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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

2017/9
05-جمادي األولى-1438

   االربعاء
2017-02-01 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-02-01

)(   االربعاء2017/9 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
مشاري محمد البليهيس
اللواء / فهد عيد بن فهد

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
هدى إبراهيم العيسى

خالد خليل العربيد
علي حاتم الصايغ

د/مبارك فهاد العازمي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

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

 أمين السر

ممثل / شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



1 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة الكهرباء و الماء

2043225-RFP

2023965-RFP

و ك م/2016/7227

و ك م/2017/2016/24

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء مشعب خلط جديد للنفط الجوارسي الخفيف

انشاء محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة ( KV11 ) ورفع كفاءة المحطات الكهربائية 
الموجودة في منطقة غرب الكويت

توريد و تسليم المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

اعمال الزراعة بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

2

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

وزارة العدل

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2016/2015/4 ( ع )

و ع/2017/2016/10

م و ث ف أ 
2017/2016/5/

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال انشائية صغيرة متفرقة بالمقابر

نقل وحماية وامن اموال ومضبوطات وزارة العدل

توريد وتركيب االجهزة والمعدات الخاصة بالموقع التبادلي

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

13-2016/2017

رقم المناقصة

توريد وتركيب المطياف الكتلي البالزمي بالتقارن الحثي 

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

2017/46
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ب ك /خ/2015/308 خدمات التغذية والخدمات المصاحبة لها 
للبرامج الدريبية لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها على/ شركة دراية للتجارة العامة 
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/312,000 د.ك) فقط ثالثمائة واثنىعشر الف  دينار  

الغير لمدة ثالث سنوات

كما اطلع الجهاز على  صورة عن اعتذار شركة دراية عن تمديد صالحية االسعار والكفالة 
المصرفية بتاريخ 2017/1/23

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم لحين تجديد الكفاالت البنكية



5 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

القطاع النفطى - الرسائل الواردة و التظلمات

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

2017/102$
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

استفسار الشركة عن سبب اختيار المؤسسة لشركة بعينها 
لتوريد احتياجات المناقصة رقم م ب ك / خ /2016/329 توريد
مواد غذائية تموينية وعدم ادراج منتجاتها علما بانها شركة 

وطنية وتقوم بانتاج نفس االصناف

الموضوع

1

اســـم الشركة م

مصنع الكويتيه لاللبان فرع
من الشركه الكويتيه لاللبان

ش م ك م

      قرر الجهاز إحالة كتاب الشركة للمؤسسة لالطالع واالفادة 
وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من تاريخ استالم الكتاب 

مع تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة أسبوعين



6 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

مؤسسة البترول الكويتية

2017/194$
2017-01-25

51
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (2,750,488/188 د.ك)  
فقط  مليونين  وسبعمائة وخمسون الف  واربعمائة وثمانية وثمانون دينار  ومائة وثمانية 
1996-RFP وثمانون فلس  الغير ما يعادل نسبة (5.91%) على قيمة عقد المناقصة رقم

تقديم خدمات الصيانة لمرافق اإلنتاج في مناطق غرب الكويت المبرم مع/ شركة الدار 
للهندسة واالنشاءات لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2017/2/16 

حتى 2017/6/15 مع زيادة في االسعار االفرادية المطبقة للعمالة الغير كويتية نسبتها 
(3.5%) حسب البند رقم (18.5) من مواصفات العقد ولحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة رقم RFP-2025297 اقفلت في 2016/10/23

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2013/232 خدمات اعداد و تحضير و 
تقديم المشروبات الباردة و الساخنة لموظفي مؤسسة البترول الكويتية المبرم مع / الشركة 
التجارية العامة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/2/15 حتى 2017/5/14 بمبلغ اجمالي
قدره (-/49,740 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  وسبعمائة واربعون دينار  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم م ب ك / خ/2015/311

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واألسعار وإعتراض كل من :
1- فيصل المزين   نائب الجهاز المركزي 

2- عبدالعزيز السمحان   عضو الجهاز

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



7 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

شركة ناقالت النفط الكويتية

2017/97$
2017-01-12

2016/12
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2033643 تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في 
 UPGRADATION OF GAS AND CONDENSATE جنوب الكويت

NETWORK AT SOUTH KUWAIT بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب 
الشركة

*ال تقبل عروض بديله 
*ال تقبل التجزئة

 MR -NB4) و (19 VLCC-NB) طلب االحاطة والعلم بان الناقالت االضافية
-REF:FNBP 20.21.22.23) ال تدخل ضمن نطاق اعمال  الممارسة رقم

-NB16,NB17)  (VLGC ) 2016/01تصميم وبناء وتسليم عدد (2) ناقالت غاز فئة
LPG وسيتم طرح ممارستين لهذه الناقالت 

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      احيط الجهاز علما



8 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

34/2017
2017-01-24

2017/207$
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأنه تم التعاقد مع/ شركة Argus Media Limited العمال االمر 
المباشر رقم 2016/258 تقديم اسعار النفط الخام والمنتجات البترولية يوميا بمبلغ 

اجمالي قدره (-/2,695,600 جنيه استرليني) ما يعادل (-/1,089,890 د.ك)  فقط  
مليون  وتسعة وثمانون الف  وثمانمائة وتسعون دينار  الغير بدال من (-/3,221,932 
جنيه استرليني) ما يعادل (-/1,279,043 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وتسعة وسبعون 

الف  وثالثة واربعون دينار  الغير وذلك بعد التفاوض مع الشركة

طلب االحاطة والعلم للمارسة رقم م ب ك/خ/2016/331 أعمال اإلضاءة التجميلية 
الحتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير لنسة 2017 حيث ورد خطأ باسم الممارس الفائز 
ليصبح على / مؤسسة عبدالنبي الصراف الكهربائية بدال من / شركة يوسف عبدالنبي 

الصراف

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      احيط الجهاز علما



9 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2395
2017-01-24

1661
2017-01-18

1657
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/10 تطوير وادارة وتشغيل منظومة 
للعدادات الذكية وشبكة االتصاالت الخاصة بها في دولة الكويت على/شركة االتصاالت 

المتنقلة(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(22.066.175/940د.ك) بعد تصحيح الخطاء 
الحسابي

