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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

2017/3
13-ربيع الثاني-1438 هـ

   االربعاء
2017-01-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-11

)(   االربعاء2017/3 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 :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس
اللواء / فهد عيد بن فهد

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
د/مبارك فهاد العازمي
عبدالله شاكر الصراف
هدى إبراهيم العيسى

خالد خليل العربيد
علي حاتم الصايغ

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
 أمين السر

ممثل / شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12



1 2017/3إجتماع 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 الصحة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ص / م خ ع 
2017/2016/23/

ص / م خ ع 
2017/2016/22/

ص/م خ 
ع/2017/2016/38

أ.ف 2016/2015/48

رقم المناقصة

رقم المناقصة

حراسة وامن مرافق الوزارة ( المجموعة الثالثة )                                              
( منطقتي الصباح واالحمدي الصحيتين )

حراسة وامن مرافق الوزارة ( المجموعة الثانية )                                              
( منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين )

توريد و تركيب وصيانة نظام مراقبة و متابعة االجهزة و الوحدات الطرفية في جميع 
المستشفيات و المراكز الصحية المرحلة الثانية ( منطقة االحمدي الصحية)

انشاء وانجاز وصيانة مبنى / دار تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القيروان - قطعة (1)

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

3

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/3إجتماع 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

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة الدفاع

2016-2015/3

هـ م م /2017/2016/8

1812716

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

data center تطوير غرفة التحكم

توريد وتركيب وصيانة لوحات الرقم االلي

توريد اصباغ لزوم مراقبة الطرق

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2017/2016/8

هـ ع/ش أ 
م/2017/2016/14

رقم المناقصة

رقم المناقصة

صيانة وتحديث شبكات االتصال بمباني بلدية الكويت

توريد و تركيب اجهزةDATA SHOW لكليات و معاهد الهيئة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/3إجتماع 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

2017/47$
2017-01-08

2017/76$
2017-01-11

2017/77$
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم RFQ-2036309 تزويد انابيب تبطين قياس ( 3/4-
10& (5/8-13 (5/8-18 (24 (30 وملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر العميق كما يلي

:
- المجموعة األولى والثانية على/ شركة الجلعية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/38,419,832 د.ك)
- المجموعة الرابعة والخامسة والسادسة على/ مؤسسة برقان واحد التجارية (أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (73,919,617/904 د.ك)
- المجموعة الثالثة والسابعة على/ شركة خف للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره

(-/78,137,092 د.ك)
المجموعة الثالثة (ثاني اقل األسعار)

المجموعة السابعة (أقل االسعار)

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2036214 ايجار سيارات كبيرة متنوعة و تزويد سائقين
 HIRE OF BIG SUNDRY VECHILES &PROVISION OF DRIVERS
على/ شركة أوتوماك للسيارات (ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/6,322,800 

د.ك)

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2034876 ايجار سيارات جيب كبيرة على/ شركة كي جي
إل لتأجير السيارات (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/11,321,100 د.ك)  فقط 

احدىعشر مليون  وثالثمائة واحدى وعشرون الف  ومائة دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



5 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2016/2597$
2016-12-27

2016/2542$
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2031232 استبدال محطات الكهرباء الفرعية المرفوعة 
القديمة في منطقة غرب الكويت على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط 
 ELECTRICAL INSTALLATION AND - 5 - الكويت تحت الفئة التخصصية
MAINTENANCE - PLANT, SWITCHGEAR, AND CABLING المدرج 

اسماءها بالكشف المرفق واجتازت بنجاح معايير االستبيان الذي اعدته الشركة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

طلب االحاطة والعلم بأنه عند الترسية العمال المناقصة رقم RFP-2028832 انشاء ثالثة 
محطات كهربائيه رئيسيه مرفوعه بجهد (11kv,4b) (b5 and mg2) في منطقه جنوب 
شرق الكويت سيتم العمل بأحكام المادة (43) من قانون المناقصات العامة بإعطاء االولوية 

في االرساء الرخص عطاء مقدم من منتجات محلية اذا كان متماشيا مع متطلبات وثائق 
المناقصة ولم يزد في سعره على اقل العطاءات المقدمة من منتجات مماثلة مستوردة من 

الخارج بنسبة (10%) من سعر العطاء

- علما بأن وثائق المناقصة ستتضمن الطلب من مقدمي العطاءات تقديم سعرين منفصلين 
للكيبالت الكهربائية االول للكيبالت المصنعة محليا والثاني للكيبالت المستوردة والمصنعة 

خارج دولة الكويت

الموضوع

1

2

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



6 2017/3إجتماع 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 للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة الكهرباء و الماء

1587
2017-01-02

32137
2016-11-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع/ ش اع/2017/2016/9 تنفيذ مشروع مبنى فصول 
ومختبرات لكلية الدراسات التكنولوجية - بالشويخ التابعة للهيئة على/ شركة التخصيص 
الهندسية للمقاوالت العامة للمباني (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/14,800,000 

د.ك)  فقط اربعةعشر مليون  وثمانمائة الف  دينار  الغير

كما اطلعت للجنة على كتاب الهيئة رقم (1579) المؤرخ في 2016/12/7  يتضمن  فقط 
ترتيب الشركات

 (أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/39 تزويد وتركيب عدد2 
محطات التحويل الرئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال حكومي والعارضية قطعة (5) 

على/ الشركة االهلية للوحات الكهرباء (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-
/8,645,000د.ك) فقط ثمانية ماليين  وستمائة وخمسة واربعون الف  دينار  الغير

كما اطلعت اللجنة على تظلم شركة دوباس للمقاوالت الكهربائية رقم 39/0101 بتاريخ 
2016/11/28

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  مع تجديد الكفالة البنكية

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



7 2017/3إجتماع 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

وزارة الداخلية

35411
2016-12-28

35210
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/2015/9 اصالح وتحديث الكيبالت االرضية للضغط و تمديد
ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد بمحافظة الفروانية المرساة على / شركة 
االمراء (ثاني اقل االسعار) بنسبة (49.5) بمبلغ (-/1.515.000د.ك) وإعادة الطرح 

بممارسة عن طريق الوزارة وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة. 

