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محضر أعمال



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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/6
25-ربيع الثاني-1438 هـ

   االثنين 
2017-01-23 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-23

)(   االثنين 2017/6 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

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
سالم ذياب العنزي

هدى إبراهيم العيسى

خالد عبدالوهاب العدساني
علي حاتم الصايغ

د/مبارك فهاد العازمي
اللواء / فهد عيد بن فهد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

عضو / ممثل وزارة المالية
 أمين السر

ممثل/ شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



1 2017/6إجتماع 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 البترول الوطنية الكويتية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

ديوان المحاسبة

0057/CFP/MISC

2017/2016/4

2016/2015/3

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

عقد خدمات هندسة وشراء وانشاء احتياطي لمشروع الوقود البيئي

ادارة تشغيل و صيانة مبنى و مرافق و خدمات و انظمة مجمع مبنى الرئاسة العامة للحرس 
الوطني رقم 2

توفير خدمات الفراشين وخدمات الضيافة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/6إجتماع 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

وزارة التجارة والصناعة

2017-2016/1

رقم المناقصة

صيانة أجهزة التكيف للمراكز الخارجية التابعة للوزارة 

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/6إجتماع 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

شركة نفط الكويت

2017/167$
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2043104 تزويد خراطيم بحرية مزدوجة للمراسي 
 SUPPLY OF DOUBLE CARCASS MARINE HOSES FOR الرحوية
 YOKOHAMA INDUSTRIAL PRODUCTS على شركة CALM BUOYS

ITALY الوكيل المحلي لشركة انرجي سيرفس ميدل ايست للتجارة العامة  (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (2.720.717/440د.ك) بعد االحتساب االخطأ الحسابي أقل من (%5)

كما اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم 168 المؤرخ في 2017/1/23 المتضمن حجز 
الكفالة البنكية

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



4 2017/6إجتماع 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

شركة نفط الكويت

2017/138$
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

 RFP - 2036214 تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم
إيجار سيارات كبيرة متنوعة وتزويد سائقين نفط الكويت على 

ثاني أقل األسعار وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة كي جي إل لتاجير 
السيارات ذ م م

   يحفظ  



5 2017/6إجتماع 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

38
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م ب ك /خ/2016/331 أعمال الضاءة التجميلية الحتفاالت 
العبد الوطني وعيد التحرير لسنة 2017 على / شركة يوسف عبدالنبي الصراف (ثاني 

أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/54,330 د.ك)  فقط اربعة وخمسون الف  وثالثمائة 
وثالثون دينار  الغير

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



6 2017/6إجتماع 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 األشغال العامة

55/39
2017-01-08

89
2017-01-11

112
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط / 243  تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطالع 
المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق االقليمي الشمالي على / itinera بالتضامن 
مع شركة يوسف يحيى المتروك للمقاوالت العامة للمباني ( أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/88,499,000 د.ك)  ثمانية وثمانون مليون  واربعمائة وتسعة وتسعون الف  

دينار  الغير وذلك بعد عمل الموازنة التثمينية

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 111 الصادر في 2017/1/11 المتضمن تعديل 
خطأ مطبعي في اسم الشركة .

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م خ/189 إنشاء و إنجاز و صيانة و تأثيث مبنى اإلدارة 
العامة لألدلة الجنائية على/ شركة الدار للهندسة واإلنشاءات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/49,681,138,د.ك)

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط/266 تصميم و انشاء و انجاز وصيانة طرق و جسور و 
صرف صحي و مجاري مياه امطار و خدمات اخرى بين الدائري الخامس و طريق الغزالي و

شارع محمد بن القاسم على/ شركة ساي للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (14,770,110/580 د.ك) اربعةعشر مليون  وسبعمائة وسبعون الف  ومائة

وعشر دينار  وخمسمائة وثمانون فلس بعد عمل الموازنة التثمينية

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



7 2017/6إجتماع 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

866
2017-01-10

35193
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

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

(اعيد بحث) طلب تعديل ترسية المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/86 تزويد وتركيب 
وصيانة مكثف المجموعة ( للتركيبات الخارجية ) لتحسين معامل القدرة في شبكة التوزيع 
الكهربائية لتصبح على /شركة الند سكب إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل 

Ductai Energia SPA Italy/ المحلي) لشركة

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 949 بتاريخ 2017/1/11 المتضمن الخطأ الغير 
مقصود بتوصية الوزارة حيث من سيقوم باألعمال الشركة المحلية

و كتاب شركة الند سكب رقم 86/107 بتاريخ 2017/1/17 المتضمن تنفيذ الشركة لألعمال
وليس الشركة األجنبية

الموضوع

1

2

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة وشركة بيان 
الوطنية للمقاوالت االنشائية إلجتماع قادم

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة إلجتماع



8 2017/6إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

35191
2016-12-26

869
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 أعيد بحث) طلب تعديل ترسية المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/57 تزويد وتركيب 
وتشغيل وصيانة مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في شبكة التوزيع الكهربائية 

لتصبح على /شركة الند سكب إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي) 
Ductai Energia SPA Italy/ لشركة

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 949 بتاريخ 2017/1/11 المتضمن الخطأ الغير 
مقصود بتوصية الوزارة حيث من سيقوم باألعمال الشركة المحلية

وكتاب شركة الند سكب رقم 114 بتاريخ 2017/1/17 المتضمن تنفيذ الشركة لألعمال 
وليس الشركة األجنبية

إفادة الوزارة بأن قيمة ترسية المناقصة رقم و ك م /2015/2014/46 استبدال وصيانة 
وتركيب عدادات الكهرباء والمياه واعمال القطع وااليصال لمحافظات (حولي-مبارك الكبير-

االحمدي) المرساة على/ شركة كي سي سي (اقل االسعار) بنسبة زيادة قدرها (%22) 
وبحدود مبلغ إجمالى قدره (-/3,500,000د.ك) ثالثة ماليين وخمسمائة ألف دينار لمدة 

(36) شهرا بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

3

4

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة إلجتماع قادم

   قررت اللجنة الموافقة  



9 2017/6إجتماع 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة التربية

115
2017-01-05

280
2017-01-15

355
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/5 اعمال صيانة وترميم المباني واعمال انشائية 
واعمال الطرق واية اعمال اخرى قي المواقع الخارجية للرئاسة على/ سديم الكويت للتجارة 

العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم (-41.5%) بمبلغ إجمالى قدره (-
/2,925,000د.ك)

فقط مليونين  وتسعمائة وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير

طلب اعادة عرض ترسية البنود ارقام (4.3) للمناقصة رقم 2016/2015/11 توريد 
وتركيب وتشغيل اجهزة ومعدات خاصة لعيادات طب االسنان على / شركة هيلث كير 

داينامكس بمبلغ اجمالي قدره (-/549,180د.ك) فقط خمسمائة وتسعة واربعون الف  ومائة
وثمانون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 لتصميم وترخيص وانشاء وانجاز 
وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام

تسليم المفتاح على/ شركة بيت البناء الكويتي (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 
2,444,444 د.ك) مليونين  واربعمائة واربعة واربعون الف  واربعمائة واربعة واربعون 

دينار

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الرئاسة العامة للحرس
الوطني إلجتماع قادم

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة إلجتماع قادم



10 2017/6إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

اإلدارة العامة للطيران المدني

2017/29
2017-01-09

38
2017-01-11

472
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص / 15 / 2016 - 2019 أعمال الحراسة لمنشآت 
ومباني الهيئة العامة للصناعة وبعض المناطق الصناعية التابعة لها على/ شركة الدروازة 

للخدمات اللوجستية (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/899,560د.ك) فقط ثمانمائة 
وتسعة وتسعون الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص / 7 / 2016  - 2019 صيانة وتطوير النظام المالي 
واالداري بالهيئة على/شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر واإلستشارات 
(اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/528,120 د.ك) ط خمسمائة وثمانية وعشرون الف  

ومائة وعشرون دينار

طلب ترسية المناقصة رقم 2015/2014/6 ( ع ) توريد وتركيب عدد ( 8 ) مولدات 
احتياطية لعدد من المرافق التابعة لالدارة على/ شركة محمد عبدالرحمن البحر (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/267,900د.ك)  فقط مائتين وسبعة وستون الف  وتسعمائة
دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



11 2017/6إجتماع 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 الدفاع

وزارة التعليم العالي

272762400882
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 1352910(ع) استكمال اعمال العقد 1352910 اعمال انشائية 
صغيرة وترميم مباني بلواء مبارك المدرع 15 على/ شركة الدانة العالمية للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم (-16.6%) بمبلغ إجمالى قدره 
(267,173/210د.ك) فقط مائتين وسبعة وستون الف  ومائة وثالثة وسبعون دينار  

ومائتين وعشر فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



12 2017/6إجتماع 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 التعليم العالي

جامعة الكويت

6738
2017-01-05

460
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم 2013/3 تقديم اعمال االمن والحراسة لديوان الوزارة والمعاهد 
الفنية واالمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي ,إعادة 

طرحها كممارسة داخلية وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

كما اطلعت اللجنة على طلب الوزارة التالي:-
* أوال : تطبيق المادة رقم (55) من قانون المناقصات على/ الشركة العربية المتحدة لألمن 

والحراسة (اقل األسعار) الفائزة بالمناقصة رقم 2013/3 تقديم اعمال االمن والحراسة 
لديوان الوزارة والمعاهد الفنية واالمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني 

لالعتماد االكاديمي وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

* ثانيا : اإلفادة عن إلغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2013/3 لالسباب المذكورة بكتاب 
الوزارة

طلب الغاء المناقصة 2015/48-2016 (ع ع) توريد برامج الحاسب آلي لمركز العلوم 
الطبية الدارة الدعم الفني بالجامعة المرساة على /شركة العقود الكويتية للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قررت اللجنة التالي:
أوال: عدم الموافقة على تطبيق المادة رقم (55) من قانون المناقصات ثانيا: الموافقة على 
إلغاء المناقصة رقم 2013/3 ويعاد طرح االعمال  بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية 

وتقدم االسعار بمقر اللجنة

   قررت اللجنة الموافقة  



13 2017/6إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

2016/1431
2016-07-24

2017/87$
2017-01-11

17
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات  تاهيل 
للمعدات الميكانيكية تأهيل الشركات متخصصة لالشتراك في 

اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه

* كما إطلعت اللجنة على رد الوزارة بكتاب رقم (746) المؤرخ
في 2017/1/9 المتضمن عدم الموافقة

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تأهيل للمناقصة رقم 
تأهيل للمعدات الميكانيكية تأهيل شركات متخصصة لالشتراك 
في اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات 

القوى الكهربائية و تقطير المياه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات التأهيل الشركات 
متخصصة لالشتراك في اعمال الصيانة السنوية للمعدات 

الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

الموضوع

1

2

3

اســـم الشركة م

شركة العرفج الهندسية  ذ 
م م

شركة مجموعة التحالف 
االهلية للتجارة العامة ش 

ش و

شركة مشاريع الفوزان 
للتجارة العامةوالمقاوالت ذ

م م

      تزود الشركة برد الوزارة

   قررت اللجنة الموافقة  على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لإلطالع واالفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل إسبوعين 

من تاريخ إستالم الكتاب

   قررت اللجنة الموافقة  على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لإلطالع واالفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل إسبوعين 



14 2017/6إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

17
2017-01-08

2017/60$
2017-01-05

2017/82$
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء واالشتراك بتأهيل الشركات 
المحلية والعالمية العمال التصميم والتوريد و التركيب 

واالختبار والتشغيل التجاري مع خدمات التشغيل والصيانة 
النظمة االلواح الكهروضوئية

طلب الشركة تزويدها بأسباب استبعادها عن المناقصة رقم هـ 
ز/م م/2016/2015/24 تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مختبر

بذور في مشتل العارضية للنباتات الفطرية (احد المشاريع 
المتعلقة باعادة تاهيل البيئه الكويتية)

الموضوع

الموضوع

4

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مشاريع الفوزان 
للتجارة العامةوالمقاوالت ذ

م م

شركة التقنية الذكية للطاقة
البدلة ذ م م

مؤسسة المزان للتجارة 
العامة والمقاوالت

من تاريخ إستالم الكتاب

   قررت اللجنة الموافقة   على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لإلطالع واالفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل إسبوعين 

من تاريخ إستالم الكتاب

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



15 2017/6إجتماع 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 - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

تصنيف المقاولين

2017/45$
2017-01-05

2017/43$
2017-01-05

16-1396
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك المناقصة رقم تأهيل شركات 
تنظيف تأهيل شركات تنظيف المدن وذلك ألنها شريكة للشركة 

السويدية لخدمات التنظيف

تظلم الشركة من عدم تأهيلها لإلشتراك بالمناقصة رقم تأهيل 
شركات تنظيف تأهيل شركات تنظيف المدن المناقصة رقم تأهيل

شركات تنظيف تأهيل شركات تنظيف المدن

طلب الشركة ترفيع تصنيفها من الفئة الثالثه الى الفئة الثانيه 
اعمال انشائية لالشتراك في المناقصات المستقبلية.

