156,000 د.ك) فقط مائة وستة 
وخمسون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (182) شرائح لتثبيت عظام االرجل لمستشفى الفروانية من / شركة 
السلع المتحدة الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/119,600د.ك) فقط مائة 

وتسعةعشر الف  وستمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (179) مواد استهالكية لجراحة المناظير TROCARS لكافة اقسام
الجراحة في المستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/99,750 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير بعد 
تخفيض الكميات

الموضوع

7

8

9

10

11

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/18إجتماع 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

591
2017-02-20

590
2017-02-20

587
2017-02-20

585
2017-02-20

582
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (178) مستهلكات جراحية لزراعة العظام لحاجة مركز البابطين 
للحروق من / شركة ميدكس المتحدة الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية (سادس أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,124 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  ومائة واربعة 

وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (175) مستهلكات جراحية لعمليات الحروق لمركز البابطين من / 
شركة ميدكس المتحدة الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/98,650د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف  وستمائة وخمسون دينار الغير

طلب شراء البند رقم (173) مستهلكات تستخدم بالعمليات الجراحية لمركز البابطين 
للحروق من/ شركة ميدكس المتحدة الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,238 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  ومائتين 

وخمسة وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند (170) انابييب تستخدم لجهاز الكمام لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي : 

* البند رقم (170/1) من / شركة التقدم التكنولوجي (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/48,000 د.ك) فقط ثمانية واربعون الف  دينار  الغير

الموضوع

11

12

13

14

15

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/18إجتماع 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
2017-02-20

581
2017-02-20

580
2017-02-20

4563
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

* البند رقم (170/2) من / شركة ميدي تك للتجارة العامة (رابع أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/48,600 د.ك) فقط ثمانية واربعون الف  وستمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (169) دعامات ذاتية التمدد خاصة باالطفال - قياسات مختلفة - 
لمستشفى االميري من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/96,000د.ك) فقط ستة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (168) اغطية واقية من االشعه للمستشفى الصدري - قسم قسطرة 
القلب من / شركة الشايع هيلث كير (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/94,804د.ك) فقط اربعة وتسعون الف  وثمانمائة واربعة دينار  الغير

طلب الغاء ترسية البند رقم (86-2) شراء ادوية للمراكز الصحية والمستشفيات لكافة 
االقسام في المراكز الصحية من/ شركة اوالد جاسم الوزارن للتجارة العامة بمبلغ إجمالي 
قدره (-/93,000د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  دينار  الغير ,ذلك إلعتذار الشركة عن 

التوريد

الموضوع

15

16

17

18

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/18إجتماع 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

579
2017-02-20

576
2017-02-20

573
2017-02-20

571
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (167) خيط حلقي لجراحة المنظار لكافة اقسام الجراحة في 
المستشفيات على النحو التالي : 

* البند رقم (167/1) من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره 

(-/41,233 د.ك) فقط احدى واربعون الف  ومائتين وثالثة وثالثون دينار  الغير
* البند رقم (167/2) من / شركة ياكو الطبية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

 (-/49,930 د.ك) فقط تسعة واربعون الف  وتسعمائة وثالثون دينار  الغير

شراء البند رقم (164) مادة من الفابرين والثرومبين تستخدم لوقف النزيف الداخلي داخل
العمليات قياس ML4 لكافة األقسام في المستشفيات من / شركة الغانم هلثكير (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,000 د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (161) كيس جراحي لجراحة المناظير لكافة اقسام الجراحة في 
المستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/83,388 د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف  وثالثمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (159) شبك جراحي ومستهلكات اخرى تستخدم بعمليات جراحة 
االورام لمركز الكويت لمكافحة السرطان من / شركة هلث كير داينامكس للتجارة العامة 

(رابع اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-/78,194د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  ومائة
واربعة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

19

20

21

22

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/18إجتماع 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 الخارجية