كما اطلعت اللجنة على  شركة االمراء رقم 4778 المؤرخ في 2016/11/15
و كتاب شركة االمراء رقم 5044 المؤرخ في 2016/12/28 المتضمن االستعجال بتوقيع 

العقد

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م/2014/7200(ع) توريد مولدات ديزل 
مختلفة القدرات معزولة الصوت ومتنقلة على/شركة محمد عبدالرحمن البحر  (ثاني 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.287.804 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وسبعة وثمانون 
الف  وثمانمائة واربعة دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

الموضوع

الموضوع

2

3

 م

 م

      قررت اللجنة التالي:
أوال: مازالت عند قرارها السابق الصادر باجتماع رقم  2016/55 المنعقد في 2016/7/27 

ثانيا: عدم الموافقة على إلغاء المناقصة ويحفظ كتاب الشركة

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



8 2017/3إجتماع 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 الداخلية

وزارة الدفاع

119
2017-01-04

2727624299786
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/47 توريد و تركيب وضمان و صيانة اشارات 
المرور الضوئية و ازالة معداتها و صيانة اجهزة االشارات الضوئية - لالدارة العامة 

للمرور- بالوزارة  على / شركة الشمالن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/1,300,777 د.ك)  مليون  وثالثمائة الف  وسبعمائة وسبعة 

وسبعون دينار ال غير

طلب  ترسية المناقصة رقم 1862714 ( ع ) اعمال تشغيل وصيانة واصالح المعدات 
واالجهزة الكهربائية والميكانيكية واجهزة التكييف والتبريد بمعسكر الدوحة على/ شركة 

جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-
/288.000د.ك) فقط مائتين وثمانية وثمانون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة شريطة توافر االعتماد المالي



9 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

بيت الزكاة

13362
2016-12-29

114
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الجامعة بإعتذار / شركة الغانم هلث كير للتجارة العامة عن توريد البندين (43-42)  
من المناقصة رقم 2016/124-2017 سابقا 2016/2015/37 ( ع ) توريد مستهلكات 
لمختبرات طب االسنان لكلية طب االسنان بالجامعة بمبلغ اجمالي قدره (-/29,500د.ك) 

لتصبح القيمة اإلجمالية (-/3,365 د.ك) فقط ثالثة آالف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار 
الغير بدال من (-/32,865 د.ك)

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم ب ز/5-2016 مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مقر إداري 
لبيت الزكاة (منطقة مبارك العبدالله) ليصبح على/ شركة بريق المستقبل للتجارة العامة (ثالث

أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,696,188/500 د.ك) فقط مليون وستمائة وستة 
وتسعون ألف  ومائة وثمانية وثمانون دينار وخمسمائة فلس ال غير بدال من/ شركة إعمار 

التخصصية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك بعد اعتذار الشركة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

      قررت اللجنة التالي:
أوال : إلغاء قرار اللجنة السابق بإجتماع رقم (2016/80) المنعقد في 2016/11/14 

الموافقة على ترسية المناقصة على/ شركة اعمار التخصصية للتجارة العامة والمقاوالت 
(ثاني أقل االسعار) بمبلغ (-/ 1,519,000د.ك )

ثانيا: الموافقة على إعادة الترسية



10 2017/3إجتماع 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 األشغال العامة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الصحة

4482
2016-12-20

2016/2540$
2016-12-21

2016/2484$
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة الشركة بتمديد صالحية كفالة االسعار للمناقصة رقم ق ص
/ ط / 350 صيانة عامة للطرق بدولة الكويت واعتذارها عن 

كتابها السابق باالعتذار عن تمديد صالحية االسعار.

تظلم الشركة على االستبعاد من المناقصة رقم أ.ف 
2016/2015/47 أعمال حراسة وأمن وسالمة المباني 

والمنشآت التابعة لقطاع المساجد بالوزارة

رد الشركة على اسباب االستبعاد من المناقصة رقم ص / م خ ع
/2017/2016/2 االحتياجات السنوية من ملفات المرضى لسنة
2016 وطلب االيعاز لمن يلزم بطلب العينات الخاصة بالشركة 

للتأكد من صحة وسالمة الشروط

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت ش م ك م

السكو لحراسة المنشات 
فرع من شركة السكو 

للخدمات اللوجستية للتجارة
العامة والمقاوالت ذ م م

مؤسسة ديزاين وورلد 
للدعاية واالعالن والنشر 

والتوزيع

   يحفظ  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  مع وقف 
إجراءات التعاقد



11 2017/3إجتماع 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 الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

2016/2484$
2016-12-15

2016/2552$
2016-12-25

2016/2388$
2016-12-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة شراء مستندات تأهيل اعمال التصميم والتوريد 
والتركيب واالختبار والتشغيل التجاري مع خدمات التشغيل 

والصيانة النظمة االلواح الكهروضوئية.

طلب الشركة تأهيلها ضمن الشركات المؤهلة ألعمال الصيانة 
السنوية للمعدات الكهربائية وليس شريكها االجنبي شركة 

هيوسنج كوربوريشن الكورية وذلك لقدرتها على تنفيذ اعمال 
التأهيل.

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مؤسسة ديزاين وورلد 
للدعاية واالعالن والنشر 

والتوزيع

شركة السريرات للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة ترانس دبليو للتجارة
العامة والمقاوالت ذ م م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  مع وقف 
إجراءات التعاقد

   قررت اللجنة الموافقة  على الشراء ويحال كتاب الشركة 
لإلطالع واإلفادة

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  



12 2017/3إجتماع 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 التربية

3062
2016-12-19

2016/1794$
2016-09-06

129/16
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعاده النظر بقرار ترسية المناقصة رقم م ع/2015/36-
2016 تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس 

ومباني الوزارة في المناطق التعليمية للوزارة ذلك لألسباب 
المذكورة بكتاب الشركة

(إعيد بحث) تظلم الشركة من توصية الوزارة بالتعاقد المباشر 
لتنفيذ اعمال الحراسة لمنطقة الفروانية التعليمية

اطلعت اللجنة على  كتاب الوزارة رقم (170) المؤرخ في 
2017/1/2 المتضمن إفادة الوزارة بانتظار رد الجهة المختصة