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/35 انشاء وانجاز وصيانة خطي مياه 
عذبة قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله الجديد الى الجليعة والنويصيب 

على/شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(14,806,199/890 د.ك)   فقط اربعةعشر مليون  وثمانمائة وستة الف  ومائة وتسعة 

وتسعون دينار  وثمانمائة وتسعون فلس  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/51 اصالح وتحديث الكيبالت االرضية 
للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة االحمدي
شماال  على/شركة أو أي سي انتربرايسس للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار)بنسبة 
خصم قدرها(43%)وبحدود قيمة اجمالية قدرها(-/3,500,000د.ك) فقط ثالثة ماليين  

وخمسمائة الف  دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

      قرر الجهاز الموافقة

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

      قرر الجهاز الموافقة



10 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

جامعة الكويت

1699
2017-01-18

672
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/1 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
الشبكات الخارجية لنقل المعلومات لمكاتب شئون المستهلكين على/شركة كوالتي نت للتجارة
العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/106,922 د.ك) فقط مائة وستة 

الف وتسعمائة واثنى وعشرون دينار  الغير

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 24-
2017/2016 توفير باصات النقل الجماعي للخدمات (استئجار) - الدارة الخدمات العامة - 
بالجامعة على/ شركة محمد ناصر الشهري و اوالده للسيارات(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (2,512,443/600 د.ك)  فقط  مليونين  وخمسمائة واثنىعشر الف  واربعمائة وثالثة
واربعون دينار  وستمائة فلس  الغير شرط تعهد الشركة بتقديم تعهد كتابي لتوفير مساحة 

تخزين طوال فترة التعاقد  وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

الموضوع

الموضوع

4

1

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      ما زال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/39 المؤرخ في 
2016/12/28



11 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

اإلدارة العامة لإلطفاء

736
2017-01-18

500
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية البند رقم (9) للمناقصة رقم 2016/2015/115 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة
علمية لكلية العلوم الطبية المساعدة لقسم المختبرات بالجامعة على/ شركة الصباح وكوهلي 
للتجارة العامة والمقاوالت العلمية(رابع عشر أقل األسعار)  بمبلغ إجمالي قدره (-/14,940 
د.ك)  فقط اربعة عشر الف  وتسعمائة واربعون دينار  الغير وذلك بعد تجديد الكفالة البنكية

طلب االدارة التالي :
اوال : اعادة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2017/2016/12 توريد تراخيص اوراكل مع 
خدمة الدعم الفني (METALINK)  المرساة على شركة / مجموعة بشارة للتجارة العامة 
والمقاوالت  ( اقل االسعار) بمبلغ (-/79,000د.ك)  فقط مائة وثمانية وسبعون الف  دينار 

الغير
ثانيا : مصادرة التأمين االولي للشركة وذلك لعدم حضوره لتوقيع العقد

كما اطلع الجهاز على كتاب شركة بشارة رقم (1701021) المؤرخ في 2017/1/31

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

      قرر الجهاز:
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم (2016/11) المنعقد بتاريخ 

2016/2/10 المتضمن:
المتضمن عدم الموافقة للبند رقم (9) النتهاء الكفالة البنكية

ثانيا : الموافقة

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن االدارة وشركة 
مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم



12 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب

جامعة الكويت

28996
2016-12-11

26
2017-01-02

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) افاده الهيئة بأن شركة/النهضة الدولية 
للتجارة العامة و المقاوالت المبرم معها عقد المناقصة رقم
هـ ع/ش ا م/2015/2014/31 اعمال الصيانة المدنية و 
الصحية الشاملة في كافة الكليات و المراكز التابعة للهيئة 
(المنطقة االولى) اخلت بواجباتها التعاقدية اتجاه الهيئة 

ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

(أعيد بحث) طلب الجامعه استبعاد شركة/العارضية 
العالمية للتجارة العامة والمقاوالت الى اجل غير مسمى 
من االشتراك في مناقصات الجامعة المستقبلية و ذلك 

حسب المبررات المرفقة بكتاب االدارة المختصة بالجامعة 
للمناقصة رقم 2012/142-2013 سابقا 2011/55-

2012 ألعمال الصيانة الجذرية لقطاع (كيفان-العديلية-
الجابرية-حولي)

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي الهيئة:
-المهندس/حجرف الحجرف       نائب المدير العام 

للشؤون االدارية
-المهندس/احمد جراغ             مساعد المدير العام 

لالنشاءات الهندسية 
و شركة النهضة  الدولية للتجارة العامة و المقاوالت  :
-السيد/ طالل صالح الجري           نائب المدير العام
-المهندس/صالح محمد هاشم         مهندس المشروع

-المهندس/ فؤاد خليل ميرزا           مستشار فني
أحيط الجهاز علما وتخطر الهيئة بتنفيذ شروط العقد

الجهـــــــة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

وزارة الكهرباء و الماء

26
2017-01-02

866
2017-01-10

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب التالي:
أوال : الغاء ترسية المناقصة رقم و ك م / 

2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد (5) 
خزانات ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة خزان 
سعة (55) مليون جالونن امبراطوري مع االعمال الملحقة

بمنطقة المطالع العالي (المرحلة الثانية ) المرساة 
على/شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية (اقل 

االسعار) واتخاذ االجراءات القانونيه لتخلفها عن توقيع 
العقد

ثانيا: االذن بدراسة ثانى اقل االسعار

الموضوع

3

المقاول م

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجامعة:
-المهندسة/حميده الخالدي      مدير االدارة االنشاءات 

والصيانة
-المهندس/محمد الكندري       مراقب الصيانة

و شركة العارضية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت:
-السيد/فرحان ناصر الشمري      مدير عام

قرر الجهاز عدم الموافقة

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي الوزارة:
- المهندسة/ غدير القويضي      ممثل الوزارة

وشركة بيان الوطنية للمقاوالت:
- اعتذار الشركة عن الحضور

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم 

الجهـــــــة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لإلستثمار

986526
2017-01-17

986601
2017-01-17

986603
2017-01-17

986598
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/1,538,000 د.ك) ما يعادل (2%) على 
قيمة عقد المناقصة رقم 2012/2011/2 مشروع مبنى المقر الرئيسي للهيئة المبرم مع/ 

الشركة المتحدة األولى للتجارة العامة والمقاوالت و ذلك لما استجد من أعمال

طلب تجديد عقد خدمات مؤشرات أسعار البورصات العالمية واألسواق المالية المبرم مع/ 
شركة تومسون رويترز لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/226,000 د.ك)  فقط مائتين وستة وعشرون الف  دينار  الغير

طلب تجديد عقد خدمات مؤشرات أسعار البورصات العالمية واألسواق المالية المبرم مع 
شركة / بلومبرج  لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 

(-/ 186.000 د.ك)  مائة وستة وثمانون الف  دينار  الغير

 طلب التجديد الرابع لعقد تزويد بيانات آلية عن أسعار األسهم والسندات العالمية  
data license agreementالتي تغذي نظام ( dimension ) المبرم مع/ شركة 

بلومبرج لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/140,000 د.ك ) مائة واربعون الف  دينار  الغير .

