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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

2017/1
06-ربيع الثاني-1438 هـ

   االربعاء
2017-01-04 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-04

)(   االربعاء2017/1 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

اللواء / فهد عيد بن فهد
محمد ناصر الخرافي

مشاري محمد البليهيس
عبد الله زايد الفهد

د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
خالد خليل العربيد

د/جنان محسن بوشهري
عبدالعزيز محمد السمحان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

عضو/ ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 أمين السر

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل / شركة نفط الكويت

عضو الجهاز
عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



1 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة الصحة

الهيئة العامة للقوى العاملة

2038690-RFP

ص / م خ ع 
2017/2016/27/

2017/2016/3

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء مركز تجميع جديد رقم (GC-32) في منطقة جنوب شرق الكويت

خدمة نقل المواد المشعة الخاصة بأقسام الطب النووي ومركز الشيخ جابر االحمد للطب 
الجزيئي

اعمال الصيانة السنوية لكافة منشات الهيئة العامة للقوى العاملة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/1إجتماع 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

الهيئة العامة البيئة

وزارة التربية

2017/2016/9

هـ ع ب/2017/2016/3

م ع /2017/2016/12

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

استئجار سيارات متنوعة بدون سائق لالدارة العامة لالطفاء لمدة ثالث سنوات

صيانة و معايرة محطات رصد و متابعة جودة الهواء الثابتة و المتنقلة و اجهزة القياس 
المحمولة

تنفيذ اعمال المراسلة ومقر منطقة حولي التعليمية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/1إجتماع 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 الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الدفاع

و ك م/2017/2016/25

و ك م /2016/2015/55

2015/2014/20

1962815

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الشعيبة الجنوبية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

اعمال صباغة وطالء محطات التحويل الرئيسية في مناطق مختلفة من دولة الكويت

مشروع هدم واعادة بناء وانشاء وانجاز وصيانة مسجد سعد العصفور (منطقة الفحيحيل - 
ق 9 )

تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الميكانيكية بقاعدة علي السالم الجوية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

2

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

وزارة الداخلية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2017/2016/6

2016/2015/25

2017/2016-17

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد وتركيب اللوحات االرشادية للشوارع في المناطق الجديدة

مشروع انشاء االرشيف االلكتروني لملفات العاملين المدنيين بوزارة الداخلية لزوم االدارة 
العامة للشؤن االدارة - لالدارة العامة لنظمالمعلومات - بوزارة الداخلية

توريد جهاز صهر و طرد المواد البالستيكية 

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



5 2017/1إجتماع 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

320
2016-12-15

2017/4$
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االطالع واتخاذ ما يلزم بشأن المناقصة رقم RFP-2013041 خطوط انابيب شركة 
نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الجديدة

طلب حجز قيمة الضمان المالي االولي الخاص بـ / شركة الخصوصية للطاقة المرسى عليها 
 2035887-RFQ المجاميع (الثالثة ، الخامسة ، السادسة ، والثامنة) من المناقصة رقم
تزويد انابيب تبطين 5/8-9& 5/8-7& 7, 12-5 , 5, 1/2-4 و ملحقاتها مع وصالت 

بريميوم للحفر التطوري لقرب انتهاءه في 2017/1/9 ولحين تسليم الكفالة النهائية وتوقيع
العقد مع الشركة حيث انها لم تتقدم بالكفالة النهائية حتى تاريخه

الموضوع

1

2

 م

      قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها الموافقة على ترسية المناقصة على ( ثاني أقل 
األسعار) شركة الواحة القابضة بمبلغ إجمالي قدره(-/260.040.000د.ك) وكيل شركة 

dodsal engineering and construction pteld singapore بعد إعتذار أقل 
األسعار مع إعتراض ممثل وزارة النفط

وبناء عليه يرفع األمر للمجلس األعلى للبترول وفقا لنص المادة رقم (10) من القرار رقم 
(98/1) بتعديل بعض أحكام قرار المجلس األعلى للبترول رقم 1979/5 بتنظيم مناقصات 

الشركات البترولية

   قررت اللجنة الموافقة  



6 2017/1إجتماع 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

17
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة ايداع الضمان البنكي الخاص بالمجموعة الثالثة 
من المناقصة رقم RFQ-2035885 تزويد انابيب تبطين 

قياس24 & 5/8-18 , 3/8-13 , 3/4-10 و ملحقاتها مع 
وصالت بريميوم للحفر التطويري المرساة على الشركة وحسب 

شروط المناقصة بما يعادل 2% من قيمة المجموعة مع 
استرجاع الكفالة التي تم ايداعها سابقا لجميع المجموعات 
وذلك النتهاء سريان المناقصة حسب المادة 15 من قانون 

المناقصات العامة

كما اطلعت اللجنة على كتاب الشركة 364 المؤرخ في 
2017/1/2 المتضمن تأكيد الشركة على تجديد الكفالة للجموعة

الثالثة فقط

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة ساتكو انيرجي 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   قررت اللجنة الموافقة  ويحال لشركة نفط الكويت لإلطالع 
واإلفادة



7 2017/1إجتماع 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

34834
2016-12-21

34853
2016-12-21

4117
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل الموافقة على ترسية المناقصة رقم و ك م /2013/2012/102 تزويد وتركيب 
محطة تحويل رئيسية العارضيةAX 11/33/132/300 ك ف و اعمال تزويد وتركيب محول

300م ف لمحطة العمرية AW 33/132/300 ك ف لتصبح على / شركة المقاوالت 
الوطنية المحدودة ( المملكة العربية السعودية) وكالء السادة / شركة المقاوالت الوطنية

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/53 اعمال الزراعة بمحطة الدوحة الشرقية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة الخيرة للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (113,916/500 د.ك) فقط مائة وثالثةعشر الف  وتسعمائة 
وستةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك بعد احتساب خطأ حسابي بالزيادة بمبلغ 