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة جي فايف للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة اللواء للحراسة 
والخدمات والصيانة ذ م م

شركة الخليج واوروبا 
للخدمات العقارية ش ت

   يحفظ  

   يحفظ  

   يحفظ  



16 2017/6إجتماع 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

الديوان األميري

18320
2017-01-11

268
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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 
وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

طلب التجديد الثاني لعقد تقديم الخدمات االرضية لطائرات االسطول االميري المبرم مع/ 
شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2020/3/31 بمبلغ إجمالى قدره (-/555,000 د.ك)  فقط خمسمائة وخمسة وخمسون الف
 دينار  الغير  وذلك لتقديم الخدمات األرضية لطائرات األسطول األميري وطائرات ضيوف 

الدولة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة الموافقة  



17 2017/6إجتماع 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

وزارة األشغال العامة

مؤسسة الموانئ الكويتية

290
2017-01-16

3295
2016-11-16

221
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم د أ/م/24 استئجار سيارات متنوعة لخدمات الديوان 
بدون سائق المبرم مع/ شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن لمدة سنة اعتبارا 
من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/360,636 د.ك)  فقط ثالثمائة 

وستون الف  وستمائة وستة وثالثون دينار  الغير

طلب الموافقة على الزيادة اإلجمالية على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ص / 80 انشاء و 
انجاز و تشغيل و صيانة شبكة و خزانات - المياه المعالجة - المرحلة ( 1C) المبرم مع / 

شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت والبالغة (290,829/700 د.ك) فقط مائتين 
وتسعون الف  وثمانمائة وتسعة وعشرون دينار  وسبعمائة فلس  الغير ما يعادل نسبة 

(2%) من قيمة العقد األصلية

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م م ك / 6 / 2012 الصالح وصيانة وتشغيل وتوريد
وتركيب قطع غيار للعوامات والركائز البحرية ( الدالئل البحرية ) التابعة للمؤسسة المبرم 
مع / شركة نصيب للمالحة لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/2/28 بمبلغ اجمالي قدره 

(145,774/917د.ك)  فقط مائة وخمسة واربعون الف  وسبعمائة واربعة وسبعون دينار  

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



18 2017/6إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة الداخلية

221
2017-01-11

174
2017-01-09

488
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

وتسعمائة وسبعةعشر فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات إعداد وثائق مناقصة جديدة

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م م ك/2012/13(ع) اعمال الصيانة الكاملة لنظم 
البداالت واالتصاالت ونظم المراقبة والمتابعة الموحدة لموانئ المؤسسة المبرم مع/ شركة 

احمد يوسف بهبهاني لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/3/3 بمبلغ إجمالى قدره 
(32,816/166د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  ومائة وستة 

وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 
2017/2016/19

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2008/15-2009 تقديم خدمات نقل المعلومات 
لالدارة العامة لنظم المعلومات المبرم مع/ شركة شبكة الخليج لالتصاالت لمدة ثالثة أشهر 

اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2017/4/30 بمبلغ اجمالي قدره (62,646/750 د.ك)  اثنى 
وستون الف  وستمائة وستة واربعون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   موافقة على أن يكون التمديد األخير بنفس الشروط واألسعار   وتخطر الؤسسة بطرح 
االعمال بمناقصة خالل هذه الفتره

   موافقة على أن يكون التمديد األخير بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الؤسسة بطرح 
االعمال بمناقصة خالل هذه الفتره

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة بطرح االعمال بمناقصة خالل هذه 
الفتره



19 2017/6إجتماع 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 الداخلية

وزارة الدفاع

307
2017-01-10

272722000984
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/26 ( ع ) صيانة نظام التحصيل االلي
لالدارة العامة لنظم المعلومات - بالوزارة المبرم مع / شركة الخدمات والحلول التكنولوجية 
العالمية لمده ستة اشهر اعتبارا من2017/1/21 حتى 2017/7/20 بمبلغ اجمالي قدره     
(-/61,000د.ك) فقط احدى وستون الف  دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

مناقصة جديدة

طلب التمديد الثالت لعقد المناقصة رقم 1742912 خدمات نظافة لواء الحرس االميري 
المبرم مع/ شركة مركز الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة أشهر إعتبارا 
من 2017/2/27 حتى 2017/6/26 بمبلغ إجمالي قدره (66,749/020 د.ك) فقط ستة 

وستون الف  وسبعمائة وتسعة واربعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين 
األنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 1292915

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتخطر الوزارة بطرح االعمال بمناقصة خالل هذه 
الفتره

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



20 2017/6إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

الهيئة العامة للصناعة

254
2017-01-08

968
2017-01-22

40
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد استئجار عدد (200 ) موقف  سيارات برج  الحمراء لمكتب وزير 
الدولة لشؤون الشباب للسنة المالية 2017/2016 المبرم مع/ شركة الحمراء العقارية لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/2/17 حتى 2018/2/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/52,000 د.ك)  

فقط اثنى وخمسون الف  دينار  الغير

طلب االصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ قدره (-/3,465 د.ك)  فقط ثالثة آالف  
واربعمائة وخمسة وستون دينار الغير مايعادل نسبة (7,043%) لعقد رقم(4360) توفير 
تجهيزات لحفل إفتتاح مبنى حلف شمال االطلسي الناتو المبرم مع/ شركة مجموعة الرئيسي

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالى قدره (-/29,960د.ك) تسعة وعشرون
الف  وتسعمائة وستون دينار مايعادل نسبة (24.7%) على قيمة العقد رقم (2016/9) 