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قرر الجهاز الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

وزارة العدل

814
2017-01-19

737
2017-01-18

2017001356
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التجديد األول لعقد المناقصة رقم 
 2013/2012/1(ع) اعمال 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 الجديدة رقم 2018/2017/3

طلب اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/411,750 د.ك)  فقط 
اربعمائة واحدىعشر الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (30%) على 

قيمة عقد المناقصة رقم 14-2016/2015  اعمال الصيانة الجذرية لقطاع (كيفان - العديلية
- الجابرية - حولي) - ادارة االنشاءات و الصيانة - بالجامعة - المبرم مع / شركة العمارات 

الجديدة للتجارة والمقاوالت وذلك لحاجة الجامعة

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (43,935/985 د.ك) ما يعادل (%12,5) 
على قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت 

تصوير المستندات بالوزارة المبرم مع/ مؤسسة جاسم يوسف الحميضي التجارية و ذلك 
لزيادة عدد(38) آلة تصوير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

      مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/1 المؤرخ في 
2017/1/4 المتضمن " عدم الموافقة  وتخطر الجامعة  باالستعجال بطرح المناقصة "

   قرر الجهاز الموافقة  



16 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة الدفاع

2017001356
2017-01-18

1357
2017-01-18

2017001354
2017-01-18

272722002099
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ قدره (29،775/600 د.ك)  فقط تسعة 
وعشرون الف  وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار  وستمائة فلس  الغير مايعادل نسبة 

(0.7%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع/2015/2014/3 تقديم طباعين للوزارة المبرم 
مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر وذلك لزيادة عدد (6) طباعين الدارة الشئون المالية 
وإدارة التسجيل العقاري ومركز خدمة المواطن وإدارة كتاب محكمة التمييز بالوزارة اعتبارا

من 2017/3/1 حتى نهاية العقد في  2018/8/31

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ (13,193/100 د.ك) ما يعادل (3,77 
%) من قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت 
تصوير المستندات بالوزارة المبرم مع/ مؤسسة جاسم يوسف الحميضي التجارية و ذلك 

لتخفيض عدد(39) آلة تصوير

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2192812 تشغيل وصيانة واصالح لالجهزة 
والمعدات الميكانيكية والكهربائية والتكييف والتبريد للمركز الطبي بالجهراء المبرم مع / 
شركة غضي لألعمال الميكانيكية والكهربائية لمده ستة اشهر تنتهي في 2017/10/31 

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة

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

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

272722002099
2017-01-19

2724114052
2017-01-25

رقم الكتاب وتاريخه

بمبلغ اجمالي قدره (-/70,500د.ك) فقط سبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (1322815)

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 
2015/2012/2414339123 استئجار آالت تصوير و صيانتها للوزارة المبرم مع/شركة 

بدر المال و اخوانه إعتبارا من 2017/1/17حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره(-
/30,610د.ك)  فقط ثالثون الف  وستمائة وعشر دينار  الغير وذلك لألسباب الموضحة 

بكتاب الوزارة

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (2724114063) المؤرخ في 2017/2/1 
المتضمن مبلغ التمديد

الموضوع

2

 م

      قرر الجهاز الموافقة على أن يكون التمديد االخير واستعجال الوزارة بطرح بمناقصة 
جديدة

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق باجاتماع رقم (2017/3) المنعقد في 2017/1/11 على طلب 

التمديد : عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة على التمديد على أن تطرح بمناقصة خالل هذة الفترة



18 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة

ديوان المحاسبة

81
2017-01-18

376
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ص / خ ك / 2015/2012/14 صيانة وتشغيل
االعمال الكهربائية والهاتفية للمباني والمنشات والطرق والساحات التابعة للهيئة المبرم 
مع/ شركة سالم محمد النصف الكهربائية لمدة ستة اشهر تبدأ من 2017/2/16 حتى 

2017/8/15 بمبلغ اجمالي قدره(-/70,000د.ك) فقط سبعون الف  دينار  الغير

طلب التجديد الثالث لعقدي المناقصة رقم 2014/2013/1 توفير أخصائي تدقيق نظم 
معلومات وأخصائي قواعد بيانات وأخصائي تحليل نظم لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 

وحتى 31/ 3/ 2018 بنفس الشروط واألسعار المبرم مع الشركات التالية :
- مجموعة خدمات األعمال والتوظيف الخليجية بمبلغ إجمالي قدره (-/35,580 د.ك)

- شركة الحلول التكنولوجية المتعددة بمبلغ إجمالي قدره (-/16,080 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

      قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واألسعار وإعتراض كل من :
1- م/جنان بوشهري   عضو الجهاز



19 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

527
2017-01-18

528
2017-01-18

529
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة لالدارة  
المبرم مع/الشركة الكويتية لالستيراد السيارات لمدة شهرين اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ 
اجمالي قدره(37,575/800د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  وخمسمائة وخمسة وسبعون 

دينار  وثمانمائة فلس  الغير

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة لالدارة 
المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات لمده شهرين اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/5,172د.ك)  فقط خمسة آالف  ومائة واثنى وسبعون دينار  الغير

طلب التمديد الثالث  لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة لالدارة 
العامة لالطفاء المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري واوالدة للسيارات لمده شهرين 

اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/4,928 د.ك) اربعة آالف  وتسعمائة وثمانية
وعشرون دينار