إجمالي قدره (-/5,172 د.ك) مايعادل نسبة (4.343%) من اجمالي العطاء

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2012/2011/17 (ع) انشاء وانجاز وصيانة مبنى 
ادارة شئون إقامة العاصمة على / شركة برثن للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/10,925,100.ك)  فقط عشر ماليين  وتسعمائة وخمسة وعشرون 
الف  ومائة دينار  الغير بعد خصم قيمة المحمالت بمبلغ إجمالي قدره (-/24,900 د.ك) 

بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية 
لتوافر االعتماد المالي

   قررت اللجنة الموافقة  



8 2017/1إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

وزارة المالية

13216
2016-12-25

1266
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 4-2018/2017 توفير عمالة العمال النظافة لمواقع الجامعة 
المختلفة - ادارة الخدمات العامة - بالجامعة على/ شركة ابناء عبدالحميد سالم التجارية (اقل
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (7,695,480/600 د.ك)  فقط سبعة ماليين  وستمائة وخمسة

وتسعون الف  واربعمائة وثمانون دينار  وستمائة فلس  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص /2014/12-2019 بشان توريد وتركيب وتشغيل 
والتدريب وصيانة الخادمات الرئيسية ومركز الحماية من الكوارث ومعدات التشغيل وتوريد 

قطع الغيار الالزمة الدارة مركز المعلومات على/شركة الديار المتحدة للتجارة العامة و 
المقاوالت(اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/1,390,995د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة 

وتسعون الف  وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



9 2017/1إجتماع 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 المالية

وزارة الصحة

28829
2016-10-24

1596
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2015/12- 2016 (ع) توفير خدمات عامة ( 
مراسلين وفراشين ) للوزارة على / شركة طويق العالمية للخدمات ( ثاني أقل األسعار) لمدة
ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/1،065،600 د.ك) فقط مليون وخمسة وستون الف 

وستمائة دينار الغير.

- كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 32971 المؤرخ في 2016/12/11 المتضمن 
كراسة الشروط وأسباب االستبعاد .

 طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 90 / 2015/2014 توريد وتركيب مولدات 
طوارئ مع ملحقاتها لمبنى االشعة التشخيصية بمستشفى االمراض الصدرية على/ شركة 

سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/562,390 د.ك)  فقط خمسمائة واثنى وستون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  مع تجديد الكفالة البنكية



10 2017/1إجتماع 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

10970
2016-12-05

11321
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 (إعيد  بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/6 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة 
شبكات و ملحقاتها لالدارة على النحو التالي :

-(المجموعة االولى و الثانية ) على/شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر بمبلغ إجمالي 
قدره (-/281,900 د.ك)  مائتين واحدى وثمانون الف  وتسعمائة دينار

-المجموعة األولى أقل األسعار- أقل العطاءات إختالف 
-المجموعة الثانية أقل األسعار 

-(المجموعة الثالثة) على/شركة كوالتي نت للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/13,900 د.ك)  ثالثةعشر الف  وتسعمائة دينار

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/3 تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة قواطع داخلية 
وتجهيز مبنى قطاع الوقاية التابع لالدارة بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف ) على/شركة

الجابرية لألثاث و المفروشات و مواد الديكور(اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-
/125,298د.ك) فقط مائة وخمسة وعشرون الف  ومائتين وثمانية وتسعون دينار  الغير 

شريطة أن يلتزم بتقديم ما ذكر بكتاب اإلدارة.

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وتخطر اإلدارة بدراسة العروض التي تليه وموافاة اللجنة 
بالتوصية



11 2017/1إجتماع 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 لشئون الزراعة والثروه السمكية

21143
2016-12-20

21700
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2016/2015/26 تشغيل وصيانة الوحدات التطبيقية 
لنباتات الزينة وزهور القطف على / الشركة الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق (أول 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/258,224 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  
ومائتين واربعة وعشرون دينار  الغير شريطة استدعاء الشركة لعمل موازنة تسعيرية 
لبعض البنود لوجود خطأ حسابي بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/61 د.ك) مايعادل نسبة 

(0,024%) ومبلغ (-/1,586 د.ك) بالجدول لم يسعر ألي بند

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/16 تنفيذ و تطوير و صيانة 
الزراعات التجميلية و الري في المنطقه التاسعة على / شركة ابناء عبد الحميد سالم 

التجارية ( اقل االسعار) بنسبة (-37%) بمبلغ اجمالي (-/2,323,500د.ك)  فقط  مليونين
 وثالثمائة وثالثة وعشرون الف  وخمسمائة دينار  الغير بناء علىقرار مجلس الوزراء 

* كما اطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم (11317) بتاريخ 2016/12/6 المتضمن االطالع
على قرار مجلس الوزراء

الموضوع

1

2

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرارها السابق الصادر  بإجتماع رقم 2016/18  المنعقد بتاريخ 2016/3/7 
المتضمن : الموافقة بالترسية على/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي (ثالث اقل االسعار) 

بنسبة خصم (-35%) بمبلغ (-/2,392,500 د.ك)
ثانيا: الموافقة مع تجديد الضمانة



12 2017/1إجتماع 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 لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة التربية

21702
2016-12-27

6788
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/18 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) على/ شركة كي
جي ال لخدمات الزراعية بنسبة (اقل االسعار) (-27.8%) بمبلغ (-/1.976.660د.ك) بناء

على قرار مجلس الوزراء

* كما اطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم (11317) بتاريخ 2016/12/6 المتضمن االطالع
على قرار مجلس الوزراء

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/32-2017 فحص واصالح و تشغيل و صيانة 
الرافعات الشوكية و معدات المناولة الداخلية بمجمع مخازن الوزارة على/شركة أساهي 

للتجارة العامة و المقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/83,610 د.ك) فقط ثالثة 
وثمانون الف  وستمائة وعشر دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم(2016/12) المنعقد في 2016-2-15 

المتضمن : الموافقة على الترسية على شركة علي محمد ثنيان الغانم واوالدة للتجارة العامة
(ثالث اقل اسعار)

