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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

2017/16
03-جمادي الثانى-1438 

   االربعاء
2017-03-01 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-03-01

)(   االربعاء2017/16 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               نائب األمين العام     

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

فيصل حمد المزين
هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس

هيفاء عبدالعزيز المضف
عبد الله زايد الفهد

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

فيصل منصور الخزيم
علي حاتم الصايغ
خالد على  الشويب

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

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

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
نائب أمين السر

ممثل/ شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

عضو الجهاز
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



1 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة التربية

2043002-RFP

م ع /2016/2015/34

م ع /2016/2015/32

م ع/2011/2010/69(ع)

رقم المناقصة

رقم المناقصة

 SUPPLY OF ANCILLARY تزويد ايدي عاملة مساعدة لمستشفى االحمدي
MEDICAL MANPOWER TO AHMADI HOSPITAL

مشروع تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة عدد ( 10 ) صاالت تربية بدنية في 
مدارس وزارة التربية بمنطقة الجهراء التعليمية بنظام تسليم المفتاح

تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة 
التربية بمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح

مشروع تصميم و ترخيص و تنفيذ و انشاء و انجاز و صيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنات 
قطعة (2) في منطقة اشبيلية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

3

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

وزارة الدفاع

م ع/2016/2015/39

م ع ت أ/2016/3

1312815

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

مشروع استكمال وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة العقيلة ق4 التابعة لمنطقة 
االحمدي التعليمية بنظام تسليم المفتاح

استئجار أجهزة كمبيوتر شخصي وملحقاتها وتقديم خدمات الدعم الفني لها

تشغيل وصيانة واصالح واستبدال لمحطات الوقود بمعسكرات وقواعد وزارة الدفاع

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

4

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

وزارة التجارة والصناعة

2017/2016/1

هـ.ط 2017/2016/956

ص/م خ 
ع/2017/2016/25

2017-2016/4

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد لالدارة العامة لمؤسسات االصالحات ( ادارة االبعاد) 
بوزارة الداخلية

تجهيز قسم الطب الطبيعي - مستشفى جاير االحمد - وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

استبدال (3) مبادل حراري وعدد (2) فلتر رملي بمحطة الغاليات بمستشفى الصباح

برنامج ميكنة الخدمات العامه

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/373$
2017-02-22

2017/374$
2017-02-22

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2038690 انشاء مركز تجميع جديد رقم (GC-32) في 
 PETROFAC INTERNATIONAL منطقة جنوب شرق الكويت على/ شركة

LIMITED, UAE وكيلها المحلي/ شركة المجموعة التجارية المستقلة (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/408,291,797 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية مليون  ومائتين 

واحدى وتسعون الف  وسبعمائة وسبعة وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2037219 اعمال خارجية حول مرافق االنتاج الجوراسية
-JURASSIC PRODUCTION FACILITIES OFF في مناطق شمال الكويت
PLOT WORKS AT NORTH AREAS على / شركة المجموعة المشتركة 

للمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/72,938,000 د.ك)  فقط اثنى وسبعون 
مليون  وتسعمائة وثمانية وثالثون الف  دينار  الغير

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

القطاع النفطى - الرسائل الواردة و التظلمات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/364$
2017-02-20

رقم الكتاب وتاريخه

-RFQ طلب الشركات تمديد موعد إقفال المناقصة رقم
2041943 توريد حامالت بطانات الحفر وتركيبات وسدادات 

 LONG TERM للحفر التطويري واصالح االآبار
 AGREEMENT FOR LINER HANGER AND

 & SEAL ASSEMBLY FOR DEVELOPMENT
WORKOVER DRILLING WELLS

الموضوع

1

اســـم الشركة م

 

   قرر الجهاز الموافقة  على التمديد لمدة شهر



6 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

شركة البترول الوطنية الكويتية

81
2017-02-13

175
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/ 210 خدمات تشغيل وصيانة االنظمة 
الميكانيكية والكهربائية للمجمع النفطي لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/4/1 لغاية 

2017/6/30 دون اي تكلفة مالية وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة ب 
ك/خ/2015/315

طلب اصدار االمر التغييري السادس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,871,650 د.ك)  فقط  
مليون  وثمانمائة واحدى وسبعون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة 
(15.75%) على قيمة عقد المناقصة رقم CISD / 0269 خدمات تكنولوجيا المعلومات 

المساندة و استئجار حاسبات شخصية و ملحقاتها في جميع مواقع الشركة المبرم مع/ شركة
الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة ستة اشهر (بعقود 

مشهرة) حتى تاريخ 2017/9/5

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

      بعد االستماع الى أفاده ممثلي الشركة:
السيد/ابراهيم الشراح   ريبس فريق دعم المستخدمين دائرة تقنية المعلومات

السيدة/ شهال الخالد   فريق عقود الصيانة و الخدمات الدائرة التجارية 
قرر الجهاز الموافقة



7 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/97$
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم RFP-2033643 تحديث وتطوير شبكة الغاز 
 UPGRADATION OF GAS AND والمكثفات في جنوب الكويت

CONDENSATE NETWORK AT SOUTH KUWAIT بين الشركات المذكورة 
بالكشف المرفق بكتاب الشركة

- كما اطلع الجهازعلى كتاب شركة النفط رقم 2017/340 المتضمن الرد على االستفسارات 
من قبل الجهاز  