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



20 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

1348
2017-01-16

720
2017-01-17

729
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
*أوال: اصدار األوامر التغييرية المذكورة بكتاب الوزارة بزيادة مبلغ إجمالي قدره 

(8,110/230 د.ك) ما يعادل (1.83%) وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (52,926/591 
د.ك) ما يعادل (12%) على قيمة العقد رقم (218) اصالح وصيانة معدات التكييف والتبريد

والتدفئة بمدارس ومباني تابعة لوزارة التربية في منطقة حولي ( السالمية- الرميثية- 
سلوى- جنوب السرة) المبرم مع/ شركة أنصار الخليج لحاجة الوزارة

*ثانيا: افادة الوزارة على تساؤالتها لألوامر التغييرية للعقد رقم (218) اصالح وصيانة 
معدات التكييف والتبريد والتدفئة بمدارس ومباني تابعة لوزارة التربية في منطقة حولي ( 

السالمية- الرميثية- سلوى- جنوب السرة) المذكورة بالكتاب

طلب التجديد الثاني لعقد رقم 948 صيانة حزم برنامج  SAMIL لمشروع بوابة التوقيع 
االلكتروني مع/شركة Ping Identity لمده سنة اعتيارا من 2017/4/1 حتى 

2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/76,936 $) ما يعادل (-/23,470 د.ك) فقط ثالثة 
وعشرون الف  واربعمائة وسبعون دينار  الغير

طلب التجديد الثالث لعقد رقم 666 االشتراك في بيانات جارتنر المبرم مع/شركة المجموعة 
التكنولوجي المتقدمة (الوكيل المحلي) لمده سنتين اعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/50,400$) ما يعادل (-/15,420 د.ك) فقط 

خمسةعشر الف  واربعمائة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة



21 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة التجارة والصناعة

وزارة المالية

729
2017-01-17

1446
2017-01-19

18958
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم 2013/3-2014 توفير خدمة انترنت للوزارة 
والمراكز الخارجية التابعه لها المبرم مع / شركة كواليتي نت لمدة ثالث سنوات بمبلغ 

إجمالي قدره (-/18,795 د.ك )  فقط ثمانية عشر الف  وسبعمائة وخمسة وتسعون دينار  
الغير وذلك لالسباب المذكوره بكتاب الوزارة .

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2013/2012/7 صيانة وتنسيق المناطق الخضراء 
الداخلية و الخارجية لمجمع الوزارات و األعمال الملحقة بها المبرم مع/ شركة أبناء 

عبدالحميد سالم التجارية لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/1/31 حتى 2017/4/30 
بمبلغ إجمالي قدره (18،276/924 د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  ومائتين وستة وسبعون 
دينار  وتسعمائة واربعة وعشرون فلس  الغير وذلك الستكمال الدراسة ألعمال الصيانة.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان تطرح بمناقصة جديدة



22 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

18633
2017-01-16

18320
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تصحيح اسم الشركة لعقد توفير عدد 5 مستشارين ماليين واداريين وقانونيين ليصبح/
شركة ايبكس لالستشارات اإلدارية ( يعقوب يوسف بندر وشريكه ) بدال من / شركة ايبكس 

للحلول المالية واالستشارات االدارية .

(إعيد بحث) طلب تعديل إصدار األمر التغييري األول للمناقصة رقم 2014/2013/2(ع) 
انشاء وانجاز وصيانة اعمال تاهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات ليصبح على النحو 

التالي:

أوال: األمر التغييري رقم (1) بزيادة مبلغ (-/584,644 د.ك) ما يعادل (1,3%) وخصم 
مبلغ (-/35,622 د.ك) ما يعادل (0,08%) من األعمال الخاصة بمبنى مواقف سيارات 

الشخصيات الهامة والمنظومة المعلوماتية لمبنى مجمع الوزارات

ثانيا: األمر التغييري رقم (2) بزيادة مبلغ (-/417,116 د.ك) ما يعادل (0,9%) على 
األعمال الخاصة بتدعيم أعمدة الواجهات لجميع مباني مجمع الوزارات 

مع تمديد زمني لمدة 426 يوم ينتهي في 2017/11/24 
وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

كما إطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 19263 المؤرخ في 2017/1/24 المتضمن تاريخ 
انتهاء التمديد الزمني

الموضوع

2

3

 م

      قرر الجهاز الموافقة

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

وكالة األنباء الكويتية

الديوان األميري

3247
2017-01-16

122
2017-01-22

322
2017-01-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد رقم م ع ت ا/ت/2015/2 تقديم معلومات وأبحاث في مجال 
تكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ المجموعة التكنولوجية المتقدمة لمدة سنة إعتبارا من 
2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/60,000$) ما يعادل (-/18,000 

د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  دينار  الغير

طلب التمديد الثالث لعقد االمناقصة رقم 2012/2011/2 صيانة وتشغيل المبنى الرئيسي 
للوكالة المبرم مع/شركة الخليج الهندسية  لمده اربعة اشهر اعتبارا من 2017/2/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (15,933/333 د.ك) فقط خمسةعشر الف  وتسعمائة وثالثة وثالثون دينار  

وثالثمائة وثالثة وثالثون فلس  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 
2017/2016/2

طلب تجديد عقد صيانة البدالة وهواتفها بقصر بيان المبرم مع / شركة صناعات األمانة 
لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/15,720 د.ك) 

فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



24 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

بلدية الكويت

322
2017-01-23

72
0207-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

*مرفق كتاب رقم 422 بتاريخ 2016/1/23 متضمن الموضوع نفسه (مكرر)

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/3 صيانة و تحديث شبكات اإلتصال 
بمباني البلدية المبرم مع/شركة الحلول التكنلوجية المتعددة  لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 

2017/1/24 بمبلغ إجمالي قدره (-/8,040 د.ك)  ثمانية آالف واربعون دينار وذلك لحين 
اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/8 إقفالها في 2017/1/10

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



25 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

الهيئة العامة لشئون القصر

272762400473
2017-01-04

14331
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على طرح المناقصة رقم 1172816 اعمال تشغيل 
وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الميكانيكية بمعسكرات مركز المنطقة الشمالية بين 