ثانيا: الموافقة مع تجديد الضمانة

   قررت اللجنة الموافقة  



13 2017/1إجتماع 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 التربية

وزارة الدفاع

28995
2016-12-21

272722029761
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة إستدعاء شركة/ رابطة الكويت والخليج للنقل لمناقشة موضوع المناقصة رقم 
م.ع/2017/2016/27 استئجار حافالت مع سائقين لنقل طلبة وطالبات مدارس منطقة 
(االحمدي - مبارك الكبير-الجهراء) التعليمية وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 1962813 تشغيل و صيانة و إصالح األجهزة و 
المعدات الكهربائية بمعسكرات مركز المنطقة الشمالية

- كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة جي أف اس للتجارة رقم 200 بتاريخ 2016/9/20 
المتضمن تعديل سعر المناقصه

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   بعد االستماع الى   إفادة ممثل الوزارة:
- المهندس/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

قررت اللجنة تاجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة



14 2017/1إجتماع 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

وزارة الدفاع

وزارة الدفاع

10125
2016-11-07

2727220279
16

2016-12-06

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) اإلحاطة والعلم واتخاذ االجراء الالزم للنظر 
بقرار االمانة العامة لمجلس الوزراء بالغاء المناقصة رقم 
2512713 صيانة الزراعات التجميلية والري بمعسكرات 

المباركية

* كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة حمد العصفور رقم 
(2016/1344) المؤرخ في 2016/7/3

(اعيد بحث) طلب اإلطالع والعلم وعمل الالزم نحو تطبيق
المادة (57) من قانون المناقصات العامة على/ شركة أيه 

أل أم الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك إلخالل 
الشركة بشروط عقد المناقصة رقم 1232913 أعمال 
صيانة وتشغيل أجهزة التكييف والتبريد بقاعدة أحمد 

الجابر الجوية
علما بأنه تم سحب أعمال العقد من الشركة تطبيقا للمادة 

رقم (63) من شروط العقد

الموضوع

1

2

المقاول م

شركة مجموعة حمد 
العصفور وشركاه 
للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

شركة اي ال ام 
الوطنية للتجارة 

العامة و المقاوالت ذ
م م

   بعد االستماع الى   إفادة ممثل الوزارة:
- المهندس/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

وممثلي حمد العصفور للتجاره العامة والمقاوالت :
- السيد/ عبدالله فهد محمد العصفور الهاجري   نائب 

المدير العام
- السيد/ رضا طنطاوي السيد سالم                 مدير 

المالى
- السيد/ محمد سامي فرغلى المتعال               مدير 

المشروع

قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

الجهـــــــة



15 2017/1إجتماع 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

وزارة الدفاع

وزارة التربية

2727220279
16

2016-12-06

795654
2016-11-02

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد البحث)إفادة الوزارة بإخالالت شركة العهد الجديد 
للمواد اإلنشائية والمقاوالت بإلتزاماتها التعاقدية إلعمال 
المناقصة رقم م ع / 2010/2009/5 لتصميم وترخيص 
وتنفيذ وانشاء وانجاز مجموعة مباني و المنشات تشمل 
فصول دراسية و مرافقها و صيانتها بنظام تسليم المفتاح 

بمنطقة األحمدي التعليمية

الموضوع

3

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة:
- المهندس/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

- المهندس/  يوسف الزايد   مراقب قاعدة احمد الجابر 
الجوية

- المهندسة/ وجود النجار    رئيس قسم عقود المنطقة 
الجنوبية 

- المهندس/ حسن المالكي   رئيس قسم الصيانة بقاعدة 
احمد الجابر الجوية

- سيحضر من جانب شركة أيه أل أم الوطنية للتجارة 
العامة والقاوالت:

- المهندس/ ساشين تومار          مدير التنفيذي
- الدكتورة/ مامتا تومال              مدير الشريك

- السيد/ طارق الكيالني               مسئول مبيعات
- السيد/ ابراهيم السيد عبدالعزيز    محاسب

قررت اللجنة عدم الموافقة على تطبيق المادة رقم (57) 
من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



16 2017/1إجتماع 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

وزارة التربية

وزارة األعالم

795654
2016-11-02

532
2016-10-09

رقم الكتاب
وتاريخه

(أعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و أ /
2015/2014/212 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 
وصيانة مشروع بناء شبكة حديثة لالخبار بالوزارة ( 

المرحلة الثانية ) على/ شركة الشبكات الدولية للتكنولوجيا
(أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,551,450 د.ك)  

فقط  مليونين  وخمسمائة واحدى وخمسون الف  
واربعمائة وخمسون دينار  الغير وذلك بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة 

الموضوع

4

المقاول م

 

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الوزارة:
-السيد/ بدر المعيوف                (مدير إدارة االتصاالت

الهندسية)
-السيد/ عمار صالح بهزاد         (مراقب الترددات)

-السيد/ بدر المعيوف                (مدير إدارة االتصاالت
الهندسية)

-السيد/ عمار صالح بهزاد         (مراقب الترددات)
-المهندس/احمد الفليكاوي -مراقب الدعم الفني والمالي 

تكليف
-المهندس/ناصر الناصر- رئيس قسم كهرباء و ميكانيك 

تكليف
-المهندس/محمد حامد- رئيس قسم هندسي تكليف

ومن جانب شركة العهد الجديد للمواد اإلنشائية 
والمقاوالت:

-السيد/ عبد الرحمن عبد اللطيف شاهين الغانم - رئيس 
مجلس اإلدارة

-السيد/رجب علي مراد ملكي - المدير العام
-السيد/ناصر كامل حسين - المدير المالي

-السيد/محمود محمد عوض زايد - المستشار القانوني

قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 
من الوزارة

الجهـــــــة



17 2017/1إجتماع 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

وزارة األعالم

وزارة األعالم

532
2016-10-09

556
2016-10-23

رقم الكتاب
وتاريخه

وإستعداد القطاع للحضور أمام اللجنة للرد على أي 
استفسار وإستيضاح علما بأن المشروع ذو أهمية خاصة 