صيانة وتطوير وتوفير معدات أمن وسالمة شبكة وأنظمة الهيئة والتدريب عليها المبرم مع/
شركة كمبيوتر داتا نتوركس وذلك لحاجه الهيئة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



21 2017/6إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة العدل

299
2017-01-09

434
2017-01-10

822
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على اصدار األمر التغييري األول بزيادة 
مبلغ اجمالي قدره (-/21,367 د.ك) ما يعادل نسبة (47.15%) على قيمة عقد المناقصة  
رقم م و ث ف أ 4-2016/2015 تقديم خدمات انترنت وخطوط اتصال للمجلس المبرم مع/ 

شركة فاست لالتصاالت اعتبارا من 2016/12/1 حتى 2019/3/31

طلب التجديد الثالث لعقد صيانة حزم برامج مشروع الخدمات اإلحصائية المبرم مع/ شركة 
البرمجيات المتقدمة (SPACE TIME) لمدة سنتين إعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/53,300 $) ما يعادل (-/16,000 د.ك)  فقط ستة 
عشر الف  دينار  الغير

طلب التجديد السابع لعقد الممارسة رقم و ع/2011/2010/9 توريد عصائر معلبة للوزارة 
المبرم مع/ شركة األلبان الكويتية الدانماركية لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 

2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (7.653/600 د.ك)  فقط سبعة آالف  وستمائة وثالثة 
وخمسون دينار  وستمائة فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



22 2017/6إجتماع 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

الهيئة العامة للشباب والرياضة

822
2017-01-12

10576
2016-06-08

10576
2016-06-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم تجاه شركة مركز الغاية للخدمات االمنية المنفذ لعقد  
المناقصة رقم هـ ش ر2014/2013/11 تنفيذ أعمال توفير خدمات االمن والحراسة وحفظ 
النظام بالهيئة والجهات التابعة لها وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم910/أوال 
فقرة (1) لسنة 2006 حيث ان الشركة اخلت ببنود العقد المبرم معها ولتقصيرها في اداء 

اعمالهما في مقر الهيئة والهيئات التابعة لها

(أعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم تجاه شركة راند للتجارة العامة والمقاوالت المنفذة 
ألعمال عقد  االمناقصة رقم هـ ش ر / 2011/2010/11 تنفيذ اعمال التنظيف و الخدمات 

العامة بمقر الهيئة والجهات التابعة لها وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء 
رقم910/أوال فقرة (1) لسنة 2006 حيث ان الشركة اخلت ببنود العقد المبرم معها 

ولتقصيرها في اداء اعمالهما في مقر الهيئة والهيئات التابعة لها

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم " 

   قررت اللجنة عدم الموافقة  على إستبعاد الشركة وتطبيق قرار مجلس الوزراء

   قررت اللجنة عدم الموافقة  على إستبعاد الشركة وتطبيق قرار مجلس الوزراء



23 2017/6إجتماع 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 العدل

اإلدارة العامة لإلطفاء

وكالة األنباء الكويتية

2017000618
2017-01-10

1696
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ع/2017/2016/9 توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة البيئة االفتراضية للخوادم الرئيسية في مجمع الوزارات ومجمع محاكم االحمدي 

لمدة (30) يوم لتمكن الوزارة لعمل الدراسة الالزمة

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/14/ 2017 توريد مواد رغوية فوم واعادة الطرح برقم 
جديد 2018/2017/3 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  على طلب الوزارة مع تجديد الكفاالت البنكية

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وموافاة اللجنة بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية



24 2017/6إجتماع 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

وكالة األنباء الكويتية

وزارة التجارة والصناعة

2569
2016-12-22

508
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2-2017/2016 اعمال الصيانة الشاملة و التركيبات الهندسية 
بمبنى الوكالة

-نسبة االوامر التغييرية (%15)
-التقبل التجزئة

-شرط الخبرة 10سنوات
-يجب أن يكون لدى مقدم العطاء أعمال مماثلة لموضوع المناقصة خالل آخر خمس سنوات

-محدودة على الفئة األولى والثانية ألعمال الكهرباء والميكانيكية

طلب طرح المناقصة رقم 2016/4-2017 برنامج ميكنة الخدمات العامه

* ال تقبل عروض بديلة
* ال تقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  وتطرح على الفئتين الثانية والثالثة لألعمال الكهرباء 
والميكانيكية مع تعديل شرط الخبرة تصبح (5) سنوات

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  مع تعديل شرط 
الخبرة لتصبح (5) سنوات



25 2017/6إجتماع 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 التربية

جامعة الكويت

29220
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/47 لتوفير وتجهيز وتصميم وتنفيذ أزياء 
الطالب والطالبات المشاركين باألوبريت الخاص باحتفاالت دولة الكويت بالذكرى السادسة 
والخمسين للعيد الوطني والسادسة والعشرين ليوم التحريربين الشركات المذكورة بالكشف 

المرفق بكتاب الوزارة

- كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (731) المؤرخ في 2017/1/8 والمتضمن 
أسماء الشركات

* ال تقبل عروض بديلة
* تقبل التجزئة

* نسبة األوامر التغييرية المسموح بها (%5)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



26 2017/6إجتماع 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

جامعة الكويت

الهيئة العامة البيئة

12919
2016-12-15

5834
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/11 صيانة لبعض االجهزة والمكائن إلدارة مطبعة 
الجامعة لقسم الطباعة والتجليد 

*غير قابلة للتجزئة
*ال تقبل عروض بديلة 

*المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال
*نسبة األوامر التغييرية (%30)

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/7 توريد و تركيب و تشغيل شاشات اعالمية
للهيئة 

* التقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة

-االوامر التغييرية (%25)
- شرط تعبئة نموذج ورقة االنحراف (deviation sheet) وفي حال عدم التعبئة يستبعد 

العرض

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  مع تعديل نسبة االوامر التغييريه تصبح (%25)

 deviation) قررت اللجنة الموافقة  مع إلغاء شرط تعبئة نموذج ورقة االنحراف   
sheet) وفي حال عدم التعبئة يستبعد العرض



27 2017/6إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

1968
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل الشركات للقيام بخدمات النظافة في مبنى الصندوق الكويتي 
للتنمية

- كما اطلعت اللجنة على كتاب الصندوق رقم 44 المؤرخ في 2017/1/9 المتضمن 
التعديالت في بند 3 فقرة 1 وبند 9 فقرة 1 من كراسة التأهيل بناء على طلب قسم التأهيل .