الشركات  المتخصصة لألعمال الميكانيكية 

* التقبل التجزئة

طلب طرح المناقصة رقم 7-2017/2016 اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من 
النفايات وتقديم خدمات المراسلة الداخلية والفندقة والمراسلة الخارجية لمبنى الهيئة 

والفروع التابعة لها بين الشركات المتخصصة 

- ال تقبل عروض بديلة
- تقبل التجزئة

- األوامر التغييرية %40
- ان يكون مقدم العطاء مسجال لدى الهيئة

- يلتزم الطرف الثاني بتقديم بيان مالي تحليلي لبنود المناقصة عند تقديمه العطاء

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قرر الجهاز :
اوال : الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم (2016/80) المنعقد بتاريخ 

2016/11/14 المتضمن:
الموافقة على الطرح على الفئتيين الثانية والثالثة االعمال الميكانيكية

ثانيا : الموافقة

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم



26 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للصناعة

أوراق عامة وزارة األشغال

1306
2017-01-12

72
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح تأهيل شركات المحلية والعالمية لتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة السويتشجير 
GIS  للمشاركة بالمناقصات المستقبيلة

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ع ص / 16  / 2016-2019 اعمال 
صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية ومعدات التكييف وصيانة المنشآت المدنية والبحرية 

لمحطات مياه التبريد بمنطقة الشعيبة لمدة شهر وذلك إلشتمال العطاءات المتقدمة على 
الكثير من الجوانب الفنية والمالية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت االولية



27 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

أوراق عامة وزارة األشغال

10918
2016-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االطالع وإتخاذ الجهاز ما يراه من إجراءات بشأن موافقة مجلس الوزراء على مقترح 
وزارة األشغال العامة بتضمين مشاريع عقود المناقصات الخاصة بها بنودا تنص على إلتزام
المقاول بالقيام بذات األعمال الواردة في العقد خارج نطاق تطبيقه بذات الشروط واألسعار 

إذا دعت الضرورة لذلك

الموضوع

1

 م

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



28 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

1057
2017-01-15

541
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (48) ادوية 
(حبوب) لحاجة مرضى السرطان لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات 

 LABORATORIOS NORMON SA/GLOBELA PHARMA / هي
 NORMON SA/GLOBELA PHARMA وليس   PVTLTD/SPAIN

PVT.LTD
 كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب شراء البند رقم (83) ادوية (بخاخ) لالنف كورتيزون لعالج امراض الحساسية لكافة
االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (83-1) من/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/294,705 د.ك)  فقط مائتين واربعة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسة 

دينار  الغير بعد تخفيض الكميات
- البند (83-2) من/ شركة فورث دايمنشن الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/804,465 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة الف  واربعمائة وخمسة وستون دينار  الغير بعد
تخفيض الكميات

كما اطلع الجهاز كتاب شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة رقم 2016/80 المؤرخ 
في 2016/12/20 المتضمن تظلمها على توصية الوزراة لالعمال اعاله واالطالع على 
الحقائق الموضحة بكتابها الحقاق الحق واالخذ بعين االعتبار كمية المالحظات االجرائية 

التي شابت الترسية

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة



29 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/19
2017-01-15

1159
2017-01-16

2017/538
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

 IORTطلب استدراج عروض اسعار رقم 2016/019-2017 لتوريد جهاز
 DEDICATED MOBILE SURGICAL TUMOR

TREATMENTSPRCIMEN IMAGING وملحقاته لمركز الكويت لمكافحة 
السرطان من الشركات المتخصصة

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (155) ادوية حبوب لعالج االمراض العصبية
لكافة المستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت ليصبح  (-/867,168د.ك) 

فقط ثمانمائة وسبعة وستون الف  ومائة وثمانية وستون دينار  الغير بدال من 
(720,792د.ك) وذلك العتذار شركة علي عبدالوهاب المطوع عن التوريد

طلب شراء البند رقم (80) ادوية (حبوب) لعالج االلتهابات البكتيرية لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (80-1) من/ الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/48,000 د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  دينار  الغير بعد 

تخفيض الكميات
- البند (80-2) من/ شركة الغانم هلثكير (تاسع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/470,862 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعون الف  وثمانمائة واثنى وستون دينار  الغير بعد
تخفيض الكميات

الموضوع

3

4

5

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة



30 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

1158
2017-01-16

1090
2017-01-16

481
2017-01-03

526
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء شراء البند رقم (120) شراء صمامات خاصة بالصمام االورطي لحاجة وحدة 
قسطرة القلب لمستشفى الصدري من / شركة طارق العوضي وشركاه بمبلغ اجمالي قدره 

(-/300,000د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير وذلك الرتفاع االسعار

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء بنود األدوية والمواد الطبية من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/293,257 د.ك) فقط مائتين 

وثالثة وتسعون الف  ومائتين وسبعة وخمسون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع
حدوث نقص في المواد

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

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

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

الموضوع

6

7

8

9

 م

       قرر الجهاز الموافقة

       قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة

       قرر الجهاز تأجيل البت بالقرارإلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم



31 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

513
2017-01-03

1093
2017-01-16

1094
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

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

وخمسون دينار  الغير بعد تخفيض بعض الكميات وتقليل بعض المواد

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء البند رقم (84) ادوية (كبسوالت) 
لعالج األمراض النفسية لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة بدر 

سلطان واخوانه(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/178,788 د.ك)  فقط مائة وثمانية 
وسبعون الف  وسبعمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع 

حدوث نقص في المادة

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء البند رقم (61) ادوية (دهان) لعالج 
تقرحات اللثة لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات المبرم من/ شركة وهران 

التجارية واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/160,512 د.ك)  فقط مائة 
وستون الف  وخمسمائة واثنىعشر دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع حدوث نقص

في المادة

الموضوع

10

11

12

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/67) المنعقد بتاريخ 2016/9/28 

المتضمن "الموافقة شريطة ان يتم الشراء من مناقصة الخليج"
ثانيا: الموافقة 

واعتراض 1- م/جنان بوشهري عضو الجهاز

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم



32 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

1091
2017-01-16

1162
2017-01-16

509
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة نظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء بنود األدوية والمواد الطبية من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (148,229 د.ك)  فقط مائة وثمانية
واربعون الف  ومائتين وتسعة وعشرون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع حدوث