وحيويه

- كما اطلعت اللجنة على  تظلم شركة أوالد عبدالعزيز 
عبدالمحسن الراشد رقم (2016/2111) المؤرخ في 

2016/10/31

(إعيد بحث) طلب التجديد الرابع لعقد بث القناة الفضائية 
األولى والثانية والثالثة الرياضية على القمر الصناعي 
2AB إلى منطقة الشرق األوسط المبرم مع / شركة 

جولف سات لإلتصاالت لمدة سنة إعتبارا من 
2017/1/23 حتى 2018/1/22 بمبلغ إجمالي قدره 

مائتين وسبعون الف  دينار  (-/270,000د.ك)

الموضوع

5

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة:
-السيد/ مشعل المقلد                (الوكيل المساعد 

للشئون الهندسية)
-السيد/ عيسى العنزي              (مدير إدارة هندسة 

االخبار)
-السيد/ صباح نواف الشديفات     (خبير الشئون 

الهندسية)

قررت اللجنة بانها مازلت عند قرارها السابق الصادر 
باجتماع رقم 2015/92 المنعقد في 2015/12/7 

المتضمن " الموافقة على التوصية" 
ويحفظ كتاب الشركة

الجهـــــــة



18 2017/1إجتماع 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

وزارة األعالم

وزارة األعالم

556
2016-10-23

557
2016-10-23

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد بحث)طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم و أ / 
2011/2010/50 بث القناة الفضائية الكويتية  االولى 
والثانية والثالثة إلى قارة امريكا الشمالية والجنوبية 

والجزر المحيطة المبرم مع/ شركة جولف سات لإلتصاالت
لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/3/1 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,738,227 د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة 
وثمانية وثالثون الف  ومائتين وسبعة وعشرون دينار  

الغير

الموضوع

6

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة:
-السيد/ بدر المعيوف                (مدير إدارة االتصاالت

الهندسية)
-السيد/ عمار صالح بهزاد         (مراقب الترددات)

قررت اللجنة الموافقة

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة:
-السيد/ بدر المعيوف                (مدير إدارة االتصاالت

الهندسية)
-السيد/ عمار صالح بهزاد         (مراقب الترددات)

قررت اللجنة الموافقة

الجهـــــــة



19 2017/1إجتماع 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 الصحة

6582
2016-12-21

1583
2016-12-14

1598
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م م ك/2013/2 التأمين على أصول و مرافق 
المؤسسة ( مباني و منشآت بحرية و رافعات جسرية و متحركة و قطع بحرية و معدات و 

آليات ) و التأمين الصحي ( العالج) للموظفين و إصابات العمل و الحياة على موظفي 
المؤسسة المبرم مع / شركة الكويت للتأمين لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/1/12 بمبلغ

اجمالي قدره (1,485,302/343د.ك) فقط  مليون  واربعمائة وخمسة وثمانون الف  
وثالثمائة واثنين دينار  وثالثمائة وثالثة واربعون فلس  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/ م خ ع/21ب/2013/2012 زراعة و صيانة 
حدائق مرافق وزارة الصحة ( العاصمة - حولي -ااالحمدي- الفروانية -الجهراء )  ( 
المجموعة ب) لمدة سنة اعتبارا من 2017/1/7 حتى 2018/1/6ببملغ إجمالي قدره 

(619,246/633د.ك) بعد تخفيض االعمال بنسبة (%27.15) .

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم م خ ع / 2012/2011/65 توريد و تركيب خدمة 
االنترنت و شبكة نقل معلومات السلكية داخلية للمستشفيات المبرم مع / شركة كوالتي نت 

للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/3/9 بمبلغ اجمالي قدرة (-
/253.500 د.ك)  فقط مائتين وثالثة وخمسون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك 

لضرورة استمرار الخدمة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



20 2017/1إجتماع 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

جامعة الكويت

1598
2016-12-20

1612
2016-12-20

499
2016-12-11

13022
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/3,830,295 د.ك) ما يعادل 
نسبة (32.46 %) على قيمة عقد تقديم خدمات طبية مساندة (فني مختبر - فني اشعة -
فني صيدلة) لكل من منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين (المجموعة الخامسة) المبرم 
مع / مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 21 شهرا اعتبارا من 2017/5/5 

حتى 2019/2/4 و ذلك لسد احتياجات مستشفي جابر االحمد و اضافة عدد (275) موظف 
(اداري - فني) لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب إصدر االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/193,500$) ما 
يعادل(59,017/500د.ك) فقط تسعة وخمسون الف  وسبعةعشر دينار  وخمسمائة فلس  
الغير بنسبة (20%) على قيمة عقد رقم(0008G/16) من مناقصة الخليج المبرم مع / 

شركة صفوان  للتجارة والمقاوالت

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم (2014/2013/17)  سابقا
 2013/2012/1(ع) اعمال توفير وسائل نقل بكافة انواعها (سيارات) إلدارة الخدمات 

العامة بالجامعة المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات لمدة سنة اعتبارا 

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



21 2017/1إجتماع 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

جامعة الكويت

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

13022
2016-12-19

13023
2016-12-20

12941
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

من 2017/6/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (477,770/400 د.ك)  فقط 
اربعمائة وسبعة وسبعون الف  وسبعمائة وسبعون دينار  واربعمائة فلس  الغير وذلك لحين

اإلنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة

طلب التجديد الرابع لعقد رقم 815 صيانة جهاز الحاسب الرئيسي واألجهزة الملحقة بها 
z10 EC mainframe Maintenance Ficon Director المبرم مع/شركة الخرافي
للحاسبات اآللية لمدة سنتان اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2019/4/30 بمبلغ اجمالي قدره 