571
2017-02-20

570
2017-02-20

37033
2016-10-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (158) مواد استهالكية متنوعة لقسم جراحة القلب للمستشفى 
الصدري - من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (سادس اقل االسعار) بمبلغ
إجمالي قدره (-/77,981د.ك) فقط سبعة وسبعون الف  وتسعمائة واحدى وثمانون دينار

 الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/2 مشروع توسعة قاعة االستقبال الرئيسية على/ شركة 
فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 

(1,353,362/500د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وخمسون الف  وثالثمائة واثنى 
وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

22

23

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



38 2017/18إجتماع 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 الداخلية

وزارة األعالم

2315
2017-03-08

1808
2017-02-20

109
2017-03-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/111-2017 إستئجار عدد (246) سيارات صالون 
لجهات مختلفة بالوزارة االدارة العامة االمداد والتموين (إدارة االليات) بالوزارة مع 

/الشركة الكويتية الستيراد السيارات لمدة 12 شهر بمبلغ إجمالي قدره(-/422.800د.ك) 
فقط اربعمائة واثنى وعشرون الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طلب التعاقد المباشر مع/ شركة 
الرويشد الوطنية التجارية للتجارة العامة والمقاوالت لصيانة السياج التحديدي لإلدارة 
العامة ألمن الحدود البرية بالوزارة لمدة سنتان بمبلغ اجمالي قدره(-/279,840د.ك) 
مائتين وتسعة وسبعون الف  وثمانمائة واربعون دينار وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والتعاقد رقم 156-2017/2016 مع/ شركة 
الدوري لالنتاج الفني النتاج المسلسل الكوميدي التلفزيوني (سيل وهيل) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/450,000 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

      قرر الجهاز  بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم  (2017/10) المنعقد بتاريخ 2017/2/6 

المتضمن " يحال مع االلتزام بالمادة رقم (18) من قانون المناقصات"



39 2017/18إجتماع 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 األعالم

وزارة التربية

109
2017-03-06

4650
2017-02-21

4643
2017-02-21

4645
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م م/2016/43-2017 توريد وصيانة أجهزة خاصة الستديو 
التلفزيون التعليمي على/ شركة ثري دي جرافيكس انترناشيونال ألجهزة خاصة الستوديو 
التلفزيون التعليمي (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 48,025 د.ك) ثمانية واربعون

الف  وخمسة وعشرون دينار

 LED طلب ترسية الممارسة رقم م م/2016/41-2017 توريد وتركيب أجهزة تلفزيون
على/ شركة ناصر العيبان العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 29,893 د.ك) تسعة وعشرون الف  وثمانمائة وثالثة وتسعون دينار

*تم تخفيض كمية البند  من 200 الى 167 تلفزيون بنسبة (16,5%) وفقا للشروط 
العامة للممارسة

طلب ترسية الممارسة رقم م م/2016/38-2017 لتنظيم رحلة العمرة لطلبة الثانوية 
العامة على/ شركة الوسيط للسياحة والسفر (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 4,520

د.ك) اربعة آالف  وخمسمائة وعشرون دينار

الموضوع

الموضوع

1

1

2

3

 م

 م

ثانيا : الموافقة بأغلبية األعضاء وعدم الموفقة ممثل وزارة المالية أ/ سالم ذياب

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



40 2017/18إجتماع 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 التربية

وزارة الكهرباء و الماء

4645
2017-02-21

4646
2017-02-21

42170
2017-02-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية البند رقم (1) للممارسة رقم م م/2016/30-2017 توريد آالت ومعدات 
لتدريب الطالب للتوجية الفني العام للتربية الفنية على/ شركة المنى للدعاية واإلعالن 

(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,425 د.ك)  فقط اربعة آالف  واربعمائة وخمسة 
وعشرون دينار  الغير وإلغاءوإعادة طرح البنود أرقام (2, 3) وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /3305/2016/13 ش قطع الغيار المطلوبة 
للتربينات الغازية الجديدة ( الدورة المشتركة ) - زيت التزيت إلدارة محطة الزور 