نقص في المواد

طلب االحاطة والعلم بتخفيض قيمة شراء البند رقم (63) أدوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط
الدم لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات كما يلي:

- البند رقم (63-1) من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية بمبلغ إجمالي قدره 
(-/246,000 $) مايعادل (-/74,538 د.ك) بدال من (-/90,900 د.ك)

- البند رقم (63-2) من/ مجموعة بوشهري التجارية بمبلغ إجمالي قدره (-/210,000 
$) مايعادل (-/63,630 د.ك) بدال من (-/90,900 د.ك) 

وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة

طلب شراء البند رقم (125) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفي العدان لمركز سلمان الدبوس للقلب على النحو التالي : 

* البند رقم (1/125) على / شركة الدائرة المركزية (سابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/13,000 د.ك) 

* البند رقم (2/125) على / طارق العوضي وشركاه (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/26,690 د.ك)

* البند رقم (3/125) على / طارق العوضي وشركاه (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/86,070 د.ك)

الموضوع

13

14

15

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة



33 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

26
2017-01-18

1095
2017-01-16

500
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

 D3 SPECIMEN IMAGING طلب استدراج عروض اسعار لتوريد جهاز
TOMOSYNTHESIS FOR INTERAOPERATIVE BREAST وملحقاته من 

الشركات المتخصصة

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء البند رقم (73) أدوية حبوب لعالج 
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من/ شركة علي 

عبدالوهاب المطوع التجارية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/101,081 د.ك) فقط 
مائة وواحد الف  واحدى وثمانون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع حدوث نقص

في المواد

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

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

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

الموضوع

16

17

18

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قرار السابق باجتماع رقم (2016/60) المنعقد بتاريخ 2016/8/29 المتضمن

الموافقة شريطة ان يكون الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم



34 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

509
2017-01-08

1161
2017-01-16

17/3
2017-01-17

1055
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

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

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

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد شراء البند رقم (138) بالستر شفاف للقساطر
الوريدية X8.5 cm6 لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات مع/ شركة الدائرة 
المركزية بمبلغ إجمالي قدره (-/90,000 د.ك) بدال من/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك 

النتقال الوكالة

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) الصالح عدد (1) جهاز 
MRI SYSTEM بمستشفى االميري بمبلغ إجمالي قدره (-/89,900د.ك)  فقط تسعة 

وثمانون الف  وتسعمائة دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم  (27) ادوية حقن 
 BAG HEALTH CARE / لعالج نزيف الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات هي

EUMEDICA SA وليس GMBH-GERMANY/EUMEDICA SA/BELGIUM
كما ذكر بكتاب الوزارة

الموضوع

19

20

21

22

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة



35 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

1092
2017-01-16

1260
2017-01-17

1336
2017-01-18

1160
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

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

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

المخزون ومنع حدوث نقص في المادة

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء بنود األدوية والمواد الطبية من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/72,544 د.ك) فقط اثنى 

وسبعون الف  وخمسمائة واربعة واربعون دينار  الغير وذلك لتعزيز المخزون ومنع 
حدوث نقص في المواد

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (85) أدوية بخاخ 
لعالج امراض النساء والوالدة لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات هي/ 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD,CYPRUS  وليس 
 O:BARD LIMITED AND NAPP/C,MUNDIPHARMA AG

PHARMACEUTICALS كما ذكر بكتاب الوزارة

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد البند رقم (87) شراء مركب األيودين 
 ML26 يستخدم قبل العمليات الجراحية عيار POVACRYLEX والكحول الجراحي
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/  شركة الدائرة المركزية بمبلغ 

إجمالي قدره (-/34,170 د.ك) بدال من/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك النتقال الوكالة

الموضوع

23

24

25

26

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة



36 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

1160
2017-01-16

1163
2017-01-16

1157
2017-01-16

26939
2016-10-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء شراء البند رقم (32) شراء ادوية كبسوالت لعالج االمراض الفيروسية 
لمستشفى االمراض السارية من / موسسة الحافظ التجارية وذلك بناء على طلب القسم 

الطالب

طلب زيادة مبلغ شراء البند رقم (64) مستهلكات لقسم مختبر القلب لمستشفى العدان 
مركز سلمان الدبوس للقلب من / شركة طارق ليصبح (-/13,300د.ك) فقط ثالثة عشر 

الف  وثالثمائة دينار الغير بدال من (-/10,600د.ك) وذلك لوجود خطأ بالترسية

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

وأوالدة للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/97,064 
د.ك)

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

الموضوع

الموضوع

26

27

28

1

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة

       قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة



37 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

26939
2016-10-03

1869
2017-01-19

1534
2017-01-17

1546
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

و كتاب شركة مشاريع يورو للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2016/2611) المؤرخ في 
2016/12/28 والمتضمن إلتزام الشركة المصنعة بتقديم المواد للشركة المتقدمة 

للممارسة عند الفوز بالممارسة

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

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

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

eprocuremrnt.mew.gov.kw اإللكتروني بالوزارة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /2006/2015/13 ش قطع الغيار لضاغط الهواء 
( الكمبروسور) إلدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية - شبكات النقل الكهربائية على / 
شركة المحطة التجارية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (29,253/450د.ك) فقط تسعة

وعشرون الف  ومائتين وثالثة وخمسون دينار  واربعمائة وخمسون فلس  الغير
والغاء البنود ارقام (13,17)

الموضوع

1

2

3

4

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي



38 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

1276
2017-01-15

1532
2017-01-17

1544
2017-01-17

1543
0207-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة و ك م/1904/2016/13 ش الواح معدنية من الفوالذ الطري وزوايا
معدنية من الفوالذ الكربوني وقضبان من الفوالذ الكربوني عن طرق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح  الممارسة و ك م/1079/2017/13 ش قطع غيار (فالتر الهواء) لوحدة 
مناولة الهواء الجهزة التكييف-ادارة محطة الزور الجنوبية عن طرق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني

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

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

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

eprocurement.mew.gov والموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

5

6

7

8

 م

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم



39 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

1539
2017-01-17

1554
2017-01-17

1521
2017-01-17

1538
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة و ك م/1073/2017/13 ش قطع غيار للتوربينات الغازية الجديدة 
والدورة المشتركة مضخة تفريغ ونزع الغازات-ادارة محطة الزور الجنوبية عن طرق 
eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /2019/2015/13 جهاز فاحص مقاومة العزل 
رقمي جهد 5ك.ف. تيار مستمر على/شركة ريث للهندسة والصناعة (ثاني أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (11,472/790 د.ك)  احدىعشر الف  واربعمائة واثنى وسبعون دينار
 وسبعمائة وتسعون فلس

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

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

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

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

9

10

11

12

 م

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم



40 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1853
2017-01-19

1876
2017-01-19

723
2017-01-17

802
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

eprocurement.mew.gov.kw

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /220/2016/13 مبين درجة حرارة رقمي لموقع 
 E 23 مضخة تغذية المياه للوحدات رقم 1 و 2 ذو إزدواج حراري من النوع

على/مؤسسة إيسكو التجارية (اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/5,820 د.ك)  خمسة 
آالف  وثمانمائة وعشرون دينار

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

ومائتين واربعون دينار  واربعمائة وخمسون فلس  الغير

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

 وتسعون دينار  وخمسمائة وخمسون فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

13

14

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم



41 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة الدفاع

802
2017-01-18

2724118033
2017-01-19

272722002220
2017-01-22

272722002098
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

وخمسةعشر دينار

طلب طرح ممارسة إلستكمال عقد المناقصة رقم (1232913)أعمال صيانة وتشغيل 
أجهزة التكييف والتبريد بقاعدة أحمد الجابر الجوية لمدة 12 شهر تبدأ من 2017/4/1 
بين الشركات المذكورة بالكتاب وذلك بعد سحب أعمال العقد من  شركة إي إل إم الوطنية 

للتجارة العامة و المقاوالت

طلب استدراج عرض اسعار للقيام بأعمال صيانة وإصالح وتشغيل األجهزة الكهربائية 
بقاعدة احمد الجابر الجوية لمده ستة اشهر من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

الموضوع

2

1

2

3

 م

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم



42 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

40
2017-01-19

36
2017-01-18

39
2017-01-18

37
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 172-2017/2016 لشراء البرنامج الطبي (داء.. ودواء) مع /سينما 
فلكس لإلنتاج الفني  بعدد 30 حلقة مدة كل حلقة نصف ساعة تلفزيونية بمبلغ اجمالي 

قدره (-/ 90,000 د.ك) تسعون ألف دينار

كما اطلع الجهاز  كتاب الوزارة رقم (3/26) المؤرخ 2017/1/4 وكتاب رقم (5/26) 
المؤرخ 2017/1/5

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

واحدى وثمانون دينار  وخمسمائة وثمانون فلس  الغير

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

واربعون الف  وسبعون دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 0191-2017/2016  لشراء المسلسل التلفزيوني (حريم بوسلطان) من/
شركة فروغي لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 30,000 د.ك) ثالثون ألف دينار

الموضوع

1

2

3

4

 م

       قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم



43 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

748
2017-01-19

749
2017-01-19

746
2017-01-19

747
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م و ث ف أ-15-2017/2016 توريد وتركيب األجهزة 
والبرمجيات الخاصة بالمتحف التخيلي على/ شركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة 

العالمية (ITS) (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 73,850 د.ك) ثالثة وسبعون الف 
وثمانمائة وخمسون دينار

طلب ترسية الممارسة رقم م و ث ف أ-2017/2016/11 أنظمة المسارح والكواليس 
وتطويرها في مسرح عبدالحسين عبدالرضا (السالمية) على/ شركة مجموعة معرفي 
الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 67,488 د.ك) سبعة وستون الف 

واربعمائة وثمانية وثمانون دينار

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقه على التعاقد المباشر رقم م و ث ف 
أ/2016/60-2017 مع/ شركة أبيكس المتحدة (وكيل حصري) لشراء أجهزة البصمة 

لتركيبها في المكتبات العامة التي نقلت تبعيتها للمجلس بمبلغ اجمالي قدره (-/16,566 
د.ك)  فقط ستةعشر الف  وخمسمائة وستة وستون دينار  الغير

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

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

الموضوع

1

2

3

4

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم



44 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلدارة المركزية لإلحصاء

747
2017-01-19

215
2017-01-18

233-1
2017-01-19

1/185
2017-01-17

214
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

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

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

افادة الوزارة بتعديل فترة التعاقد مع/ شركة رغد الخليج للتجارة العامة والمقاوالت 
الستئجار باصات لالدارة لمدة ستة أشهر بدال من سنة بمبلغ اجمالي بمبلغ اجمالي قدره (-

/ 10,800 د.ك)عشر آالف  وثمانمائة دينار وذلك بناءا على موافقة وزارة المالية

الموضوع

الموضوع

4

1

2

3

4

 م

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم



45 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة المركزية لإلحصاء

ادارة الفتوى والتشريع

وزارة التجارة والصناعة

214
2017-01-16

166
2017-01-19

1445
2017-01-19

1337
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/4 شراء اجهزة التخزين وملحقاتها بين الشركات 
والمؤسسات المتخصصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

طلب طرح الممارسة رقم 2016/26-2017 مراقبة حركة أسعار السلع باألسوق 
اإللكترونية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عن طريق اإلعالن بالجريدة 

الرسمية

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/20-2017 شراء برمجيات وتراخيص وتطبيقات 
الحاسب االلي لمركز الملكية الفكرية على /شركة بيت الخبرات لالستشارات (اقل االسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/68,950 د.ك )  ثمانية وستون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  

الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

1

1

2

 م

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم



46 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

المركز الوطني لتطوير التعليم

1337
2017-01-17

1731
2017-01-19

2017/53
2017-01-12

1720
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة م م2016/8-2017 توفير خبرات فنية في مجال نظم وتقنية 
المعلومات  على / شركة جلوبل تكنلوجيا لمواد وأنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/ 54,990 د.ك) اربعة وخمسون الف  وتسعمائة وتسعون دينار

طلب ترسية الممارسة رقم م م/2016/18-2017 عمل دعاية واعالن للمركز الوطني 
على/ مجموعة السالم االعالمية (عطاء وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/32,000 د.ك)  فقط