(-/209,130 د.ك) فقط مائتين وتسعة الف  ومائة وثالثون دينار  الغير

 IBM TIVOLI STORAGE طلب تجديد االول لعقد رقم 1081 صيانة حزم برامج
PRODUCTIVITY المبرم مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية لمدة سنتين اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/171,074 دوالر امريكي) اي 
مايعادل (-/52,177 د.ك)  فقط اثنى وخمسون الف  ومائة وسبعة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وتخطر الجامعه باإلستعجال بطرح المناقصة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



22 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

13022
2016-12-20

13024
2016-12-20

21295
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 & Z/VM SUPPORT طلب التجديد الثاني لعقد رقم 845 صيانة حزم برنامج
Z10EC SUBSCRIPTION ON المبرم مع/شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة 3 

سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/29,520 $ دوالر
امريكي) ما يعادل (-/9.050 د.ك) فقط تسعة آالف  وخمسون دينار  الغير

 IBM SVC SPLIT CLUSTER طلب التجديد الثالث لعقد رقم 986 صيانة حزم برامج
SOLUTION المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة إعتبارا من 

2017/4/1حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/8,067 د.ك)  فقط ثمانمائة وسبعة 
وستون دينار  الغير

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 33 / 2011 / 2012 اعمال الخدمات 
والنظافة العامة بمقر الهيئة وبعض مرافقها المبرم مع/ شركة المجموعة االمنية الفنية 
للخدمات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/2/4 حتى 2017/5/3 بمبلغ اجمالي قدره 

(178,241/400 د.ك) فقط مائة وثمانية وسبعون الف  ومائتين واحدى واربعون دينار  
واربعمائة فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من ترسية المناقصة رقم

هـ ز/م م/2016-2015/34

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



23 2017/1إجتماع 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

21199
2016-12-20

21141
2016-12-20

21200
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/22 تقديم خدمات 
استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة مجموعة خدمات االعمال 

الخليجية (كاني) لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/1/6 حتى 2017/7/5 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/44,280 د.ك)  فقط اربعة واربعون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بنفس 

الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز/م 
م/2015/21-2016(ع) اقفالها في 2017/1/17

طلب إصدار االمر التغييري الثالث بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/3,108 د.ك) ما يعادل 
نسبة (3.925 %) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/12 اصالح 

وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية بمرافق الهيئة المختلفة المبرم مع / شركة كوالتي باور 
للطاقة البديلة.

طلب التمديد الرابع لعقد رقم هـ ز/ع ص/2013/1-2014 إصالح وصيانة نظام اإلطفاء 
الذاتي للغاز FM-200 ببعض مواقع الهيئة المختلفة المبرم مع / شركة صالح جمال 

وشركاه لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/1/14 ولغاية 2017/4/13 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/480 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

2

3

4

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



24 2017/1إجتماع 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 الدفاع

272722029108
2016-12-21

272722028250
2016-12-12

272411401
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2292812 اعمال خدمات النظافة بمعهد القوة البرية
و االسناد و معسكر المدفعية المبرم مع / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت 
لمده ستة اشهر تنتهي بتاريخ 2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (168,793/332د.ك) فقط
مائة وثمانية وستون الف  وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار  وثالثمائة واثنى وثالثون فلس 

الغير لحين اإلنتهاء من اجراءات توقيع عقد  المناقصة رقم (1202815).

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1302913 خدمات الغسيل و الكي و صيانة معدات 
المغسلة بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة المبرم مع/شركة الصانع للمقاوالت 

الكهربائية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(-/27.024د.ك)  فقط سبعة وعشرون الف  واربعة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة 1442916

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة واالذن بالموافقة على التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 
2414358123 / 2016/2013 لتوريد تجهيزات و تقديم خدمات تعليمية لزوم / مدرسة 

اللغات المبرم مع / شركة المعرفة النموذجية لخدمات التعليمية بمبلغ اجمالي قدره (-
/875,843د.ك) فقط ثمانمائة وخمسة وسبعون الف  وثمانمائة وثالثة واربعون دينار  

الغيرالتي تمثل المبالغ المتبقية من العقد الحالي والمتوقع صرفها خالل مده التمديد على ان
اليترتب التمديد اي تكاليف او اعباء مالية اضافية على العقد

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على أن تكون مشهرة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

      قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/88) المنعقد بتاريخ 

2016/12/12 المتضمن "عدم الموافقة على التمديد لعدم تزويد اللجنة بأسباب التمديد 
الزمني "

ثانيا: الموافقة على التمديد



25 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة األشغال العامة

28691
2016-12-19

3700
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل الموافقة على إصدار االمر التغييري األول لتصبح بزيادة مبلغ قدره 
(92,890/040 د.ك) ف فقط اثنى وتسعون الف  وثمانمائة وتسعون دينار  واربعون فلس 

الغير بنسبة (8,046%) على عقد المناقصة رقم م ع / 2015/2014/2 تنفيذ اعمال 
المراسلة لمدارس ومقر منطقتي العاصمة واالحمدي التعليميتين المبرم مع/ شركة البحار 

للخدمات العامة وذلك لزيادة عدد المراسلين بالمناطق التعليمية

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن باصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ 
اجمالي قدره (87,597/810 د.ك ) فقط سبعة وثمانون الف  وخمسمائة وسبعة وتسعون 
دينار  وثمانمائة وعشر فلس  الغير ما يعادل نسبة (0.269 % ) على قيمة عقد المناقصة 

هـ ط/121 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى 
لطريق الدائري األول - دسمان وشارع عبدالله األحمد (المرحلة الثانية) المبرم مع/ شركة 
محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت وذلك إلدراج كوابل الشبكة 

الهاتفية ضمن أعمال العقد

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 3427 المؤرخ في 2016/11/30 المتضمن الطلب
السابق

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

      قررت اللجنة التالي:
أوال إلغاء قرارها السابق  باجتماع رقم (2016/89) المنعقد في 2016/12/14 المتضمن "