*ال تقبل عروض بديله 
*ال تقبل التجزئة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

مؤسسة البترول الكويتية

2017/372$
2017-02-21

115
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم RPF-2041662 تصميم وبناء وتوريد زوارق الطاقم 
والمرشدين البحريين على / شركة -GRANDWELD (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره

(-/44,237,480 $) بعد التخفيض

طلب ترسية الممارسة رقم م ب ك/خ/2016/335 تجديد صيانة وترخيص برمجيات 
TREND MICRO على/ مؤسسة البيت السويدي آلنظمة الحاسب (اقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/69,000 د.ك)  فقط تسعة وستون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة الكهرباء و الماء

998
2017-02-07

1413
2017-02-23

4769
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/16 تطوير ارصفة ميناء الدوحة - المرحلة
الثانية على/شركة انشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاوالت(اقل االسعار)بمبلغ 

اجمالي قدره(-/5,413,954د.ك) فقط خمسة ماليين  واربعمائة وثالثةعشر الف  وتسعمائة
واربعة وخمسون دينار  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (63.%)

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1349 بتاريخ 2017/2/22 المتضمن الخطأ 
الحسابي

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم م م ك /2017/2016/3 تشغيل وصيانة الرفعات 
الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشعيبة لمدة شهرين 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/7 معدات انارة الشوارع بمحافظة االحمدي 
لعام 2017/2016 على/شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي إجمالي قدره (1,499,655/168 د.ك)   مليون  واربعمائة وتسعة وتسعون الف  

وستمائة وخمسة وخمسون دينار  ومائة وثمانية وستون فلس

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  مع تجديد الكفالة البنكية

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1799
2017-02-06

1711
2017-02-13

1037
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/27 خدمة نقل المواد المشعة 
الخاصة بأقسام الطب النووي ومركز الشيخ جابر االحمد للطب الجزيئي على / شركة الثريا 
للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,403,790د.ك)  

فقط  مليون  واربعمائة وثالثة الف  وسبعمائة وتسعون دينار  الغير .

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/1 صيانة اجهزة ومعدات واالت 
مختبرات وورش وفصول دراسية لكليات ومعاهد الهيئةعلى/شركة العرفج الهندسية (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/856,548 د.ك) فقط ثمانمائة وستة وخمسون الف  
وخمسمائة وثمانية واربعون دينار  الغير

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 36-2017/2016 توفير احتياجات االقسام في كلية 
الدراسات التكنولوجية على الشركات المذكورة بكتاب الهيئة بمبلغ اجمالي قدره (-/99,902

د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة واثنين دينار  الغير
وإلغاء البنود أرقام (29،23،11،4،3) الرتفاع األسعار

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



11 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

معهد الكويت لألبحاث العلمية

1553
2017-02-14

369
2017-02-12

373
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة للمقر 
الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة له على/الشركة العالمية لألمن والسالمة (اقل االسعار 

مكرر) بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك) فقط ستمائة وسبعة وستون الف  وثمانمائة 
دينار  الغير وذلك بعد تزويد المجلس بالكتالوجات

طلب ترسية المناقصة رقم 2015/2016-22 أعمال تنظيم و تنفيذ أعمال األمن والحراسة 
في المعهد لمدة ثالث سنوات على/مركز الرواد للخدمات األمنية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/482,400 د.ك) فقط اربعمائة واثنى وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير

- كما اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 107 بتاريخ 2017/2/21 المتضمن كشف تحليل 
االسعار

طلب ترسية المناقصة رقم 15-2016/2015 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات 
تكييف مركزية لمبنى 6 بالكمبيوتر ومبنى K بالسالمية على/شركة مجموعة انصار الخليج 
الدولية للتجارة العامه والمقاوالت (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/89,888 

د.ك) فقط تسعة وثمانون الف  وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



12 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة الدفاع

وزارة األعالم

2811
2017-02-09

272762404817
2017-02-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة الهيئة بنتيجة الموازنة التثمينية العمال المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/1 
صيانة مشروع تحريج ام الهيمان البيئي ( المرحلة االولى والثانية ) المرساة على/ شركة 

مكتب الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت

طلب ترسية المناقصة رقم 1192915 خدمات النظافة لنادي الهيئة االدارية والمالية 
والمخيم الربيعي على / شركة مجموعة األسيان المشتركة للتجارة العامة ( اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/216,000د.ك) فقط مائتين وستةعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   احيط الجهاز علما  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



13 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة األشغال العامة

88
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و أ /2017/2016/242 ( ع ) توريد وتركيب 
وتشغيل وتدريب وضمان وزيادة سعة بدالة مجمع االعالم بالوزارة المرساة على/شركة 

المستقبل للتكنولوجيا المتكاملة ألجهزة اإلتصاالت (ثاني أقل األسعار) ليصبح (-/168,356
د.ك) بدال من (259,956 د.ك) بعد إلغاء البنود أرقام:-
*البند رقم (23) بمبلغ اجمالي قدره (-/33,600 د.ك)
*البند رقم (24) بمبلغ اجمالي قدره (-/28,000 د.ك)
*البند رقم (25) بمبلغ اجمالي قدره (30,000 د.ك)

 كما اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم (91) المؤرخ بتاريخ 2017/2/9 المتضمن اجمالي البنود المراد 

إلغاءها الصحيح
- كتاب شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2017/237 المؤرخ بتاريخ 

2017/1/18 المتضمن رد الشركة على اسباب استبعادها مع وقف اجرءات التعاقد 
واإلستعداد لإلجتماع لمناقشة العرض الفني

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



14 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

533
2017-02-22

361
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة هـ م خ / 229 إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى اإلدارة العامة 
للشئون المالية واإلدارية بوزارة الداخلية على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ( 

أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (49,069,032/343 د.ك )  تسعة واربعون مليون  
وتسعة وستون الف  واثنى وثالثون دينار  وثالثمائة وثالثة واربعون فلس  الغير .