على التظلم

تظلم الشركة على الغاء المناقصة رقم م ع 2017/2016-22 
تصميم و ترخيص و تنفيذ و انشاء و انجاز مجموعة مباني و 

منشات مختلفة تشمل فصول دراسية و مرافقها و صيانتها 
بنظام تسليم المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة 

االولى) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

الموضوع

1

2

3

اســـم الشركة م

الشركة الكويتية لنقل 
النفايات ومعالجتها  ذ م م

مركز الرواد للخدمات 
االمنية فرع من شركة 
الرواد المتحدة للتجارة 

العامة والمقاوالت ف ذ م م

الشركة الكويتية لبناء 
المعامل والمقاوالت ش م ك

م

   يحفظ  

   يحفظ  

   يحفظ  



13 2017/3إجتماع 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

جامعة الكويت

الهيئة العامة البيئة

2016/2543$
2016-12-20

2016/2539$
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 2016/2015/41 اعمال
تجديد والتأثيث والصيانة لقاعة التشريح لكلية الطب الدارة 

االنشاءات والصيانة بالجامعة  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 
الشركة

إطلعت اللجنة على  كتاب الشركة رقم 2017/46 المؤرخ في 
2017/1/8 المتضمن اعادة دراسة عطاءها

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم هـ ع ب / 2 
/2015/2014 توريد وتركيب وصيانة االثاث الالزم للمكاتب 

والمختبرات بمبنى الهيئة العامة للبيئة في رأس االرض وطلب 
اإلجتماع مع اللجنة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة العيسى لالجهزة 
الطبية والعلمية ذ م م

6168شركة الخنيني 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  



14 2017/3إجتماع 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

الديوان األميري

األمانة العامة لمجلس الوزراء

2017/21$
2017-01-03

2016/2587$
2016-12-25

2016/2436$
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة تزويدها باسباب االستبعاد من المناقصة رقم 
2017/2016/5 توريد اعالم الدولة

تظلم الشركة من شروط تأهيل الزراعات التجميلية والري في 
حديقة الشهيد وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

تظلم الشركة لعدم التأهيل لتنظيم وتجهيز المناسبات 
واالحتفاالت لألمانة والجهات التابعة لها واالجتماع مع اللجنة 

لمناقشة اسباب رفضهم.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة المركز العربي 
لالعالم ذ م م

شركة جرين لوجستيك 
للمقاوالت الزراعية ذ م م

شركة نيو تايم للدعاية و 
االعالن و النشر و التوزيع

و االنتاج الفني ذ م م

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



15 2017/3إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

المركز الوطني لتطوير التعليم

2016/2436$
2016-12-12

2016/2343$
2016-11-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب الشركة تزويدهم بأسباب االستبعاد من 
الممارسة رقم م م 17-2017/2016 تطوير وتشغيل المنظومة 

المعلوماتية إلدارة المحتوى الرقمي والمكتبة االلكترونية

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة نيو تايم للدعاية و 
االعالن و النشر و التوزيع

و االنتاج الفني ذ م م

شركة مجموعة بشارة 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  

   قررت اللجنة  اخطار  المركز باإلستعجال بالرد على كتاب 
اإلحالة بتاريخ 2016/12/18



16 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

1177
2015-05-10

1169
2015-05-10

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم م م ك/2012/8(ع 
ع ) توفير سيارات متنوعة مع سائقين للعمل بالمؤسسة 
المرساة على / شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/815,778 د.ك) فقط
ثمانمائة وخمسة عشر الف وسبعمائة وثمانية وسبعون 
دينار الغير وذلك لألسباب الموضحة بكتاب المؤسسة

كما اطلعت اللجنة على  كتاب المؤسسة رقم 5359 
المؤرخ في 2016/11/6 المتضمن طلب االلغاء
و كتاب شركة الزعفران رقم 312 المؤرخ في 

2016/11/14 المتضمن طلب اإلفراج عن الكفالة البنكية.
و كتاب شركة الزعفران رقم 319 المؤرخ في 2016/4/3

المتضمن طلب الشركة تسليمها الكفالة النهائية  

(أعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم م.م.ك/2013/8 
توفير عمالة لتقديم خدمات لمواقف السيارات و أعمال 
الحراسة بمبنى مجمع الموانئ الكائن بميناء الشويخ 
التابع للمؤسسة المرساة على / شركة مركز الغاية 

للخدمات األمنية فرع من شركة جاسم الشهري للتجارة 
العامة (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



17 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

1169
2015-05-10

1167
2015-05-10

رقم الكتاب
وتاريخه

(902,346/300د.ك) فقط تسعمائة واثنين الف 
وثالثمائة وستة واربعون دينار وثالثمائة فلس الغير 

وذلك لألسباب الموضحة بكتاب المؤسسة.

(أعيد بحث ) طلب إلغاء المناقصة رقم م م ك/2014/2 
اعمال صيانة المنشآت و الطرق و اعمال االنشاءات 

الصغيرة بمينائي الشويخ و الدوحه و المناطق التخزينية 
التابعة لهما و مجمع الموانئ التابعة للمؤسسة المرساة 
على / مؤسسة خليل محمود للتجارة العامة والمقاوالت 

(أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-2.5%) وذلك 
لألسباب الموضحة بكتاب المؤسسة

كما اطلعت اللجنة على كتاب مؤسسة خليل رقم 90 
المؤرخ في 2016/2/4

الموضوع

3

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



18 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

1167
2015-05-10

1178
2015-05-10

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم م م ك/2013/13 
توفير عمالة لتقديم خدمات و أعمال األمن و السالمة 

لميناء الشعيبة التابع للمؤسسة لمدة ثالث سنوات المرساة
على/ شركة الزعفران للتجارة العامة و المقاوالت (اقل 
االسعار)بمبلغ اجمالي قدره (-/ 547,200د.ك) فقط 

خمسمائة وسبعة واربعون الف ومائتى دينار الغير وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة الزعفران رقم 311 
المؤرخ في 2016/11/14 المتضمن طلب اإلفراج عن 