 تأجيل البت بالقرار لحين أخذ موافقة مجلس الوزراء"
ثانيا : الموافقة



26 2017/1إجتماع 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

103480
2016-12-06

71579
2016-11-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد الممارسة 2-2015/2014 الدعم الفني والتحديث لتراخيص اوراكل
المبرم مع / شركة الدار لالنظمة للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 2016/12/17 حتى 

2017/6/20 بمبلغ اجمالي قدره (45,592/300د.ك) فقط خمسة واربعون الف  
وخمسمائة واثنى وتسعون دينار  وثالثمائة فلس الغير

(إعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد صيانة نظام البصمة بالمؤسسة المبرم مع/ شركة 
أبيكس المتحدة للتجارة العامة لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31
بمبلغ اجمالي قدره (44,184/600 د.ك) فقط أربعة وأربعون ألف ومائة وأربعة وثمانون 
دينار  وستمائة فلس ال غير وذلك الستمرار حاجة العمل بالمؤسسة الستخدام تلك األجهزة

**مرفق فاكس المؤسسة الموضح أسباب الزيادة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



27 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة المالية

وزارة األعالم

11460
2016-12-19

32921
2016-12-07

698
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/8 صيانة و تشغيل و اصالح اجهزة و
انظمة االتصاالت الالسلكية تترا و ملحقاتها لالدارة العامة لالطفاء المبرم مع / شركة جلوبال
بروجكتس لمده شهرين اعتبارا من 2017/1/2 بمبلغ اجمالي قدره (28,302/666د.ك)  

فقط ثمانية وعشرون الف  وثالثمائة واثنين دينار  وستمائة وستة وستون فلس  الغير

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/27,182 د.ك )  فقط سبعة 
وعشرون الف  ومائة واثنى وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة (3.3% ) على قيمة عقد

المناقصة رقم 2013/15-2014 توفير مهندسين من ذوي الخبرة المبرم مع / الشركة 
المتحدة إلدارة المرافق وذلك لحاجة الوزارة االستعانة بخدمات المهندس

طلب التمديد الثالث لعقد  شحن وتوزيع مجلة العربي ومجلة الكويت ومالحقهما ودوريات 
الوزارة االخرى الى دول العالم المختلفة العربية وغيرها المبرم مع / شركة المجموعة 

االعالمية العالمية لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/3/1بمبلغ اجمالي شهري (-
/24،993 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  وتسعمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



28 2017/1إجتماع 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 األعالم

الهيئة العامة لإلستثمار

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

698
2016-12-21

977516
2016-12-19

2003
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد رقم 2015/39-2016 الدعم الفني في مجال أمن وسرية 
المعلومات في الهيئة المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (إيمس) لمدة سنة 

اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/21.600 د.ك) فقط احدى
وعشرون ألف وستمائة دينار ال غير

طلب التجديد االول للعقد رقم (2016/5) توفير عمالة متخصصة في مجال ارشفة الوثائق 
وادخال البيانات المبرم مع/ مجموعة خدمات االعمال والتوظيف الخليجية لمدة سنة اعتبارا 

من 2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/18,720 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



29 2017/1إجتماع 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 للرياضة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

21605
2016-12-18

11333
2016-12-07

28996
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إصدار األمر التغييري األول بمبلغ اجمالي قدره (-/4,500 د.ك)  فقط اربعة آالف  
وخمسمائة دينار  الغيرما يعادل (19%) على قيمة عقد الممارسة رقم هـ ع ر 2016/16-
2017 أعمال مهرجان أيام الشباب في دورته الحادية عشر المبرم مع / شركة هاي برو 

للدعاية واإلعالن واالنتاج الفني.

طلب الغاء الموافقة على األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/2,029د.ك)  فقط  الفين  
وتسعة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (5,94%) على قيمة العقد الصادر رقم 

(3916) تجديد وتحديث وتطوير الخدمات واالشتراكات ببرج الحمراء لمبنى مكتب وزير 
الدولة لشئون الشباب المبرم مع / شركة الحمراء العقارية وذلك بناء على طلب مكتب وزير 

الدولة لشئون الشباب

افاده الهيئة بأن شركة/النهضة الدولية للتجارة العامة و المقاوالت المبرم معها عقد 
المناقصة رقم هـ ع/ش ا م/2015/2014/31 اعمال الصيانة المدنية و الصحية الشاملة في 

كافة الكليات و المراكز التابعة للهيئة (المنطقة االولى) اخلت بواجباتها التعاقدية اتجاه 
الهيئة ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2017/1إجتماع 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 للتعليم التطبيقي والتدريب

28996
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الهيئة وممثل عن  
شركة/النهضة الدولية للتجارة العامة و المقاوالت إلجتماع قادم



31 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

33403
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/54 اصالح وتحديث الكيبالت االرضية للضغط
المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة مبارك الكبير 

بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

* التقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة 

* االوامر التغييرية 5%بالنسبة للكميات 20% بالنسبة لألعمال 

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



32 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

32845
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 7207 توريد قطع غيار لصمامات الهواء والبخار النظمة مقطرات 
المرحلة االولى والثانية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة 

* االوامر التغييرية %10
*التقبل عروض البديلة 

* التقبل التجزئة
* المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذه االعمال

* يشترط توريد المواد المطلوبة من المصنعيين العالمين ذات بلد المنشأ ( الواليات المتحده 
المريكية - كندا - دول االتحاد األوروبي- اليابان - كوريا الجنوبية - أستراليا) شريطة 

االلتزام بالمواصفات الفنية المذكورة في الجزء الخامس من مستندات المناقصة 
- يجب على المقاول االقرار عند توقيع العقد انة لدية خبرة سابقة في مجال األعمال 

المطلوب تنفيذها وانة بالفعل قد سبق لة ونفذ اعماال ذات مستوى فني معادل او أعلى وذات
طبيعة مشابهه لألعمال المطلوبة 

- يجب على المقاول ان يكون مؤهال لألعمال المطلوبة لدي الوزارة ولجنة المناقصات او ان
يثبت للوزارة على ضوء ماجاء بالفقرة 1-3 بالجزء االول بأن المقاول قادرا على إنجاز 