إفادة الوزارة بنتيجة الموازنة التثمينية العمال المناقصة رقم هـ ط / 266 تصميم وإنشاء 
وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين 

الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن قاسم المرساة على / شركة ساي للتجارة 
العامة للمقاوالت ذ.م.م

الموضوع

1

2

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال : إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/89 المنعقد في 2016/12/14 

المتضمن " عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي من وزارة المالية"
ثانيا : الموافقة مع تجديد الكفالة البنكية

   احيط الجهاز علما  



15 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركات تمديد موعد إقفال المناقصة رقم 
وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم و نسخ و توصيف و 
تبويب و ارشفة االفالم السينمائية القديمة و جميع انواع 
االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( االرشيف التلفزيوني 

لتلفزيون دولة الكويت)

الموضوع

1

اســـم الشركة م

 

   قرر الجهاز الموافقة  على التمديد لمدة شهر



16 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء 500
2017-01-17

رقم الكتاب
وتاريخه

( أعيد بحث ) 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 مجموعة بشارة للتجارة العامة
والمقاوالت رقم (1701021) المؤرخ في 2017/1/31

الموضوع

1

المقاول م

 

      بعد االستماع الى ممثلي اإلدارة العامة لإلطفاء:
- العقيد / رياض محمد حسن     مراقب الدعم الفني 

- المقدم / عقيل الجدي           مراقب التشغيل 
- المهندسة / ايمان صالح        رئيس قسم قواعد 

البيانات 

وممثلي مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت  :
- احمد فتحى أبو شرخ  المدير العام  

- محمد الشبيلي   مدير الشئون القانونية

قرر الجهاز التالي:
أوال:  الموافقة على اعتذار مجموعة بشارة للتجارة العامة

والمقاوالت النتهاء الصالحية
ثانيا:  إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 

(2016/80) المنعقد في 2016/11/14 المتضمن 
الموافقة على الترسية 

ثالثا:  تخطر االدراة بدراسة العروض التي تليه وموافاة 
الجهاز بالنتيجة خالل اسبوع من تاريخه

الجهـــــــة



17 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب

وزارة التربية

1313
2017-01-31

002
2017-02-12

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) افادة الهيئة بمخالفات شركة الجهراء لمعدات
التنظيف لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 

2013/2012/9 تنفيذ اعمال تنظيف كليات ومعاهد 
وديوان عام الهيئة ( المنطقة الثالثة ) وطلبها بعدم إدراج

الشركة ضمن مناقصات الهيئة

(أعيد بحث) تظلم شركة كوانتم سلوشنز للتجارة العامة 
من ترسية المناقصة رقم م ع/2013/95-2014 توريد و 
تركيب و تشغيل و صيانة و تحديث غرفة تشغيل و اجهزة
new data) الخدمة الضخمة و ملحقاتها التابعه للوزارة

center) لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

2

3

المقاول م

 

شركة كوانتم 
سلوشنز للتجارة 

عامة ذ م م

      بعد االستماع إلى ممثلي الهيئة:
- السيد/ فنيس العجمي    مدير ادارة الخدمات

- السيدة/ أمل بوراشد  رئيس قسم األمن والسالمة

وممثلي شركة الجهراء لمعدات التنظيف:
- السيد/ محمد حمود العازمي         نائب المدير العام

قرر الجهاز عدم الموافقة

الجهـــــــة



18 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية 002
2017-02-12

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الوزارة:
- الدكتور/خالد الرشيد   وكيل المساعد لشؤون المنشآت 

التربوية والتخطيط
- المهندسة/ هدى المطيري         مدير ادارة نظم 

المعلومات
- المهندسة/ حمدان الخشاب         رئيس قسم النظم 

اآللية 
- السيد/ صقر العتيبي            رئيس المكتب الفني

- السيد/ محمد عبدالرحمن عيده   مستشار

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين رد الوزارة على 
احالة التظلم الصادر بتاريخ 2017/2/20 مع تجديد 

الكفاالت البنكية

الجهـــــــة



19 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة األشغال العامة

76
2017-01-31

372
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول للعقد الخاص بالتخصصات الفنية والصيانة الشاملة لمبنى ومعدات ادارة 
المستودعات الطبية المبرم مع/ شركة المخازن العمومية (أجيليتي) لمدة ستة عشر شهرا 
اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/2,491,120 د.ك)  

فقط  مليونين  واربعمائة واحدى وتسعون الف  ومائة وعشرون دينار  الغير بنفس 
الشروط واالسعار وذلك لحاجة الوزارة الستمرار الخدمة