الكفالة البنكية.
و كتاب شركة الزعفران رقم 308 المؤرخ في 2016/4/3

المتضمن طلب الشركة لتسلمها الكفاله النهائية

الموضوع

4

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



19 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

1180
2015-05-10

1179
2015-05-10

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم م م ك/2013/11 
صيانة وتشغيل عدد(8) قطع بحرية وجهاز كشط الزيت 
مع توفير طراد سريع لمكافحة حوادث التلوث البحري 

بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المرساه على/ شركة سي 
الين جروب للمقاوالت العامة (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (1,044,827/100 د.ك) فقط مليون واربعة 
واربعون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون دينار ومائة 

فلس الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

- كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة سي الين جروب 
للمقاوالت البحريه رقم (2016/270) بتاريخ 2016/2/2

(اعيد بحث )طلب إلغاء المناقصة رقم م م ك / 2013/6 
توفير عدد (9) عمالة بحرية وطنية بوظيفة (غواص) 
للعمل بموانئ المؤسسة المرساة على / شركة ساحل 

الخليج للخدمات البحرية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره
(-/216,810 د.ك) فقط مائتين وستة عشر الف 

وثمانمائة وعشر دينار الغير وذلك لألسباب الموضحة 
بكتاب المؤسسة

كما اطلعت اللجنة على كتاب / شركة ساحل الخليج 
للخدمات البحرية  رقم (2015/1474) المؤرخ في 

2015/5/31

الموضوع

5

6

المقاول م

 

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



20 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

1179
2015-05-10

1188
2015-05-11

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم م م ك / 2012/28 
استئجار رافعات متحركة العمال الموانئ بميناء الشعيبة 
التابع للمؤسسة المرساة على / شركة كي جي إأل الدولية 
للموانئ والتخزين والنقل (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (2,699,892/225 د.ك) فقط مليونين  وستمائة 
وتسعة وتسعون الف وثمانمائة واثنى وتسعون دينار 
ومائتين وخمسة وعشرون فلس  الغير وذلك لألسباب 

الموضحة بكتاب المؤسسة

كما اطلعت اللجنة على كتب / شركة كي جي إأل الدولية 
للموانئ والتخزين والنقل التالية:

1- رقم (36) المؤرخ في 2015/5/4 والمتضمن 
استعجال المؤسسة بتوقيع عقد المناقصة

2- رقم (45) المؤرخ في 2015/5/28 والمتضمن رفض 
طلب إلغاء المناقصة

الموضوع

7

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



21 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

مؤسسة الموانئ الكويتية

1188
2015-05-11

1174
2015-05-10

1173
2015-05-10

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم م م ك/2013/9 
توفير عمالة لتقديم خدمات وأعمال األمن والسالمة لميناء
الشويخ التابع للمؤسسة لمدة ثالث سنوات المرساة على/ 
شركة الغاية للخدمات األمنية (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/404,199 د.ك) فقط اربعمائة واربعة الف ومائة

وتسعة وتسعون دينار الغير وذلك لالسباب الموضحة 
بكتابهم

(أعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم م م ك/2013/15 
الستئجار وتركيب عدد(30)جهاز بصمة وعدد(30)كاميرا 
مراقبة الجهزة البصمة وربطهما وتشغيلهما وصيانتهما 

لتطبيق نظام البصمة الثبات الحضور و االنصراف 
لموظفي المرساه على/ شركة سيكيورتي زونز ألجهزة 
االمن/فرع من شركة الجين جروب للتجارة العامة (ثاني 
اقل االسعار) لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-

الموضوع

8

9

المقاول م

 

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



22 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية 1173
2015-05-10

رقم الكتاب
وتاريخه

/65,700د.ك) فقط خمسة وستون الف وسبعمائة دينار 
الغير

 كما اطلعت اللجنة على كتاب  /شركة سيكيورتي زونز 
ألجهزة االمن/فرع من شركة الجين جروب للتجارة العامة 
رقم (150) المؤرخ في 2015/4/21 المتضمن االستعجال

بإجراءات توقيع العقد

الموضوع المقاول م

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي المؤسسة :
السيد/ يوسف الصباح   مدير عام المؤسسة 

-السيد / ناصر الشمري       مدير إدارة المناقصات 
-المستشار /أحمد عابد    المستشار القانوني

- السيد/ وليد أمان     مدير مكتب المدير العام

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



23 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

21528
2016-12-26

21531
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م /2010/2009/9 تنفيذ و تطوير و صيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة التاسعة المبرم مع/ شركة برايم جروب للمقاوالت 
الزراعية لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(385,579/182 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وثمانون الف  وخمسمائة وتسعة وسبعون 
دينار  ومائة واثنى وثمانون فلس  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية عقد 

المناقصة رقم هـ ز/ م م /2016/2015/16

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديدات لعقد المناقصة رقم هـ ز/م 
م/2010/2009/28(ع) تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في الطرق 
السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي ) المبرم مع / شركة النخيل الزراعية على النحو 

التالي : 
-التمديد الثالث لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2016/7/1 حتى 2016/9/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (348,343/263 د.ك)
-التمديد الرابع لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2016/10/1 حتى 2016/12/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (348,343/263 د.ك)
-التمديد الخامس لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي

قدره (348,343/263 د.ك)
لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/18

الموضوع

1

2

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على أن تكون مشهرة

      قررت اللجنة التالي:
أوال : إلغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/66) المنعقد في 2016/9/26 

الخاص بالتمديد الثالث  و (2016/81) المنعقد في 2016/11/16 الخاص بالتمديد الرابع
ثانيا: الموافقة على التمديد الخامس على أن يكون مشهرة



24 2017/3إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

2016147905
2016-12-29

2016147904
2016-12-29

2016147283
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/15 تقديم الدعم الفني وصيانة 
االنظمة المتكاملة الرئيسية المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت 

لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-
/74,250 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 2012/2011/6 صيانة األنطمة المساندة وأجهزة 
الخوادم للنظم المتكاملة ودعم تطبيق النظم في الجهات الحكومية المبرم مع/ شركة مجموعة

بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 
2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/74,100 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  ومائة دينار  

الغير

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/4 استئجار سيارات الستخدام موظفي 
الديوان المبرم مع/ الشركة الكويتية الستيراد السيارات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/28,455 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون
الف  واربعمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة رقم 2017-2016/3

- ال يوجد اعتماد مالي
كما اطلعت اللجنة على كتاب الديوان رقم 110482 المؤرخ في 2016/12/28 المتضمن 

نفس الطلب اعاله (مكرر)

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



25 2017/3إجتماع 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 الصحة

الهيئة العامة للتعويضات

536
2016-12-29

1162
2016-12-25

1160
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك)  فقط ثمانية 
وتسعون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (24.1 %) على قيمة عقد رقم (2015/1720) 
شراء مواد لزراعة الميكروب BACTEC BLOOD CULTRING SYSTEM لكافة 

المختبرات وذلك لحاجة الوزارة.