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



28 2017/6إجتماع 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

525
2017-01-03

536
2017-01-08

534
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (141) قاعدة ألحذة وقوالب بمقاسات مختلفة واحجام متعددة 
لمرضى قدم السكر واالطراف الصناعية والمبتورة لمجلس اقسام العظام والطب الطبيعي - 

مركز االطراف الصناعية من/ شركة ميديكال سوليوشن لالتجار في االدوية والمعدات 
واالجهزة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/489,125 د.ك)  فقط اربعمائة 

وتسعة وثمانون الف  ومائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (78) أدوية كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية ( مصدر 
وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/437,598 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة وثالثون الف  

وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (76) مادة تغذية تكميلية تحتوي على األلياف لكبار السن لكافة 
االقسام في المستشفيات كالتالي:

- البند رقم (76-1) من/ شركة المفيد لألدوية والمواد الغذائية ( أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/150,700 د.ك) بعد تخيض الكميات  

- البند رقم (76-2) من/ شركة المعجل لألدوية (ثاني اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/175,615 د.ك) بعد تخفيض الكميات

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2017/6إجتماع 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

2017/6
2017-01-10

2017/501
2017-01-08

530
2017-01-08

527
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على شراء بنود األدوية والمواد الطبية من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/321,796 د.ك) فقط ثالثمائة 
واحدى وعشرون الف  وسبعمائة وستة وتسعون دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/279,630 د.ك)  فقط مائتين وتسعة وسبعون الف  وستمائة وثالثون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (72) أدوية حبوب لمرضى السكر لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره(-/267,655 

د.ك)  فقط مائتين وسبعة وستون الف  وستمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير بعد زيادة
الكمية

طلب شراء البند رقم (69) أدوية كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر 

وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/218,044 د.ك)  فقط مائتين وثمانيةعشر الف  واربعة 
واربعون دينار  الغير بعد زيادة الكمية

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة   التالي:  أوال إلغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم  2016/68 
المنعقد بتاريخ 2016/10/3 المتضمن " الموافقة على الشراء شريطة ان يتم الشراء من

مناقصة الخليج." ثانيا : الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2017/6إجتماع 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

527
2017-01-08

2017/500
2017-01-08

499
2017-01-08

524
2017-01-08

498
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/213,771د.ك) فقط مائتين وثالثةعشر الف  وسبعمائة واحدى وسبعون 

دينار  الغير

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/193,375 د.ك)  فقط مائة وثالثة وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة 

وسبعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (65) حبيبات لعالج حاالت االسهال لدى االطفال لكافة المستشفيات 
من/ شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/184,363 د.ك)  فقط مائة

واربعة وثمانون الف  وثالثمائة وثالثة وستون دينار  الغير

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/161,577د.ك) فقط مائة واحدى وستون الف  وخمسمائة وسبعة 

وسبعون دينار  الغير

الموضوع

7

8

9

10

11

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2017/6إجتماع 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

498
2017-01-08

523
2017-01-08

511
2017-01-03

2017/497
2017-01-08

2017/518
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (64) أدوية حبوب لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من / 
شركة المعجل لألدوية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره( -/160,517 د.ك)  فقط مائة 

وستون الف  وخمسمائة وسبعةعشر دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (127) مواد استهالكية لوحدة القسطرة وفسلجة القلب لمستشفى 
العدان - مركز سلمان الدبوس للقلب من/ شركة طارق العوضي وشركاه (عرض وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/157,581 د.ك)  فقط مائة وسبعة وخمسون الف  وخمسمائة 

واحدى وثمانون دينار  الغير

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/132,839 د.ك)

طلب شراء البند رقم (59) تحاميل لعالج أمراض الكحة والبلغم لدى األطفال لكافة األقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/126,540 د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  
وخمسمائة واربعون دينار  الغير

الموضوع

11

12

13

14

15

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



32 2017/6إجتماع 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

2017/518
2017-01-08

516
2017-01-08

515
2017-01-08

2017/514
2017-01-08

2017/510
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (57) أدوية نقط لعالج امراض األذن لكافة األقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من/ شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (125,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير بعد 
تخفيض الكميات

طلب شراء البند (56) أدوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/124,988 د.ك)  فقط مائة واربعة وعشرون الف  وتسعمائة 

وثمانية وثمانون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (55) أدوية (شراب) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة
للجراحات التخصصية من / شركة طيبا الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/116,000 د.ك)  فقط مائة وستةعشر الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (51) أدوية (حقن) لعالج أمراض السكر لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره

(-/100,354 د.ك)

الموضوع

15

16

17

18

19

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



33 2017/6إجتماع 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

2017/510
2017-01-08

496
2017-01-08

507
2017-01-08

2017/506
2017-01-08

492
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/98,544د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف  وخمسمائة واربعة واربعون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (48) أدوية مرهم لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام 
في المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر 

وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/93,520 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وخمسمائة 
وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (47) مستلزمات غسيل الكلى لمركز غسيل الكلى من / شركة التقدم 
التكنولوجى (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/92,640 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف

 وستمائة واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (108) مواد استهالكية متنوعة لجهاز الليزر لوحدة قسطرة القلب 
لمستشفى الصدري - قسم قسطرة القلب من/ شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/84,584 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  
وخمسمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

19

20

21

22

23

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2017/6إجتماع 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

492
2017-01-03

483
2017-01-03

495
2017-01-08

10663
2017-01-08

1689
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (99) اكياس لجمع الفضالت عن طريق القولون لكافة االقسام في 
المستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/76,273 د.ك) 

فقط ستة وسبعون الف  ومائتين وثالثة وسبعون دينار  الغير

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/73,960 د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  وتسعمائة وستون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/57 توريد شرشف قماش ابيض 
(X200  270) على/ شركة محالت دنيا للتجارة  العامة والمقاوالت( رابع اقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (73,312/500 د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  وثالثمائة واثنىعشر 