األعمال المطلوبة

الموضوع

2

 م

   قررت اللجنة الموافقة  على التالي:
1- أن تطرح الشركات المتخصصة

2- أن ال تقل الخبرة عن خمس سنوات
3-  يشترط توريد المواد المطلوبة من المصنعيين العالمين ذات بلد المنشأ ( الواليات 
المتحده المريكية - كندا - دول االتحاد األوروبي- اليابان - كوريا الجنوبية - أستراليا) 
شريطة االلتزام بالمواصفات الفنية المذكورة في الجزء الخامس من مستندات المناقصة 

وعدم الموافقة على الشروط التالية:
1- - يجب على المقاول االقرار عند توقيع العقد انة لدية خبرة سابقة في مجال األعمال 

المطلوب تنفيذها وانة بالفعل قد سبق لة ونفذ اعماال ذات مستوى فني معادل او أعلى وذات
طبيعة مشابهه لألعمال المطلوبة 



33 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األشغال العامة

31739
2016-11-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/26 توريد و تزويد و تركيب احبار طابعات و
مستهلكات و مستلزمات اجهزة الكمبيوتر لوزارة الكهرباء و الماء

-ان يكون المناقص مسجال لدى الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات 

-االوامر التغييرية (%20)

الموضوع

الموضوع

3

 م

 م

2- يجب على المقاول ان يكون مؤهال لألعمال المطلوبة لدي الوزارة ولجنة المناقصات او 
ان يثبت للوزارة على ضوء ماجاء بالفقرة 1-3 بالجزء االول بأن المقاول قادرا على إنجاز 

األعمال المطلوبة

   قررت اللجنة الموافقة  مع إلغاء الشرطيين التاليين بالجزء رقم (4) :
1-  سيتم االستبعاد في حالة طلب عينات عشوائية من مقدمي العروض من ضمن المواد 
المذكورة بجداول التسعير لفحصها واعتماد مواصفاتها الفنية وفشل المناقص في جلب 
جميع المواد المطلوبة دون استثناء أو عدم مطابقة احدى العينات للمواصفات الفنية 

المطلوبة أو تأخر جلب المواد عن المدة المحددة بطلب الفحص العشوائي والتي لن تتجاوز 
مدة ساعتين من تاريخ االخطار عن طريق الفاكس 

2-  سيتم االستبعاد في حالة قيام مهندسي الوزارة بزيارة ميدانية لمخزن مقدم العطاء 
واكتشاف عدم وجود مخزون للمواد المذكورة بجداول االسعار في المخزن بما يقل عن 

50% من مجمل المواد المذكورة بجداول االسعار



34 2017/1إجتماع 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 األشغال العامة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة التربية

3555
2016-12-12

15102
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/203 تشغيل وصيانة محطة الضخ وخطوط شبكة توزيع
المياه المعالجة بالعبدلي على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- المناقصة ال تقبل التجزئة
- المناقصة ال تقبل عروض بديلة

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2017/2016/1 استشاريين نظم آلية إلدارة 
مركز نظم المعلومات بالوزارة  لمدة (30) يوما حتى 2017/1/31

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وموافاة اللجنة بالتوصية



35 2017/1إجتماع 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

وزارة الداخلية

27968
2016-12-06

22179
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع 2010/51-2011 تصميم و ترخيص و انشاء و انجاز و 
صيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة الزهراء قطعة (8) التابعة لمنطقة حولي التعليمية بنظام 

تسليم المفتاح 

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

-محدودة على الشركات المصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئة األولى 
والثانية

طلب إلغاء  وإعادة طرح المناقصة رقم 2016/2015/44 توريد وتركيب رؤوس االشارات 
الضوئية ذات صمامات ثنائية LED لالدارة العامة للمرور بالوزارة وذلك لعدم وجود شركات

مطابقة للمواصفات الفنية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  وتطرح على الفئتين الثانية والثالثة لألعمال اإلنشائية

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2017/1إجتماع 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

21533
2016-12-01

21075
2016-11-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/41 توريد وتركيب طابعات ملصق االقامة لزوم 
االدارة العامة لشؤون االقامة - لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة 

* التقبل التجزئة 
* التقبل بديل

-االوامر التغييرية (%40)
*محدودة على الشركات و المؤسسات المتخصصة في هذا المجال

طلب طرح المناقصة رقم 2016/2015/33 اعمال الصيانه واالصالح والتاهيل لقاعده 
صباح االحمد البحريه لخفر السواحل اعمال صيانه ميناء القاعده بالوزاره على الشركات 

المصنفة فئة ثانية وثالثة - األعمال اإلنشائية

* التقبل التجزئة 
* التقبل بديل

*يجب ان يكون لديهم سابقة ألعمال بحرية لمشاريع مشابهة لمده التقل عن 5 سنوات وفي 
حال عدم التخصص يجب تقديم مقاول باطن متخصص باألعمال البحرية ويكون لدية سابقة 

أعمال بحرية التقل عن خمس سنوات

الموضوع

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  مع  تعديل نسبة األوامر التغيرية إلى (%25)

   قررت اللجنة الموافقة  وتطرح على الفئة الثالثة األعمال اإلنشائية 
مع تعديل الشرط التالي ليصبح  " يجب ان يكون لديهم سابقة ألعمال بحرية لمشاريع 

مشابهة لمده التقل عن 5 سنوات" فقط



37 2017/1إجتماع 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

بلدية الكويت

وزارة الدفاع

28981
2016-12-07

272762028257
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/10 صيانة االت تصوير مستندات ومخططات لبلدية 
الكويت 

-التقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

-االوامر التغييرية (%25)

طلب طرح المناقصة رقم 1562916 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف و التهوية و 
التبريد بمعسكر لواء صالح المحمد االلي/94على الشركات المصنفة لدي اللجنة بالفئة الثالثة