طلب الموافقة على اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره 
(1،169،033/562 د.ك)  فقط  مليون  ومائة وتسعة وستون الف  وثالثة وثالثون دينار  
وخمسمائة واثنى وستون فلس  الغير و تخفيض مبلغ اجمالي قدره (184،873/010 د.ك)
 فقط مائة واربعة وثمانون الف  وثمانمائة وثالثة وسبعون دينار  وعشر فلس  الغير من 

قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/189 انشاء و انجاز و صيانة تقاطعات على الطرق الرئيسية -
الطريق الدائري السادس - المؤدية الى المناطق السكنية الجديدة بمنطقة غرب جليب 
الشيوخ رقم MPW (56) (9) المبرم مع / الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة و 

المقاوالت لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة (16) شهرا من تاريخ صدور امر المباشرة لالمر
التغييري و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (511) المؤرخ في 2017/2/21 والمتضمن بيانات 
العقد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار  على أن تطرح األعمال 
بمناقصة خالل هذه الفترة

وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



20 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

الديوان األميري

مؤسسة الموانئ الكويتية

372
2017-02-06

675
2017-02-16

1062
2017-02-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد السابع لعقد رقم (دا/ك/35) تدريب الطيارين على الجهاز التشبيهي لطائرة 
 EMIRATS-CAE FLIGHT 550 المبرم مع / شركةG االسطول االميري

TRAINING لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2020/9/30 بمبلغ اجمالي
قدره (-/1,213,977$) ما يعادل (371,230/200د.ك) فقط ثالثمائة واحدى وسبعون الف

 ومائتين وثالثون دينار ومائتى فلس الغير

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/32 لتوفير عمالة لتقديم خدمات 
لمواقف السيارات و البدالة و اعمال الحراسة بمبنى مجمع الموانيء الكائن بميناء الشويخ 
العائدة للمؤسسة المبرم مع / شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده خمسة اشهر 
اعتبارا من 2017/3/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,900د.ك) فقط سبعة 
وثمانون الف  وتسعمائة دينار  الغير بعد تخفيض عدد العمالة بنسبة 25% وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2017/2016-12

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

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

   قرر الجهاز الموافقة  ويخطر الديوان بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49



21 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1062
2017-02-09

1245
2017-02-16

2580
2017-02-13

2118
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/25 عمليات نظافة محطة حاويات 
الشعيبة والساحات المحيطة التابعة لها التابعين للمؤسسة المبرم مع/ شركة مجموعه حمد 
العصفور وشركاه للتجاره العامه والمقاوالت لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/3/3 بمبلغ
اجمالي قدره (16.942/500د.ك)  فقط ستةعشر الف  وتسعمائة واثنى واربعون دينار  

وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسيه المناقصة 
2017/2016/14

افادة الوزارة بفسخ عقد الممارسة رقم 113-2015/2014 للقيام باعمال تصميم وصف 
واخراج وطباعة مطبوعات مختلفة الدارة المسجد الكبير المبرم مع/ مطبعة أروى العالمية 
ألعمال الطباعة مع طلب اتخاذ االجراءات الالزمة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/3،550 د.ك)  فقط ثالثة آالف
 وخمسمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (6،1%) وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-
/28،682 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وستمائة واثنى وثمانون دينار  الغير ما يعادل

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على أن يكون التمديد األخير مع استعجال المؤسسة من االنتهاء من
اجراءات طرح المناقصة

وتخطر المؤسسة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر المؤسسة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم 
2016/49

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة مع/ مطبعة 
أروى العالمية  الجتماع قادم



22 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة األعالم

2118
2017-02-07

94
2017-02-12

90
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

نسبة (49،327%) من قيمة عقد الممارسة رقم 2015/164-2016 حجز تذاكر طيران 
(متسابقي وضيوف) جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم و تالوته - الدورة السابعة 

المبرم مع / شركة الوسيط للسياحة و السفر وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم و أ / 2014/2013/315اعمال صيانة اجهزة 
التكييف الموحد لمجمع الوزارة والمحطات الخارجية التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة 

الخليج الهندسية لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/3/9بمبلغ إجمالي قدره (-
/55,440د.ك)

طلب التجديد السادس لعقد الممارسة رقم وأ/2011/102-2012 أعمال الصيانة لبداالت 
المحطات الخارجية وأجهزة الرد اآللي وأجهزة الهاتف الرقمية التابعة للوزارة المبرم مع / 

شركة عيسى حسين اليوسفي وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة إعتبارا من 
2017/4/1حتى 2018/3/31بمبلغ إجمالي قدره (-/7.448د.ك) فقط سبعة آالف  

واربعمائة وثمانية واربعون دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحاجة الوزارة إلى 
أعمال الصيانة الشاملة لبداالت المحطات الخارجية

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

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

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



23 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة الداخلية

3348
2017-02-09

2017003679
2017-02-14

1504
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد السادس لعقد رقم 1-2012/2011 تجديد تراخيص وصيانة تطبيقات أنظمة 
األرشيف اإللكتروني للوزارة المبرم مع / شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا
من 2017/4/4 حتى 2018/4/3 بمبلغ إجمالي قدره (-/49,618 د.ك )  تسعة واربعون 

الف  وستمائة وثمانيةعشر دينار  الغير .