دينار  وخمسمائة فلس  الغير

طلب التعاقد المباشر مع / الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (وكيل محلي) لصيانة شاملة
الآلت التصوير الموجودة بالوزارة ماركة توشيبا عدد (217) آلة تصوير لمدة سنة بمبلغ 

إجمالي قدره (-/50,365 د.ك)  فقط خمسون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  
الغير

الموضوع

23

24

25

26

27

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



35 2017/6إجتماع 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

الديوان األميري

1689
2017-01-10

494
2017-01-08

271
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/49,001د.ك) فقط تسعة واربعون الف  وواحد دينار  الغير

طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية استدراج عروض اسعار العمال تقديم
الخدمات الهندسية لطائرات االسطول االميري بموجب عقد مدته ثالث سنوات اعتبارا من 
2017/9/1 حتى 2020/8/31 من الشركات المتخصصة مع التفاوض عن طريق لجنة 

متابعة شؤون طائرات االسطول االميري بالديوان

الموضوع

الموضوع

27

28

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2017/6إجتماع 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

20/26
2017-01-09

24/26
2017-01-09

19
2017-01-09

17
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد برقم 185-2017/2016 إلنتاج المسلسل االجتماعي التلفزيوني كالم اصفر 
لعدد(30) حلقة مع/ مجموعة سينيار العالمية للدعاية واإلعالن بمبلغ اجمالي قدره (-

/390,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 179-2017/2016 إلنتاج المسلسل االجتماعي التلفزيوني كحل اسود 
قلب ابيض لعدد (30) حلقة مع/ إيجل فيجن لإلنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-

/380,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 0184-2017/2016 النتاج المسلسل الكارتوني التلفزيوني (دكان 
بونواف) لعدد (30) حلقة مع/ شركة كومينت ميديا لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

280,000 د.ك) مائتين وثمانون الف  دينار

طلب التعاقد برقم 2016/0182-2017 النتاج البرنامج التلفزيوني (الكلمة الطيبة)  لعدد 
(30) حلقة مع/ شركة فايف داينميشن لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 140,000 

د.ك) مائة واربعون الف  دينار

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



37 2017/6إجتماع 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

18/26
2017-01-09

26/26
2017-01-10

29/26
2017-01-11

23
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد برقم 183-2017/2016 النتاج البرنامج التلفزيوني (فسيروا)  لعدد (30) 
حلقة مع/ فور فريم لإلنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/140,000 د.ك)  فقط مائة 

واربعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 2016/190-2017 لشراء البرنامج الرياضي الكرة االوربية الجزء 
الثالث لعدد 030) حلقة من/ شركة ALPHA SEKEERS FZZ بمبلغ اجمالي قدره (-

/74,000 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 0143-2017/2016 لشراء الفيلم الوثائقي (الطلعة األولى) مدته (50)
دقيقة من/ شركة ام دي العالمية للدعاية واالعالن بمبلغ اجمالي قدره (-/ 72,500 د.ك) 

اثنى وسبعون الف  وخمسمائة دينار

طلب التعاقد برقم 0178-2017/2016 لشراء البرنامج التلفزيوني (أول الغيث) لعدد 
(30) حلقة من/ شركة 5M لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

69,000 د.ك) تسعة وستون الف  دينار

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



38 2017/6إجتماع 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

662
2017-01-09

34778
2016-12-20

874
2017-01-10

1002
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عرض سعر مالى وفني رقم (و ك م/13-22/2016) العمال اصالح طارئة 
على المحول رقم (3) جهد (KV /132 KV11) سعه (MVA 40/50) لمقطرات المرحلة
االولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة (11) شهر 

من الشركات المذكورة بكتاب الشركة

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /3002/2015 قطع غيار للتربينات الغازية الجديدة 
(PULSE FILTER ELEMENTS) على /شركة ترانس دبليو للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/83,625 د.ك) ثالثة وثمانون الف 
وستمائة وخمسة وعشرون دينار

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/988/206/13 ش قطع غيار للتوربينات البخارية 134 
ميجاوات (نظام التحكم) الدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /985/2016/13 قطع غيار لمضخات مياه البحر 
للمقطرات إلدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw للوزارة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم 
  "

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/6إجتماع 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

996
2017-01-11

331
2017-01-04

871
2017-01-10

1006
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود  الممارسة رقم و ك م /1605/2016/13 قطع غيار لمضخات التنظيف 
بالكرات لمقطرات المرحلة الثانية على/شركة فؤاد الغانم وأوالده للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (27,996/650 د.ك)  سبعة وعشرون الف
 وتسعمائة وستة وتسعون دينار  وستمائة وخمسون فلس

طلب طرح الممارسة  رقم و ك م /1002/2016/13 ش مانع إهتزاز رباعي وطقم إصالح
ألمنيوم لجهد 3000 ك ف إلدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية -شبكات 

النقل الكهربائية عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /983/2016/13 رافعات شوكية (5 طن) لمجطة الشعيبة
عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزاؤة 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة و ك م / 13 / 2016 / 1114 ش مواد كيميائية وأوساط غذائية 
لقسم المختبر البكتريولوجي - مركز تنمية مصادر المياه - التخطيط والتدريب عن طريق 

eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2017/6إجتماع 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

اإلدارة المركزية لإلحصاء

بنك االئتمان الكويتي

991
2017-01-11

121
2017-01-11

805
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1063/2016/13 قطع غيار مشعل الزيت إلدارة محطة 
الدوحة الشرقية عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر مع/الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لمشروع خطة 
مواجهة الكوارث ليصبح بمبلغ (379,221 د.ك) بدال من (-/398.278 د.ك) وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب اإلدارة

طلب تعديل موافقة اللجنة على تجديد عقد المناقصة رقم 2015/2014/7 صيانة وشراء 
وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة برامج الحماية والمراقبة Symantec لتصبح التعاقد 
المباشر رقم 2016/22-2017 مع/ شركة الديار المتحدة لصيانة االشتراك السنوي في 

مركز المراقبة والحماية الدولى والدعم الفني Symantec لمدة سنة بمبلغ إجمالى قدره 
(-/250,000د.ك)  فقط مائتين وخمسون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على توصية 