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم هـ ع ت/ 3/ 2016/2015  أعمال صيانة وتشغيل 
االنظمة اآللية لحفظ وأرشفة الوثائق 8P IBM FILENET المبرم مع/شركة إيبال 

لإلستشارات الكمبيوتر  لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي 
قدره (-/16.242 د.ك)  فقط ستةعشر الف  ومائتين واثنى واربعون دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد ادارة تنظيف مرافق الهيئة المبرم مع / شركة القدس األهلية لمده 
سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/14,010د.ك) فقط 

اربعةعشر الف  وعشر دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



26 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعويضات

وزارة التجارة والصناعة

1161
2016-12-25

1763
2016-12-28

22344
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد ادارة وتنظيم وتنفيذ أعمال مراسلين داخليين للهيئة المبرم مع / 
شركة المحيط الفضي لمقاوالت تنظيف الطرق والمباني والمدن  لمده سنة اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/11,742د.ك) فقط احدىعشر الف  
وسبعمائة واثنى واربعون دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2015/2014/2 توفير المراسلين وعمال للخدمة 
الفندقية وعمال النظافة لهيئة تشجيع االستثمار المباشر المبرم مع/ شركة غانم محسن 

العجمي للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/29 حتى 2018/3/28 
بمبلغ إجمالي قدره (26.058/240 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف وثمانية وخمسون دينار 

ومائتين واربعون فلس  الغير بنفس الشروط واألسعار

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للتجديد الثالث لعقد توفير خدمة نقل وتبادل المعلومات للخط 
الساخن (135) الخاص إلدارة حماية المستهلك المبرم مع/ شركة مدى لالتصاالت (وكيل 
حصري) لتصبح (-/6,403 د.ك) فقط ستة آالف واربعمائة وثالثة دينار الغير بدال من (-

/6,780 د.ك) وذلك مقابل العشرين يوم األولى من شهر أبريل 2016

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على أن تطرح بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية 
خالل هذه الفترة

   قررت اللجنة الموافقة  



27 2017/3إجتماع 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

وزارة الدفاع

11830
2016-12-29

27241140645
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد السادس لعقد صيانة وإصالح وبرمجة أجهزة القبة السماوية بمتحف الكويت 
الوطني المبرم مع/ شركة أطيان للتجارة العامة والمقاوالت( وكيل حصري)  لمدة سنة 
اعتبارا من 2017/2/10 حتى 2018/2/9 بمبلغ إجمالي قدره (-/31.000 د.ك)  فقط 

احدى وثالثون الف دينار الغير بنفس الشروط واألسعار

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2015/2012/2414339123 استئجار آالت تصوير
و صيانتها للوزارة المبرم مع/شركة بدر المال و اخوانه إعتبارا من 2017/1/17حتى 

2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره(-/30,610د.ك)  فقط ثالثون الف  وستمائة وعشر دينار 
الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  



28 2017/3إجتماع 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 الخارجية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

44609
2016-12-27

8672
2016-12-29

37901
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول لعقد ممارسة رقم 3-2016/2015 شراء باقات زهور لديوان عام 
الوزارة المبرم مع / شركة شادو فلورز للزهور والنباتات اعتبارا من 2017/2/7 حتى 

2018/2/6 بمبلغ اجمالي قدره (-/18,240د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  ومائتين واربعون 
دينار  الغير

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم 224-2014/2013 صيانة أجهزة كمبيوتر رئيسية 
SUN المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة سنة إعتبارا من 

2017/3/16 حتى 2018/3/15 بمبلغ إجمالي قدره (-/9.180 د.ك) فقط تسعة آالف  
ومائة وثمانون دينار  الغير

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (-/2,620 د.ك)  فقط  الفين  وستمائة 
وعشرون دينار  الغير على عقد الممارسة رقم و ش ج ع 2-2017/2016 شراء تراخيص 

احصائيات SPSS المبرم مع/ شركة اشرف و شركاه المحدوده وذلك لزيادة عدد واحد 
مستخدم للبرنامج اإلحصائي.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



29 2017/3إجتماع 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 الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

37901
2016-12-28

37138
2016-12-20

15692
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل فترة التجهيز لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 2015/13-2017أعمال تنظيف و 
النقل الداخلي من النفايات لوحدات الوزارة الخارجية عدا قطاع الرعاية االجتماعية للوزارة 
المبرم مع/شركة صفا الوطنية لمده ستة اشهر بدال من ثالثة أشهر وذلك لتتمكن الشركة من 

استقدام العمالة لعدد (1250) عامل.

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (19,617/234 د.ك )  
تسعةعشر الف  وستمائة وسبعةعشر دينار  ومائتين واربعة وثالثون فلس الغير ما يعادل 
نسبة (30%) على قيمة عقد الممارسة 118-2016/2015  توفير احتياجات المياه العذبة 

لمساجد الوزارة المبرم مع شركة / ام بي ان المتحدة التجارية .

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تطبيق شروط العقد  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2017/3إجتماع 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 الصحة

الهيئة العامة للرياضة

512
2016-12-15

17939
2016-10-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ط 2017/2016/044 تجهيز قسم المختبرات بمستشفى جابر 
االحمد الدارة الهندسة الطبية على الشركات المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة الطبية 

-تقبل التجزئة 
- ال تقبل عروض بديلة 

-نسبة االوامر التغييرية %25

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 2016/5-2017 تنفيذ أعمال البنية التحتية ومركز 
البيانات الخاص بالهيئة وإدارة الكوارث والربط بين مبنى الهيئة واستاد جابر.