اثنى وثالثون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م-2017/2016/13صيانة برامج وأجهزة الحاسبات 
الرئيسية وملحقاتها في مراكز البيانات مع/ شركة جلوبل تكنلوجيا لمواد وأنظمة 

الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 25,090 د.ك) خمسة وعشرون الف 
وتسعون دينار

الموضوع

الموضوع

2

1

2

3

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة



47 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

بنك االئتمان الكويتي

728
0207-01-17

1634
2017-01-18

1627
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الهيئة بورود خطأ مطبعي بشأن بتحميل ميزانية المبلغ الخاص بالتعاقد المباشر رقم 
 IBM DS (37) مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية (وكيل حصري) توسعة جهاز

Storage 8884 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,432 د.ك) حيث أن الصحيح هو لميزانية 
السنة المالية 2017/2016 وليس 2018/2017

طلب ترسية الممارسة رقم 9-2017/2016 الخاصة بإستئجار عدد (4) سيارات 6 سلندر 
لمده 3 سنوات على / شركة مصطفي كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/49,968د.ك) فقط تسعة واربعون الف  وتسعمائة 

وثمانية وستون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 16-2017/2016 الخاصة بصيانة بوابة البنك االلكترونية و 
خدمات اخرى على/شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت(ثاني اقل االسعار)بمبلغ 

اجمالي قدره(-/40,695د.ك) فقط اربعون الف  وستمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

      قرر الجهاز الموافقة



48 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة التربية

1065
2017-01-08

1064
2017-01-16

27372
2016-11-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب ترسية الممارسة رقم 71-2017/2016 صوتيات ضيوف الوزارة إلدارة الثقافة 
االسالمية على / مؤسسة ميديا الين للخدمات االعالمية واالعالنية (عطاء وحيد ) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/12,000 د.ك ) . اثنىعشر الف  دينار  الغير

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم م م /2016/12-2017 تنفيذ اعمال فحص 
واصالح وتشغيل وصيانة شبكة اإلنذار ومكافحة الحريق لمواقع تابعة لديوان عام الوزارة

ومجمع مخازن وزارة التربية بمنطقة صبحان على/ شركة الخنيني للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/72,250 د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  

ومائتين وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

      قرر الجهاز تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع  رقم (2016/89) المنعقد في 
2016/12/14 المتضمن " تأجيل البت بالقرار لحين توافر االعتماد المالي"



49 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

بيت الزكاة

2120
2017-01-18

310
2017-01-19

311
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

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

طلب ترسية الممارسة ب ز م /2016/21 نشر اعالنات بيت الزكاة على برامج التواصل 
االجتماعي لعام 2018/2017 على / شركة براند اي ام سي للدعاية واالعالن ( أقل 

االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/19,820 د.ك )  تسعة عشر الف  وثمانمائة وعشرون 
دينار  الغير .

طلب ترسية الممارسة رقم ب ز م-2016/20 صيانة غرفة data center على / 
مؤسسة التقنيات الحديثة لألجهزة الكهربائية وااللكترونية الحديثة (عرض وحيد ) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/18,000 د.ك )  ثمانيةعشر الف  دينار  الغير
- تم تقديم خصم

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة



50 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

مؤسسة الموانئ الكويتية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

1232
2017-01-04

416
2017-01-17

536
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/9-2017 توفير خدمة االنترنت للديوان على/ شركة 
فاست تلكو لالتصاالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/37,404 د.ك)  فقط 

سبعة وثالثون الف  واربعمائة واربعة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م ك /17-2015 تقديم خدمة االنترنت لمواقع المؤسسة على 
/ شركة فاست لإلتصاالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/28,770د.ك) فقط ثمانية 

وعشرون الف  وسبعمائة وسبعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/30) الخاصة بصيانة بداالت لعدة مواقع في 
الحرس على /شركة األوسط ألجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية (-/14,800 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة



51 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

ديوان المحاسبة

536
2017-01-19

447
2017-01-18

406
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 29-2017/2016 توريد وانجاز وصيانة البيوت الجاهزة وذلك 
إلرتفاع سعر العطاء الوحيد

طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لشراء اجهزة حاسب آلي 
شخصي وأجهزة حاسب آلي نقال(الب توب) عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر عن 
وزارة المالية للسنة المالية 2015-2016 بمبلغ إجمالي قدره (19,884/900 د.ك)  فقط

تسعةعشر الف  وثمانمائة واربعة وثمانون دينار  وتسعمائة فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم



52 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة الداخلية

اإلدارة العامة للطيران المدني

164
2017-01-17

947
2017-01-26

1552
2017-01-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم إ م م/2014/13/2-2015 (ع) توريد جهاز S.P.G مع 
ملحقاته عدد (2) على/ شركة كويت سيرفي لألجهزة الكهربائية واإللكترونية (عرض 

وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/19,000 د.ك) فقط تسعة عشر ألف دينار ال غير

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/106 مع/ شركة االتصاالت المتنقلة (زين) لتوفير
نظام االتصال الجماعي (الدائرة المغلقة) لعموم قطاعات الوزارة لالدارة العامة لهندسة 

االتصاالت لمدة سنتان بمبلغ إجمالى قدره (-/36,000د.ك)  فقط ستة وثالثون الف  دينار
 الغير

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقه على طلب استدراج عروض اسعار 
لتجهيز غرفة التحكم لنظام التوجية األلكتروني لشاشات العرض االرشادية واألجهزة 

التابعة لها ومستلزمات المشاركة بإحتفالية األعياد الوطنية والمناسبات األخرى

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

      قرر الجهاز الموافقة

      قرر الجهاز  تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم



53 2017/9إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل النفط                عضو/ ممثل  نفط الكويت             عضو/ ممثل البترول الوطنية                أمين السر       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

1552
2017-01-31

الموضوعرقم الكتاب وتاريخه

1

 م

      قرر الجهاز باغلبية أعضاؤه التالي:
أوال : إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم 2017/7 بتاريخ 2017/1/25 المتضمن"

عدم الموافقة وتطرح بممارسة"
ثانيا: الموافقة على طلب االدارة

وإعتراض كل من:
1- م/ جنان بوشهري   عضو الجهاز