طلب التجديد االول لعقد تحويل العمالت االجنبية المتنوعة الواردة من النيابة العامة على 
قضايا الى العملة الوطنية بالدينار الكويتي المبرم مع / شركة المزيني للصيرفة لمدة سنة 
اعتبارا من 2017/3/28 حتى 2018/3/27 طبقا لسعر الصرف اليومي للعمالت المتداولة

طلب التجديد الخامس لعقد الممارسة رقم 2011/39-2012 أعمال إزالة الرمال المحيطة 
بمبنى اإلدارة العامة ألمن الحدود البرية بالوزارة المبرم مع/ شركة صحراء الرولة للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة سنة إعتبارا من2017/3/11 حتى2018/3/10 بمبلغ إجمالي قدره

 (-/24,000د.ك) اربعة وعشرون الف  دينار

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام قانون المناقصات رقم  2016/49

   قرر الجهاز عدم الموافقة  



24 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

الهيئة العامة للصناعة

275
2017-02-09

262
2017-02-08

204
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لعقد خدمات سائق في المكتب الفني للصندوق في مملكة البحرين المبرم
مع /شركة مناف العالمية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1حتى 2020/3/31 بمبلغ
اجمالي قدره (-/19,800 دينار بحريني)  فقط تسعةعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير ما 
يعادل (-/16,002 د.ك)  فقط ستةعشر الف  واثنين دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

طلب الصندوق تعديل رقم التجديد لالشتراك السنوي في وكالة swift  المبرم مع / شركة 
swift  ليصبح (2017/6) بدال من (2016/6) .

 طلب إصدار األمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ قدره (-/12,420د.ك) فقط اثنىعشر الف 
واربعمائة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (9.28%)  من قيمة عقد المناقصة رقم 
2013/44 تقييم وتطوير المصانع الحاصلة على عالمة الجودة والتدريب عليها والترويج 

له بالهيئة المبرم مع /مؤسسة محمد عبدالرحمن البحر للتجارة العامة وذالك لألسباب 
المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان المحاسبة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة التجارة والصناعة

935
2017-02-06

2401
2017-02-22

3841
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 Macafee طلب التجديد الثالث لعقد االشتراك في برنامج مكافحة الفيروسات
Protection for Enterprice المبرم مع / الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لمدة 

ثالث سنوات اعتبارا من 2017/3/27حتى 2020/3/26 لعدد(730 مستخدم) بمبلغ اجمالي
قدره (-/10,343 د.ك)  فقط عشر آالف  وثالثمائة وثالثة واربعون دينار  الغير

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/9,158 د.ك) مايعادل نسبة 
(32.2%) على قيمة عقد اعداد وتجهيز وتنظيم االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة

لألمانة أثناء احتفاالت الكويت باألعياد والمناسبات الوطنية يناير- فبراير للسنة المالية 
2017/2016 المبرم مع/ مؤسسة ماي فون لإلتصاالت وذلك لتوفير اجهزة هواتف لمحافظة

الفروانية واألحمدي

طلب التمديد الرابع عشر لعقد مناقصة رقم 2010/6-2011 الخاصة بحراسة المباني 
الخارجية التابعة لمراكز الوزارة المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة ثالثة أشهر ابتداء 

من 2017/3/1 حتى 2017/6/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/8,280 د.ك )  ثمانية آالف  
ومائتين وثمانون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2014/4-

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

3841
2017-02-15

رقم الكتاب وتاريخه

2015(ع)

الموضوع  م

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



27 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2109
2017-01-22

2586
2017-01-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/47 تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي 
والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الدوحة الغربية بين 

الشركات المؤهلة من شركة نفط الكويت والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/33 أعمال النظافة بمحطة الصبية لتوليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه 

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

-نسبة األوامر التغييرية (%10)
-هذه المناقصة على المقاولين المسجلين لدى الجهاز ووزارة التجارة والصناعه لمثل هذه 

األعمال

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



28 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة التربية

2578
2017-01-26

1519
2017-02-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/27 اصالح القواعد الخرسانية للخطوط 
الهوائية جهد من (3.3 الى 400 ك.ف) في مناطق متفرقة من دولة الكويت بين الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

طلب إلغاء وإعادة طرح  المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات واجهزة ووسائل نقل 
برية لالدارة العامة لالطفاء وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية النهائية



29 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

2624
2017-01-30

164
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال حراسة لمنطقة االحمدي 
ومبارك الكبير التعليمية 

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/38 استئجار عدد (26) سيارة جيب (4) 
سلندر بدون وقود وسائقين

إطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (903) المؤرخ في 2017/1/10 والمتضمن تعديل اسم 
المناقصة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



30 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

وزارة األعالم

1543
2017-01-17

63
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/9 اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة في 
المنشآت والمرافق العائدة للبلدية بمحافظة االحمدي ومبارك الكبير بين الشركات المصنفة 

فئة اولى وثانية لالعمال االنشائية لمدة سنتين

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييريه (%10)

طلب طرح المناقصة رقم وأ/2017/2016/253 شحن وتوزيع مجلة العربي ومجلة الكويت 
ومالحقهما ودوريات الوزارة االخرى الى دول العالم المختلفة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  وتطرح على الفئة الثالثة

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1130
2017-01-25

1035
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/55 تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية لمحطة تبريد الشرقية وكلية الدراسات التكنولوجية ومبنى 125 وكلية 
العلوم الصحية بنين التابعة للهيئة بين الشركات المصنفة بالفئة الثانية- ألعمال التكييف و 