-ال تقبل التجزئة 
-ال تقبل العروض البديلة.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2017/3إجتماع 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 الداخلية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

22511
2016-12-27

35407
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2016/2015/43 توريد وتركيب وصيانة وحدات 
الطاقة االحتياطية ومولدات الديزل الكهربائية لالدارة العامة للمرور بالوزارة لعدم مطابقة 

جميع الشركات المتقدمة للمواصفات الفنية المطلوبة.

 طلب تمديد فتره دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات 
كهربائية بأحجام مختلفة لمدة شهر إعتبارا من 2016/12/26 وذلك إلستكمال الدراسة و 

فحص العينات المقدمة من المناقصين لدى مختبرات الوزاره

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



32 2017/3إجتماع 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 الشئون اإلجتماعية والعمل

األمانة العامة لمجلس الوزراء

34899
2016-11-27

11268
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب إلغاء اعاده طرح المناقصة رقم و ش ج ع (4) 2016-2017 أعمال 
خدمة النزيل لذوي االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية للوزارة وذلك الستبعاد 

الشركات المتقدمة للمناقصة وعدم مطابقة العطاءات

كما إطلعت اللجنة على كتاب شركة/مركز الشاهين الذهبي للتجهيزات الطبية و الخدمات 
الصحية رقم (2016/2578) بتاريخ 2016/12/25  المتضمن طلب الشركة عدم استبعادها

من المناقصة.
-مرفق كتاب الوزارة رقم (27) بتاريخ 2017/1/2 المتضمن اسباب استبعاد الشركات 

وإلغاء وإعادة طرح المناقصة.

رد األمانة على أسباب إستبعاد شركة مجموعة أورانوس للدعاية والنشر والتوزيع عن 
تأهيل شركات متخصصة في مجال تنظيم وتحضير المناسبات واالحتفاالت لألمانة والجهات 

التابعة لها 

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  ويحفظ التظلم

      تزود الشركة برد األمانة



33 2017/3إجتماع 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

2016/526
2016-12-22

32
2016-08-02

2016/381
2016-10-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عروض اسعار لتجهيز مبنى التوسعه لمستشفى البنك الوطني التخصصي 
(المرحلة الثانية)

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة السلطان المتحدة (وكيل محلي) الصالح 
االجهزة الموضحة في الكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/99,870 

د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وثمانمائة وسبعون دينار  الغير

كما اطلعت اللجنة على  كتاب رقم 2017/1 بتاريخ 2017/1/2 المتضمن صورة الوكالة

طلب تعديل مبلغ ترسية الممارسة رقم (2016/2015/260) توريد اجهزة وملحقاتها 
لمجلس اقسام األنف واألذن والحنجرة (مركز سالم العلي) المرساة على / شركة األمين 
للتجهيزات الطبية والعلمية (اقل االسعار) لتصبح  اثنى وثالثون الف  ومائة وثمانية 
واربعون دينار (-/32,148د.ك) بدال من (-/72,745د.ك) و ذلك لتقليل عدد االجهزة 

المطلوبة بالكشف المرفق .

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 2016/515 المؤرخ في 2016/12/19 
المتضمن موافقة الشركة على التخفيض

الموضوع

1

2

3

 م

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

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2017/3إجتماع 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

39650
2016-12-25

40196
0206-12-28

40198
2016-12-28

39966
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/21 مع/شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر لتجديد 
 Enterprise ) مع ميزة التحديث نوع Microsoft windows server تراخيص
Agreement (EA بمبلغ إجمالي قدره (-/181,836 د.ك)  مائة واحدى وثمانون الف

 وثمانمائة وستة وثالثون دينار

طلب التعاقد المباشر رقم (25-2017/2016)مع /شركة إيبال لإلستشارات الكمبيوتر 
 Enterprise Agreement (EA )لشراء خدمات مايكروسوفت للدعم الفني نوع

بمبلغ إجمالي قدره (-/167,775 د.ك)  فقط مائة وسبعة وستون الف  وسبعمائة وخمسة
وسبعون دينار  الغير

طلب الغاء الممارسة رقم 2017/2016/15 شراء برنامج خاص بسرية البريد االلكتروني
وذلك لعدم الحاجة

كما اطلعت اللجنة على كتاب البنك رقم 37845 بتاريخ 2016/12/5 المتضمن أسباب 
اإللغاء.

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/24 بوابة دخول وخروج لفرع غرناطة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



35 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

26939
2016-10-03

35186
2016-12-26

35535
2016-12-29

34675
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

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

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

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

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /966/2016/13 قطع غيار لمضخات مآخذ مياه البحر 
للمصافي الدوارة ومضخات الكلور إلدارة محطة الصبية  عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /2400/2015/13 معدن برونز مفرغ إلدارة 
اإلنتاج - الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية على / شركة الخدمات البترولية (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (31.307/700 د.ك) فقط احدى وثالثون الف  وثالثمائة 
وسبعة دينار  وسبعمائة فلس ال غير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /959/2015/13 نظام المعايره المتعددة إلدارة مركز 
تنمية مصادر المياه التخطيط والتدريب عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2017/3إجتماع 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

وزارة األعالم

34675
2016-12-20

34939
2016-12-22

706
2016-12-27

705
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1026/2016/13 ش قطع غيار لقسم المختبر 
البكتريولوجي لمركز تنمية مصادر المياه - التخطيط والتدريب عن طريق اإلعالن عنها 
eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب التعاقد رقم (2016/169-2017) شراء البرنامج الوثائقي (غضب الطبيعة - الجزء 
الثاني) من /شركة ALPHA SEEKERS بمبلغ اجمالي قدره (-/70,000 د.ك) فقط 

سبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد رقم (2016/63-2017) شراء حقوق استغالل وعرض البرنامج الرياضي 
(MAX POWER) مع/شركة الدولي سنتر بمبلغ اجمالي قدره (-/182,000 $) ما 

يعادل (-/54,600 د.ك) فقط اربعة وخمسون الف  وستمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