الفتوى والتشريع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

9

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



41 2017/6إجتماع 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

بنك االئتمان الكويتي

األمانة العامة لألوقاف

805
2017-01-09

40210
2016-12-28

318
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع /مؤسسة الرباح للتجارة العامة والمقاوالت ألعمال ترميم االدوار 
الثالث والرابع والسرداب ودرج مبنى البنك الرئيسي كملحق لعقد الممارسة رقم (10-

2015/2014) بمبلغ إجمالي قدره (-/91,823 د.ك)  فقط احدى وتسعون الف  
وثمانمائة وثالثة وعشرون دينار  الغير

- كما إطلعت اللجنة على كتاب الفتوى المتضمن الموافقة على أن يكون ملحق لعقد 
الممارسة

طلب التعاقد 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

- كما اطلعت اللجنة على كتاب األمانة رقم (811) المؤرخ في 2017/1/16 والمتضمن 
أسباب اختيار مكتب المحاماة المذكور

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2017/6إجتماع 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

األمانة العامة لألوقاف

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

318
2017-01-08

36
2017-01-10

2017/31
2017-01-09

15473
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 8-2017/2016  مع/ الشركة الوطنية لمشارع التكنولوجيا 
لتوفير فنيين وأخصائيين في مجال نظم المعلومات بمبلغ إجمالي قدره (-/99,300 د.ك)  

فقط تسعة وتسعون الف  وثالثمائة دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2016/7-2017 تصميم وتنفيذ إنشاء البوابة اإللكترونية

طلب ترسية بنود الممارسة رقم (2016/41-2017) شراء كتب الدارة الثقافة االسالمية 
على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/61,372 د.ك) احدى 

وستون الف  وثالثمائة واثنى وسبعون دينار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

2

1

 م

 م

 م

   عدم إختصاص اللجنة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



43 2017/6إجتماع 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

15473
2016-12-25

342
2017-01-08

340
2017-01-08

341
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 115-2017/2016 أعمال الصيانة الجذرية للقاعة الكبرى 
بالمسجد الكبير بين الشركات المحلية المتخصصة

طلب إعادة النظر في قرار الجهاز والموافقة على طرح الممارسة رقم 2017/2016/85 
توفير هدايا وجوائز لقطاع المساجد .

طلب طرح الممارسة رقم 117-2017/2016 تطوير الساحة الخارجية للسجن المركزي 
كملعب كرة قدم مجهز بالعشب الصناعي بين الشركات المحلية المتخصصة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   مازالت اللجنة عند قرارها السابق  الصادر في اجتماع 2016/85 المنعقد في 
2016/11/30 المتضمن عدم الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/6إجتماع 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

وزارة التربية

411
2017-01-09

391
2017-01-08

565
2017-01-11

742
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 2017/2016/44 مع/ شركة ايجيكو للمقاوالت العامة (اقل االسعار) 
لتوريد وتركيب البوابات االلكترونية لكاونترات الجوازت (صالة المغادرون وصالة 

القادمون بمطار الكويت) بمبلغ إجمالى قدره (-/88,200د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف 
ومائتى دينار  الغير لمدة ثالثة اشهر

طلب استدراج عروض اسعار رقم 2017/2016/54 لتنفيذ اعمال استبدال مزيل 
االنحراف Drift Eliminator بمطار الكويت

طلب استدراج عروض اسعار لتوريد وتركيب وتشغيل وحدات اضاءة LED لمدارج مطار
الكويت الدولي رقم 9/م.خ

طلب ترسية الممارسة رقم م م/2015/8-2016 تنفيذ أعمال الصيانة واستبدال بداالت 
الكترونية لمباني ومدارس منطقة األحمدي التعليمية على/ شركة أحمد اسحاق للتجارة 
العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 84,150 د.ك) اربعة وثمانون 

الف  ومائة وخمسون دينار

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



45 2017/6إجتماع 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 التربية

مؤسسة الموانئ الكويتية

742
2017-01-09

1070
2017-01-11

215
2017-01-11

213
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء اجهزة الحاسب اآللي والالبتوب لعقد (17) عن طريق دليل الشراء الجماعي 
الصادر من وزارة المالية 2016-2017 بمبلغ اجمالي قدره (10,879/980 د.ك)  فقط 

عشر آالف  وثمانمائة وتسعة وسبعون دينار  وتسعمائة وثمانون فلس  الغير

طلب التعاقد رقم م م ك 2017/2016/5 مع /فندق ريجنسي (ثالث أقل األسعار) لتوفير 
قاعات رئيسية وقاعات مساندة وغرف و أجنحة للمؤتمر والمعرض البحري واإلجتماع 
رقم (51) إلتحاد الموانئ البحرية العربية واإلجتماع االول لقطاع النقل العربي بدولة 

الكويت المقرر عقده يومي 31 يناير و 1 فبراير 2017 بمبلغ إجمالي قدره (-/41,980 
د.ك)  احدى واربعون الف  وتسعمائة وثمانون دينار

طلب التعاقد رقم م م ك 2017/2016/6 مع/ شركة هاي بروميديا للدعاية واالعالن 
واالنتاج الفني (اقل االسعار) لتجهيز وتنظيم فعاليات المؤتمر والمعرض البحري 

واالجتماع رقم (51) التحاد الموانئ البحرية العربية واالجتماع االول لقطاع النقل العربي 
بدولة الكويت المقرر عقده يومي 31 يناير و 1 فبراير 2017 بمبلغ إجمالى قدره (-

/27,820د.ك)  فقط سبعة وعشرون الف  وثمانمائة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



46 2017/6إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

213
2017-01-11

214
2017-01-11

555
2017-01-12

423
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم م م ك2017/2016/7 مع / مركز الركن الصافي لبيع وشراء وتأجير 
السيارات ( اقل االسعار) إلستئجار عدد ( 15) سيارة اوربي و عدد ( 35) سيارة امريكي 

مع سائقين إلستقبال ومرافقة الوفود المؤتمر والمعرض البحري واالجتماع رقم (51) 
إلتحاد موانئ البحرية والعربية واإلجتماع األول لقطاع النقل العربي بدولة الكويت المقرر

عقده يومي 31 يناير و1 فبراير 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/11,800د.ك)  فقط 
احدىعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بأن الممارسة رقم 99 اعمال توريد وتركيب وتهيئة وتشغيل عدد 
(2) اجهزة خادمة ووحدة تخزين وتوريد طابعات لالمانة هي قابلة للتجزئة وليس كما 