الكهرباء و بالفئة االولى او الثانية لدى االدارة العامه لإلطفاء

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

-شرط الخبرة 5 سنوات

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/59 توفير النظام االلي والتراخيص 
والصيانة لعمادة المكتبات والتقنيات 

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية (%15)

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على الفئة الرابعة

   قرر الجهاز الموافقة  بين الشركات المتخصصة



32 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

وزارة الدفاع

58
2017-01-08

272762402867
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 14-2017/2016 أعمال صيانة وزراعة ساحات وحدائق المعهد 
في الشويخ والمواقع الخارجية وزراعة النباتات واألشجار الداخلية وصيانة شبكات الري 

لمدة ثالث سنوات 

-ال تقبل التجزئة
-تقبل عروض بديلة

- يجب على المناقص أن يقدم ما يثبت ممارسته لعقود مماثلة في الجهات الحكومية
- مصنف لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة

طلب طرح المناقصة رقم 2022711 أعمال صيانة متفرقة بكلية علي الصباح العسكرية بين 
الشركات المصنفة بالفئة الرابعة لألعمال اإلنشائية 

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييرية %15

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الديوان األميري

1193
2017-01-31

692
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم (119-2017/2016) حاليا (155-2015/2014) توريد وتركيب 
وتشغيل اجهزة علمية - ادارة االبحاث الجامعية رقم 02SRUL/13/3326 بين الشركات 

المسجلة لدى الجهاز وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

- محدودة على الشركات المسجلة لدى الجهاز وجامعة الكويت
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-نسبة األوامر التغييرية %30

طلب االعالن عن نتيجة تأهيل شركات متخصصة في مجال صيانة الزراعات التجميلية والري
في حديقة الشهيد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



34 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/64
2017-02-13

3420
2017-02-12

3425
2017-02-12

3418
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عروض اسعار لمشروع الطلبات الخاصة الجهزة بنك الدم الدارة خدمات 
بنك الدم المركزي (مستشفى الصباح) من الشركات المتخصصة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (79) حبوب لعالج 
 MERCK مرض السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

MERCK SANTE بدال من  BIOPHARMA / FRANCE

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (78) كبسوالت 
لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية هو / 

CELGENE INTERNATIONAL SARL /SWITZERLAND بدال من  
O:BIOLOGIX FZCO.C,CELGENE INTERNATIONAL SARL

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (72) حبوب 
 BOEHRINGER لمرضى السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو

 BOEHRINGER بدال من INGELHEIM ROXANE INC.-USA
.INGELHEIM

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  تخطر الوزارة باإللتزام بالمادة (18) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/63
2017-02-13

3421
2017-02-12

88
2016-03-29

3422
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

 SMART AUTOMATION SYSTEM طلب استدراج عروض اسعار لتوريد جهاز
FOR HISTOLOGY الدارة خدمات المختبرات الطبية بمستشفى الجهراء من الشركات

المتخصصة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (65) حبيبات لعالج
حاالت اإلسهال لدى االطفال لكافة المستشفيات هو ABBOTT / FRANCE بدال من 

ABBOTTPRODUCT OPERATION

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (56) أدوية (تخدير) لغرف العمليات لكافة المستشفيات 
من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/135,450 د.ك)  

فقط مائة وخمسة وثالثون الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (59) تحاميل لعالج
امراض الكحة والبلغم لدى االطفال لكافة االقسام فس المراكز الصحية والمستشفيات هو 

 (A.P.S DMS FARMACEUTICI,(DESMA HEALTHCARE
.V.B DESMA HEALTHCARE بدال من  SWITZERLAND/

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  تخطر الوزارة باإللتزام بالمادة (18) من قانون المناقصات 
2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   يحفظ  حيث تم إلغاء الطلب باجتماع الجهاز رقم (2016/54) الصادر بتاريخ 
2016/7/25

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

88
2017-02-07

2710
2017-02-05

3426
2017-02-12

8/17
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

  M3 طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة
في عقد التوريد رقم 16/0665C الخاص بتوريد الصق شفاف اليسبب حساسية قياس 
CM 2.5 مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك النتقال 

الوكالة

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
BAXTER AG في عقد التوريد رقم 15/2731C الخاص بتوريد مستهلكات الغسيل 

البريتوني لمكائن HOMECHOICE لمراكز غسيل الكلى مع/ شركة التقدم التكنولوجي 
بدال من/ شركة بدر سلطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (48) مرهم لعالج 
االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات هو / 

 LEO بدال من LEO PHARMACEUTICALS /DENMARK
PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD

طلب التعاقد المباشر مع / شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) الصالح االجهزة الطبية
المذكورة بالكشف المرفق لكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/92,250 د.ك)  فقط اثنى 

وتسعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

الموضوع

9

10

11

12

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

األمانة العامة لألوقاف

2017/547
2017-02-07

3417
2017-02-12

1891
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (147) محاليل مخبرية لمختبرات - بنك الدم المركزي من / شركة 
التقدم التكنولوجي (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/87,000 د.ك)

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة ألعمال شراء البند رقم (67) كبسوالت 
 MEDA لعالج االمراض النفسية لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات هو