الجنوبية على النحو التالي :
البنود ارقام (1-2) على / شركة السيب الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,184د.ك) 
- البند رقم (3) على / شركة مجموعة الصابرية الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ( 

اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/20,960د.ك) 
- البند رقم (4) على / شركة البحار العالية للتجارة العامة ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/46,376د.ك)  
- البند رقم (5) على / شركة يوسف احمد الغانم واوالده ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره    (-/9,100د.ك)

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



41 2017/18إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

األمانة العامة لمجلس الوزراء

42170
2017-02-09

2812
2017-02-27

2325
2017-02-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 8-2017/2016 توريد وترخيص (VMware) باإلدارة على /
شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/71,870د.ك)

فقط احدى وسبعون الف  وثمانمائة وسبعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (119) توريد وتركيب أجهزة حاسب آلي وملحقاتها لألمانة 
والجهات التابعة لها من / شركة سوليدير تكنولوجي للتجارة العامة (أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/59,965 د.ك)  فقط تسعة وخمسون الف  وتسعمائة وخمسة وستون 

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



42 2017/18إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

2328
2017-02-23

2329
2017-02-23

4879
2017-02-22

4889
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/367-2017 تجديد رخص التدريب االلكتروني 
على/شركة تراك للحلول التعليمية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك)  

فقط ثالثون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 503-2017/2016 استئجار صوت و صور لحفل ولي العهد -
حفظه الله - ادارة الخدمات العامة على/ شركة كامكو جلوبال للتجارة العامة (اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/15,500 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/27 أعمال الدعاية واإلعالن 
والمطبوعات الخاصة بفعاليات مراكز الشباب للعام 2017/2016 على / شركة براند أي 

ام سي للدعاية واإلعالن (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,800 د.ك) فقط 
ثمانيةعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/29 أعمال الضيافة الخاصة بفعاليات 
مراكز الشباب للعام 2017/2016 على / الشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو (أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,650 د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  وستمائة وخمسون 
دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



43 2017/18إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

وزارة المواصالت

بلدية الكويت

4889
2017-02-22

26056
2017-02-23

5675
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2106/3 توفير وتركيب وتشغيل نظام األعطال وإدارة 
األصول بالوزارة على/شركة بلكسس لنظم المعلومات والحاسب اآللي (أقل األسعار) بملغ 
إجمالي قدره (-/36,430د.ك) فقط ستة وثالثون الف  واربعمائة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/3-2017 توفير بوفيهات ووجبات غذائية للبلدية لمده 
سنتان على / شركة دراية الكويتية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/30,000د.ك) فقط ثالثون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/18إجتماع 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

اإلدارة المركزية لإلحصاء

ادارة الفتوى والتشريع

أوراق عامة وزارة الصحة

574
2017-03-05

639
2017-03-06

482
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/1-2017 مطبوعات االدارة على شركة االلفين للطباعة 
( أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره(-/12.727د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وسبعمائة وسبعة 

وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ماسحات ضوئية وأجهزة طباعة 
وقراءة باركود لبرج الفتوى والتشريع على / شركة أشرف وشركاه (عرض وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (8,345/500 د.ك)  فقط ثمانية آالف  وثالثمائة وخمسة واربعون دينار  

وخمسمائة فلس  الغير

طلب االطالع وابداء الرأي بشأن التعاقد مع شركة مستشفيات الضمان الصحي تنفيذا 
لمشروع برنامج عمل الحكومة وماورد بخطة الدولة االنمائية بتعديل المنظومة 

االستراتيجية الصحية بإنشاء شركة كويتية للضمان الصحي تتولى تقديم العالج للوافدين 
من خالل مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية االولية التي تملكها واعماال لقرارات
مجلس الوزراء الموضحة بكتاب الوزارة وذلك ليتسنى للوزارة اتمام االجراءات الالزمة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/18إجتماع 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

أوراق عامة وزارة الصحة

482
2017-02-20

الموضوعرقم الكتاب وتاريخه

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 13-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