جاء في كتاب االمانة السابق

طلب الغاء واعادة طرح الممارسة رقم 39-2017/2016 توفير وتشغيل خدمة االنترنت 
وربط الشبكة لمكتب االنماء االجتماعي

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   احيطت علما  



47 2017/6إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

423
2017-01-10

348
2017-01-09

803
2017-01-18

341
2017-01-09

878
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 101-2017/2016 توريد قرطاسية لألمانة والجهات التابعة 
لها على/ شركة دلتا للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/9,432 د.ك)  

فقط تسعة آالف  واربعمائة واثنى وثالثون دينار  الغير

طلب التعاقد مع / شركة فريتكال ميديا (اقل االسعار) لتوفير هدايا اثناء احتفاالت الكويت 
باالعياد والمناسبات الوطنية يناير/فبراير 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/9,250د.ك) فقط 

تسعة آالف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 92 توريد وتركيب لوحات لمبنى محافظة األحمدي للسنة 
المالية 2016-2017 على شركة/ االضافة الكويتية للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/6,975 د.ك)  فقط ستة آالف  وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  
الغير

طلب التعاقد رقم 17 مع / شركة الروسا للمجوهرات (أقل األسعار) لتوفير هدايا لضيوف 
حفل افتتاح مبنى حلف شمال األطلسي (الناتو) بمبلغ إجمالي قدره (-/7,800 د.ك)   فقط

سبعة آالف  وثمانمائة دينار  الغير

الموضوع

2

3

4

5

6

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



48 2017/6إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

878
2017-01-19

877
2017-01-19

949
2017-01-22

317
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 17 مع / شركة الطرف األغر للتجارة العامة(أقل األسعار) لتوفير هدايا 
لضيوف حفل افتتاح مبنى حلف شمال األطلسي (الناتو) بمبلغ إجمالي قدره (-/5,420 

د.ك)  فقط خمسة آالف  واربعمائة وعشرون دينار  الغير

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم 75-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة 
حاسب آلي وملحقاتها للجهاز المركزي للمناقصات العامة

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع / ش أ م 85-2017/2016 توفير كتب عربية واجنبية 
لمكتبات كليات ومعاهد الهيئة

الموضوع

الموضوع

6

7

8

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



49 2017/6إجتماع 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

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

325
2017-01-08

486
2017-01-10

263
2017-01-08

264
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/2016/81-2017 توفير اجهزة بحث علمي 
للدكتور ابراهيم خليل السلطان

طلب طرح الممارسة رقم ه ع/ش أ م/70-2017/2016 توريد قطع غيار وتركيب وتشغيل
لورشة اللحام في معهد التدريب المهني

طلب طرح الممارسة رقم هـ م م 3-2017/2016 شراء تراخيص ونسخة رقمية لصور 
فضائية تغطي دولة الكويت

 auditing طلب طرح الممارسة رقم هـ م م 4-2017/2016 توريد و تركيب برنامج
system

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



50 2017/6إجتماع 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 المواصالت

جامعة الكويت

215
2017-01-18

461
2017-01-11

279
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء اجهزة كمبيوتر وطابعات عن طريق دليل الشراء الجماعي الصادر عن وزارة 
المالية للسنة 2016-2017 بمبلغ إجمالي قدره (50,932/600د.ك)

- مرفق كتاب الوزارة رقم 151 بتاريخ 2017/1/12 المتمضن نفس الطلب

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/248-2017 تجديد اشتراك بقواعد المعلومات إلدارة 
المكتبات مع/شركة فيرتس الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/33,365 د.ك)  فقط ثالثة وثالثون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار
 الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/418-2017 توفير وتشغيل االلعاب النارية للحفل 
الموحد 2017/2016 الدارة الخدمات العامة بالجامعة على/ الشركة النموذجية المتحدة 

للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 7,800 د.ك) سبعة آالف 
وثمانمائة دينار

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



51 2017/6إجتماع 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

وزارة الدفاع

1383
2017-01-18

763
2017-01-11

2724114020
2017-01-10

2724118023
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/16-2016 شراء وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة 
وبرامج حماية داخلية وخارجية للشبكة إلدارة مركز نظم المعلومات على / شركة 

الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/24,890 د.ك)  فقط
اربعة وعشرون الف  وثمانمائة وتسعون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم (2016/25-2017) الخاصة بعقد دورة تخصصية في مجال 
المعادن الثمينة

طلب ترسية الممارسة رقم 24148111160لتوريد وتركيب كراسي مسرح VIP على / 
شركة ميداس العالمية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/21,762د.ك)  فقط 

احدى وعشرون الف  وسبعمائة واثنى وستون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 24181106160 مع / الشركة الوطنية لخدمات االتصاالت 
الفضائية لشراء عدد (10) اجهزة ثريا مع الخطوط بمبلغ إجمالى قدره (-/13,000د.ك) 

فقط ثالثةعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



52 2017/6إجتماع 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 الدفاع

وزارة الخارجية

بيت الزكاة

2724118023
2017-01-11

14/1056
2017-01-11

55
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2-2017/2016 تزويد الوزارة ببطاقات الدفع المسبق لمختلف
أنواع المحروقات إلستخدامها داخل الكويت على/شركة اإلتصاالت المتقدمة (عرض وحيد)

بمبلغ إجمالي قدره (-/22,000 د.ك)  اثنى وعشرون الف  دينار

طلب طرح الممارسة رقم ب ز-م /2017/1 خدمات دعم فني في شبكات الحاسب اآللي 
لبيت الزكاة بين الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



53 2017/6إجتماع 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 للصناعة

وزارة التعليم العالي

الهيئة العامة للرياضة

2016/1226
2016-12-14

63
2017-01-09

20547
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/16 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جهاز قوة شد 
االقمشة لقسم مختبر النسيج

طلب شراء عدد (45) جهاز كمبيوتر و عدد servers (2) للمكتب الثقافي في واشنطن 
لمدة 3 سنوات بمبلغ إجمالي قدره (49.241/360 $) ما يعادل (-/15.100 د.ك)  فقط 

خمسةعشر الف  ومائة دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ر 2016/33_2017 بشأن أعمال تجهيز  المكان والديكور
وأعمال األثاث الخاص بفعاليات مركز الشباب للعام 2017/2016 بين الشركات 

المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  