4

5

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



37 2017/3إجتماع 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

707
2016-12-29

11812
2016-12-25

11816
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و أ/2016/500-2017 مشروع تنفيذ المطبوعات و الدليل 
االرشادي للهوية السياحية على/شركة المال ميديا للدعاية و االعالن (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره 
(-/14,250 د.ك)  فقط اربعةعشر الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

افادة األمانة بان مدة عقد الممارسة رقم (85) تطوير وتركيب وتشغيل وصيانة النظام 
واالجهزة لمشروع مكينة الدورة المستندية ضمن خطة التنمية للسنوات المالية 

(2017/2016-2018/2017-2019/2018م) المرساة على / شركة فيوتشرتك للتجارة 
العامة والمقاوالت هو (-/77,680د.ك) فقط سبعة وسبعون الف وستمائة وثمانون دينار 

الغير لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع العقد وليس لمدة سنة

طلب طرح الممارسة رقم 99-2017/2016 توريد وتركيب وتهيئة وتشغيل عدد (2) 
اجهزة خادمة ووحدة تخزين وتوريد طابعات لألمانة بين الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



38 2017/3إجتماع 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

333
2017-01-09

332
2017-01-09

420
2017-01-10

441
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ مطبعة هال لتوفير إحتياجات حفل مقر حلف الناتو بمبلغ إجمالي قدره (-
/6140 د.ك)  فقط ستة آالف  ومائة واربعون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة سبورتيفو للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) لتوفير
إحتياجات حفل مقر حلف الناتو للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ إجمالي قدره (-

/11,200 د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائتى دينار  الغير

طلب التعاقد مع/ شركة الركن الصافي لتأجير السيارات إلستئجار سيارات لحفل افتتاح 
مبنى حلف شمال االطلسي الناتو بمبلغ إجمالي قدره (-/6,180 د.ك)  فقط ستة آالف  

ومائة وثمانون دينار  الغير

طلب التعاقد مع/ شركة مجموعة الرئيسي لتوفير تجهيزات حفل افتتاح مبنى حلف شمال 
االطلسي الناتو بمبلغ إجمالي قدره (-/49,200 د.ك)

الموضوع

3

4

5

6

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/3إجتماع 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

15471
2016-12-25

15696
2016-12-29

15390
2016-12-22

15694
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 104-2017/2016 حجز تذاكر طيران للمتسابقين بجائزة 
الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة الثامنه ) بين 

الشركات المحلية المتخصصة .

طلب ترسية الممارسة رقم 49-2017/2016 عمل ديكور مسرح المهرجان الوطني 
فرحة7 الدارة الثقافه االسالمية على/ شركة دائرة االبداع للتجارة العامة (أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/12,000 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 108-2017/2016 توريد احتياجات لجنة النظم من االجهزة 
المختلفة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة 

الثامنة) بين الشركات المحلية المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم 58-2017/2016 تجهيزات الفرق الرياضية المشاركة بدوري 
وكأس الوزارات والهيئات الحكومية على/ شركة المجموعة العربية للخدمات 

التعليمية(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (8,127/450 د.ك) ثمانية آالف  ومائة 
وسبعة وعشرون دينار  واربعمائة وخمسون فلس

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2017/3إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

وزارة الداخلية

15387
2016-12-22

2048
2016-12-27

22512
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 111-2017/2016 القيام بعمل دراسة تقييمية لفعاليات جائزة 
الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة الثامنة) بين 

الشركات المحلية المتخصصة

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/54 مع / شركة بدر المال وإخوانة لتقديم خدمات تشغيل 
وصيانة نظام التكييف بمباني الصندوق لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-/97,500 د.ك ) 

فقط سبعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار الغير .

طلب ترسية الممارسه رقم 2017/2016/27 توريد نشارة خشب الدارة الموسيقى 
والخيالة والجمالة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية على/ شركة ساره االقليمية 

للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/38.000د.ك)  فقط 
ثمانية وثالثون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

5

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

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



41 2017/3إجتماع 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 الداخلية

22512
2016-12-27

22510
2016-12-27

22513
2016-12-27

123
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بندي الممارسة رقم 2015/91-2016 توريد وتركيب أجهزة لمشروع 
الصادر والوارد - لإلدارة العامة لشئون قوة الشرطة - لإلدارة العامة لنظم المعلومات على

/ شركة النواصي للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/26,855د.ك) فقط ستة وعشرون الف  وثمانمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/28-2017 توريد جت يابس إلدارة الموسيقى والخيالة 
والجمالة بأكاديمية سعد العبداللة للعلوم األمنية على / شركة النخيل لإلنتاج الزراعي ( اقل
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/22,800د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  وثمانمائة دينار  

الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/87-2017 استئجار وتركيب مواد زينة لمباني ومواقع 
الوزارة بمناسبة االحتفاالت الوطنية السنوية باالعياد الوطنية لعام 2017/2016 لإلدارة 

العامة لإلنشاءات والصيانة بالوزارة على/شركة فياصل اإلقليمية للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/99,223 د.ك)  فقط تسعة وتسعون

الف  ومائتين وثالثة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2017/3إجتماع 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 للرياضة

وزارة التجارة والصناعة

22182
2016-12-26

22065
2016-12-25

22510
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/12 نظام خاص يتكون من عدة تطبيقات
لتحسين جودة الخدمات بمركز الطب الرياضي والتوعية الصحية على / شركة أي سوفت 
بلس لبرمجة وتشغيل الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/58,000 د.ك)  فقط ثمانية وخمسون الف  دينار  الغير.