 PHARMA MEA -UAE (LABIANA PHARMA
MEDA PHARMACUTEICALS بدال من (U,SPAIN.L.S,CEUTICALS

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز وتفسير القرار واسباب عدم االختصاص
 واالذن بالتعاقد المباشر مع/ مكتب يوسف هداد الحسيني وعبدالله محمد العفاسي للمحاماة

للبحث عن أراضي األوقاف غير المسجلة لدى األمانة لمدة سنة نظير أتعاب بنسبة 
(7.5%) من القيمة السوقية للعقار وتستحق مقابل اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة قانونا 

الستخراج وثائق الملكية العقارية وكافة مايلزم إلثبات الملكية
علما بأن الميزانية المخصصة للعقد (-/250,000 د.ك)  فقط مائتين وخمسون الف  

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

13

14

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/6) المنعقد بتاريخ 
2017/1/23 المتضمن عدم اختصاص الجهاز



38 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لألوقاف

معهد الكويت لألبحاث العلمية

1408
2017-01-30

370
2017-02-12

372
2017-02-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2016/21-2017 إنشاء وإنجاز وصيانة نافورة 
بمقر األمانة على/ شركة عبرات الخليج للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/28,000 د.ك) فقط ثمانية وعشرون ألف دينار الغير

إطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم 1556 بتاريخ 2017/2/1 المتضمن تعديل موضوع 
الممارسة

طلب ترسية الممارسة رقم m-22-2017/2016 تراخيص نظام أوراكل على/شركة اوالد 
جاسم محمد ثنيان الغانم للتجارة العامه والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/134,472 د.ك) فقط مائة واربعة وثالثون الف  واربعمائة واثنى وسبعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-44-2017/2016 مساحه اضافية لنطاق المعلومات 
على/شركة مجموعة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/47,500 د.ك) فقط سبعة واربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



39 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

386
2017-02-13

384
2017-02-13

371
2017-02-12

387
2017-02-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-58-2017/2016 توريد جهاز الليزر الموجه المنضدي 
لتصنيع األنظمة التانونية على/شركة العرفج الهندسية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/40,250 د.ك) فقط اربعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-36-2017/2016 اجراء فحوصات غير متلفة ألسطح 
خرسانة مسلحة على/شركة سيماتكو لفحص األتربة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/16,040 د.ك) فقط ستةعشر الف  واربعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-15-2017/2016 انشاء غرفة محوالت جديدة لمبنى 
ابحاث المياه على/شركة فدك االولى للتجارة العامه والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/15,800 د.ك) فقط خمسةعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير

إطلع الجهاز على  كتاب شركة الشيخة العالمية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-/34,600 
د.ك) رقم 102 بتاريخ 2017/2/7 والمتضمن تدني أسعار أقل العطاءات

طلب ترسية الممارسة رقم m-33-2017/2016 خزانات سالمه السطوانات الغاز 
على/مركز الطب العربي (اقل االسعار) بمبلغ (-/10,820 د.ك)  فقط عشر آالف  

وثمانمائة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  ويحفظ كتاب شركة الشيخة العالمية

   قرر الجهاز الموافقة  



40 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

وزارة الدفاع

388
2017-02-13

27241140107
2017-02-14

272722002098
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-45-2017/2016 تحديث نظام التخزين SAN بزياده 
سعتة tb5 على/شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/8,600 د.ك) فقط ثمانية آالف  وستمائة دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 171-144-3-2414 مع / شركة عيسى حسين اليوسفي وأوالده
للتجارة العامة والمقاوالت لتوريد أجهزة كهربائية لتأثيث مهاجع الضباط واألفراد لقوات 
مجلس التعاون الخليجي ودرع الجزيرة لتمرين حسم العقبان 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-

/86,391د.ك) فقط ستة وثمانون الف  وثالثمائة واحدى وتسعون دينار  الغير

( أعيد بحث) 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

7

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري وعضو الجهاز أ/مشاري البلهيس

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري وعضو الجهاز أ/مشاري البلهيس وعضو 

الجهاز محمد الخرافي



41 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

الهيئة العامة للرياضة

97
2017-02-12

79/26
2017-02-06

3936
2017-02-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم وأ/2015/2014/381 القيام بأعمال صيانة 
االستديوهات اإلذاعية بالوزارة على / شركة سلطان لالتصاالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/112,600 د.ك) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

افادة الوزارة بطلب الغاء عدد (7) اعمال من اصل (28) عمل تلفزيوني من عقد شراء 
حقوق استغالل وعرض افالم عربية من/ شركة روتانا ستوديوز fz-llc واستبدالهم ب(7)

اعمال فنية اخرى مذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/14,200 د.ك)  فقط 
اربعةعشر الف  ومائتى دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/25 توريد وتشغيل نظام التراسل 
اإللكتروني على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/74,260 د.ك)   فقط اربعة وسبعون الف  ومائتين وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  مع وقف اجراءات التعاقد

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة
وعدم موافقة عضو الجهاز د/ جنان بوشهري وعضو الجهاز أ/مشاري البلهيس

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



42 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

وزارة الكهرباء و الماء

2675
2017-01-26

34757
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة  رقم هـ ع ر 2017/2016/14 بشأن أعمال توصيل 
كيبل فايبر إلى مركز عبدالله السالم إلعداد القادة على / شركة جلوبل تكنولوجيا لمواد 

وأنظمة وأجهزة االتصاالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (37,387/200 د.ك) 
فقط سبعة وثالثون الف  وثالثمائة وسبعة وثمانون دينار  ومائتى فلس  الغير