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ر 2016/36-2017 اعمال ندوة االستثمار رقم (3) 
بعنوان "الواقع والطموح" بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/22-2017 توريد و تركيب أجهزة الخوادم و ملحقاتها 
الخاصة بمركز الملكية الفكرية

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



43 2017/3إجتماع 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

جامعة الكويت

27241140634
2016-12-14

13159
2016-12-22

13347
2016-12-28

13160
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 191160-1-2414 شراء هدايا متنوعة بين الشركات 
المتخصصة والمسجلة بالوزارة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم 521-2017/2016 توريد مواد كيماوية الدارة االبحاث 
بالجامعة

طلب ترسية البندي رقمي (2.1) من الممارسة رقم 2016/429-2017 صيانة شاشات 
عرض لكلية التربية بالجامعة لمدة سنتين على/ شركة الترا فيجن للتجارة العامة 
والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,560 د.ك) فقط سبعة آالف  

وخمسمائة وستون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 520-2017/2016 توريد مواد كيماويات الدارة االبحاث 
بالجامعة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/3إجتماع 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

جامعة الكويت

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

13345
2016-12-28

808576
2016-12-26

8673
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/449-2017 توريد جهاز علمي الدارة االبحاث 
على/شركة العرفج الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,900 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 13-2017/2016 توريد أغطية ومفروشات على النحو التالي
-البند األول توريد عدد (3000) بطانية على/ شركة الدبوس لالستيراد (اقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/17.850 د.ك)
-البند الثاني توريد عدد (1000) مخدة على / شركة البغلي لصناعات االسفنج (ثاني اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.200 د.ك)
-البند الثالث توريد عدد (600) فراش اسفنج على/ شركة مجموعة البغلي العالمية 

للتجارة العامة (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/6.750 د.ك)
-إلغاء بند شرشف ووجة مخدة لعدم أجتيازهم فحوصات ضبط الجودة

طلب ترسية الممارسة رقم (14-2017/2016) توريد وتركيب وتشغيل طابعات بلوتر 
على/شركة الكويتية الرقمية للحاسبات (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/12,150 

د.ك)  فقط اثنىعشر الف  ومائة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



45 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الهيئة العامة لإلستثمار

8625
2016-12-27

979752
2016-12-27

980109
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 17-2017/2016 توريد مواد وادوات صحية و مستلزماتها 
خاصة لترشيد الطاقة وذك لتنفيذها كاوامر شراء حسب الحاجة

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الحرس رقم 8273 المؤرخ في 2016/12/14 المتضمن 
الطلب الناقص.

طلب التعاقد المباشر رقم ت م-2016/68-2017 مع/ شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر 
لشراء خدمات مايكروسوفت اإلضافية لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 2017/1/1 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/30,000 د.ك)  فقط ثالثون الف  دينار  الغير

 veam backup طلب ترسية الممارسة رقم ت م - 2016/64-2017 شراء برنامج
على / شركة أنظمة تكنولوجيا المستقبل (أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/19,404 

د.ك ) تسعةعشر الف  واربعمائة واربعة دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



46 2017/3إجتماع 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 للجمارك

معهد الكويت لألبحاث العلمية

4715
2016-12-29

2635
2016-12-25

2650/5/2577
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/2 مع / شركة التجهيزات المكتبية شراء وتوريد 
وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة في مركز جمارك العبدلي الحدودي ( المرحلة الثانية ) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/44,996 د.ك )  اربعة واربعون الف  وتسعمائة وستة وتسعون 

دينار  الغير .

طلب طرح الممارسة رقم m-102-2017/2016 نظام تعليق لمجاري الهواء بين 
الشركات المسجلة لدى اللجنة بالفئة الثانية العمال التكييف والميكانيكا.

طلب طرح الممارسة رقم m-101-2017/2016 اعمال مراجعة و تدقيق حسابات المعهد 
السنوية لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



47 2017/3إجتماع 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

الهيئة العامة للتعويضات

ديوان المحاسبة

1279
2016-12-22

1135
2016-12-15

8402
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر لتقديم خدمات مايكروسفت 
للدعم الفني بمبلغ إجمالي قدره (-/28.050د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وخمسون 

دينار  الغير.

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ت 2018/2017/1 تقديم خدمات المشروبات المختلفة

طلب ترسية الممارسة رقم 5-2017/2016 شراء وتحديث وتجديد وصيانة رخص 
برنامج laserfiche على / الشركة الكويتية المتحدة لخدمات التصوير والكمبيوتر 

(عطاء وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/11,710 د.ك ) فقط احدىعشر الف  وسبعمائة وعشر
دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



48 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان المحاسبة

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

8370
2016-12-22

11548
2016-12-25

38049
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إستدراج عروض أسعار رقم 2016/3-2017 لشراء هدايا من الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/19 اصالح وتشغيل وصيانة مطفات الحريق 
التابعه لالدارة بين الشركات المحلية لمدة ثالث سنوات.

طلب التعاقد مع / شركة االوسط المتحدة العقارية (اقل االسعار) لتقيم امالك الوزارة 
العقارية من مباني واالراضي طبقا لطبيعة االستغالل الحالية بمبلغ اجمالي قدره (-

/11,200 د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائتى دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



49 2017/3إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

وزارة الخارجية

الديوان األميري

213
2017-01-08

755
2017-01-08

94
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 FONdaione orchestra sinfoncia ecoro طلب التعاقد المباشر مع / شركة
sinfonico dimilano giuesppe verdi لتقديم حفل االوركسترا االيطالي بمناسبة 
اقامة مهرجان القرين الثقافي (23) بمسرح عبد الحسين عبدالرضا بتاريخ 2017/1/14 

بمبلغ اجمالي قدره (-/24.562 يورو) ما يعادل (-/8.270 د.ك)

طلب شراء وتوريد أعالم الدول والمنظمات لبهو وممر معالي الوزير الخارجية باالمر 
المباشر من/ شركة سبورتيفو للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-/10,250 

د.ك)

 GO طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية تقديم خدمة االنترنت
DIRECT للطائرات االسطول االميري من / شركة HONEYWELL لمدة ثالثة 

وستون شهر اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2020/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/19,500 
$) مايعادل (-/5,900 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



50 2017/3إجتماع 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

الديوان األميري

الهيئة العامة للقوى العاملة

94
2017-01-09

117
2017-01-04

116
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم ق ع 2016/14-2017 مع/ شركة فيوتشر للتجارة العامة 
والمقاوالت (Futuretech) لربط غرف األجهزة المركزية بكيبل األلياف الضوئية للهيئة
بمبلغ اجمالي قدره (-/ 19,998 د.ك) تسعةعشر الف  وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار

طلب شراء تراخيص لنظام االرشفة للهيئة باالمر المباشر من/ شركة الحلول التكنولوجية 
المتعددة بمبلغ إجمالي قدره (-/68,600 د.ك)  فقط ثمانية وستون الف  وستمائة دينار  

الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  