طلب إلغاء الممارسة رقم و ك م /3002/2016/13  قطع الغيار المطلوبة للغاليات -
مضخات مياه التغذية إلدارة محطة الزور الجنوبية وذلك إلرتفاع األسعار المتقدمة

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 4455 بتاريخ 2017/2/13 المتضمن تعديل 
موضوع الممارسة

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  



43 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المركز الوطني لتطوير التعليم

جامعة الكويت

3090
2017-02-05

1377
2017-02-05

1598
2017-02-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م م 2016/20-2017 تنفيذ وحدات العمل المكتبية في مبنى 
العمرية على/شركة مجموعة اوسكار الذهبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/53,000 د.ك) فقط ثالثة وخمسون الف  دينار  الغير

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

الف  وستمائة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/115-2017 توريد وتشغيل وتركيب وتشغيل اجهزة 
ربط وتخزين - كلية العلوم - مكتب نظم المعلومات - جامعة الكويت على/شركة لينك 

سيستمز للتجارة العامة و المقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/12,851 د.ك) 
فقط اثنىعشر الف  وثمانمائة واحدى وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قرر الجهاز الموافقة  



44 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

اإلدارة العامة لإلطفاء

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

200
2017-02-14

1520
2017-02-13

1172
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طرح الممارسة رقم 13-
2017/2016 توفير اخصائيين نظم بين الشركات المتخصصة وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الهيئة

طلب إلغاء الممارسة رقم 2017/2016/12 إصالح وتشغيل و صيانه الحواجر األعمدة 
األمنية واالبواب الكهربائية للمرافق التابعة لإلدارة العامة وذلك إلرتفاع قيمة العطاء 

الوحيد عن القيمة التقديرية

طلب ترسية الممارسة رقم 24-2017/2016 استئجار باصات لألمانة على/المؤسسة 
الوطنية لنفل الركاب الداخلي (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (23,720/400 د.ك) فقط

ثالثة وعشرون الف  وسبعمائة وعشرون دينار  واربعمائة فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   يحال  للهيئة استنادا لحكم المادة (19) من قانون المناقصات العامة 2016/49

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



45 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

ادارة الفتوى والتشريع

1219
2017-03-01

981
2017-02-06

468
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم ت 2-2017/2016 مع/الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا 
الخاص بالمنظومة المتكاملة إلعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة ودراسات الجدوى 

الخاصة بمشاريع الخطة لمدة سنتين ماليتين بمبلغ اجمالي قدره (-/530,000 د.ك)  فقط
خمسمائة وثالثون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 33-2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل نظام ادارة 
االصول على/شركة مجموعة قوس النصر ألجهزة الكمبيوتر(ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره(-/15,755د.ك) فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وخمسة وخمسون دينار  
الغير

طلب التعاقد مع / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اقل األسعار) لشراء هواتف 
رقمية واجهزة تحويل فاكس  لبرج الفتوى والتشريع بمبلغ إجمالي قدره (10,550/340 

د.ك)  فقط عشر آالف  وخمسمائة وخمسون دينار  وثالثمائة واربعون فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



46 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

ادارة الفتوى والتشريع

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلدارة العامة للجمارك

468
2017-02-14

2703
2017-02-15

774
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 74-2017/2016 صف واخراج وطباعة كتب دراسية لدور 
القرآن الكريم على/ شركة مطابع الخط (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/10,300 

د.ك)  فقط عشر آالف  وثالثمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم أج/ش م/2017/2016/3 اصالح وتشغيل وصيانة آالت 
التصوير بمرافق االدارة لمدة سنتين على / شركة مجموعة المسيل للتجارة العامة و 

المقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/10,272 د.ك)  فقط عشر آالف  ومائتين 
واثنى وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



47 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة التربية

1676
2017-02-06

4295
2017-02-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم 5-2017/2016 شراء تراخيص مايكروسوفت مع 
ميزة التحديث لخدمات مركز العمالء CALL CENTER للجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر ليصبح (-/8,965 د.ك) بدال من (-

/16,370 د.ك) وذلك لتخفيض اعداد التراخيص المطلوبة

طلب ترسية البند رقم (2) للممارسة رقم م م /2016/39-2017 توريد ونقل وتركيب 
وصيانة اجهزة سمعية وبصرية المرسي على/شركة جلوبال اكسل (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره
(-/5,430 د.ك)   فقط خمسة آالف  واربعمائة وثالثون دينار  الغير

إطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم (3598) المؤرخ في 2017/2/8 والمتضمن تخفيض كمية البند من 

1000 إلى 750
- كتابي الوزارة أرقام (2017/397) و (2017/398) المؤرخين بتاريخ 2017/2/28 

المتضمنين تصحيح المبلغ اإلجمالي للتخفيض والقيمة التقديرية للبند رقم (2)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



48 2017/16إجتماع 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               نائب األمين العام     

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون القصر

2199
2017-02-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 5-2017/2016 توفير خدمة االمن والحراسة لمبنى الهيئة 
وفروعها مع الشركة العالمية لألمن والسالمة ( خامس أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/28,152 د.ك )  ثمانية وعشرون الف  ومائة واثنى وخمسون دينار  الغير .

الموضوع

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 06-03-2017 الساعة -/9 صباحا. 