- أعمال التكييف

* التقبل عروض بديلة
* التقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



38 2017/1إجتماع 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

وزارة الصحة

13113
2016-12-21

1647
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب عقد اجتماع مع أعضاء الجهاز لمناقشة اسباب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/56 
تجديد وصيانة رخص ال websense  لمركز نظم المعلومات بالجامعة

طلب طرح المناقصة رقم ص/ م خ ع/2017/2016/35 مشروع انشاء و انجاز وصيانة 
مركز الفنطاس الصحي التخصصي بين الشركات المصنفة فئة اولى لدى اللجنة اعمال 

انشائية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرارها السابق بإجتماع  رقم (2016/78) المنعقد بتاريخ 2016/11/7 عدم 
الموافقة وتخطر الجامعة بدراسة عطاء شركة انظمة تكنولوجيا المستقبل وموافاة اللجنة 

بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية 

ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/1إجتماع 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

الديوان األميري

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

6198
2016-12-25

1968
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم د أ/هـ/130 اعمال تطوير التصميم و االنشاء واالنجاز و التجهيز 
والصيانة و التشغيل لمشروع قصر العدل الجديد لمدة (1480) يوم بين الشركات المذكورة 

بكتاب الديوان

طلب طرح تأهيل الشركات للقيام بخدمات النظافة في مبنى الصندوق الكويتي للتنمية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



40 2017/1إجتماع 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

2016/509
2016-12-12

26764
2016-12-12

2016/489
2016-12-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة عرض ترسية الممارسة رقم (هـ ط 2014/918-2015) شراء جهاز 
وملحقاته MICROBIOLOGY LAB AUTOMATION SYSTEM الدارة خدمات 
المختبرات الطبية - مستشفى االمراض الصدرية على / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ 

اجمالي قدره (-/1,199,000د.ك) فقط  مليون  ومائة وتسعة وتسعون الف  دينار  الغير
وذلك لوجود مالحظات ديوان المحاسبة

طلب االحاطة والعلم بتعديل قيمة البند رقم (102) شراء ادوية (كبسوالت) لعالج مرضى 
السرطان لحاجة مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة صفوان 

للتجارة والمقاوالت ليصبح (-/2,276,736$) مايعادل (-/687,574د.ك) فقط ستمائة 
وسبعة وثمانون الف  وخمسمائة واربعة وسبعون دينار الغير بدال من (-

/2,567,760$) مايعادل (-/775,464د.ك) فقط سبعمائة وخمسة وسبعون الف  
واربعمائة واربعة وستون دينار الغير وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر

DIGITAL طلب اعادة عرض ترسية الممارسة رقم هـ ط2013/185-2014شراء اجهزة
X-RAY MACHINE DOUBLE DETECTOR وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة 

والعالج االشعاعي - مستشفى االميري على / شركة اشرف وشركاه المحدودة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/356,000د.ك) فقط ثالثمائة وستة وخمسون الف  دينار  الغيروذلك 

لوجود مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

1

2

3

 م

   مازالت اللجنة عند قرارها السابق  الصادر  باجتماع رقم (2016/37) 
بتاريخ2016/5/18 المتضمن " الموافقة على التوصية"

   قررت اللجنة الموافقة  

   مازالت اللجنة عند قرارها السابق  الصادر باجتماع (2014/31) بتاريخ 2014/5/7 
المتضمن " الموافقة على التوصية"



41 2017/1إجتماع 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

1609
2016-12-20

2016/513
2016-12-19

26554
2016-12-06

2016/525
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب توقيع االتفاقية رقم 2016/8-2017 للتعاون بين معهد الكويت لالختصاصات الطبية
- وزارة الصحة وكلية طب االسنان التابعة للكلية الملكية للجراحين االيرلندية لتوفير 

االستشارات والمشورة الفنية للبرنامج المحلي "برنامج البورد الكويتي لطب االسنان" 
لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/628,550 يورو) ما يعادل (-/205,000 د.ك) 

فقط مائتين وخمسة الف  دينار  الغير

AFFYMETRIX طلب استدراج عروض اسعار رقم 2016/1031-2017 لتوريد اجهزة
MICRORRY SYSTEM وملحقاتها لمجلس اقسام خدمات المختبرات الطبية - مختبر 
مركز االمراض الوراثية من الشركات المتخصصة المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

طلب االحاطه والعلم بتخفيض المبلغ اإلجمالي لشراء البند رقم (146)  مستهلكات طبية 
لحاجة قسم جراحة التجميل لحاجة مركز البابطين - مستشفى ابن سينا من / شركة علي 

 ADVANCIS MEDICAL / عبدالوهاب المطوع التجارية الوكيل المحلي لـشركة
ليصبح (-/122,256د.ك) فقط مائة واثنى وعشرون الف  ومائتين وخمسة وستون دينار
الغير بدال من (-/128,690د.ك)  فقط مائة وثمانية وعشرون الف  وستمائة وتسعون 

دينار الغير وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 TLD طلب استدراج عروض اسعار رقم 2016/1070-2017 لتوريد اجهزة
READER SYSTEM WITH NITROGEN GENERATOR وملحقاتها الدارة 

الوقاية من االشعاع من الشركات المسجلة لدى ادارة الهندسة الطبية

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وتطرح بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2017/1إجتماع 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

2016/525
2016-12-21

2016/520
2016-12-19

2016/504
2016-12-07

2016/500
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل التعاقد لشراء ملحقات أجهزة لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - 
مستشفى الجهراء لتصبح على / شركة السلطان المتحدة الطبية (وكيل محلي) بدال من / 
شركة بدر سلطان وإخوانه النتقال الوكالة وبمبلغ (-/99,000 د.ك)  فقط تسعة وتسعون 
الف  دينار  الغير بدال من (171,000 د.ك) فقط مائة واحدى وسبعون الف  دينار  الغير

 لتقديم خصم يتجاوز (%5)

طلب تعديل المبلغ االجمالي للممارسة رقم 359-2016/2015 توريد عدة اجهزة 
وملحقاتها لحاجة مجلس اقسام خدمات المختبرات الطبية مركز (مبارك العبدالله الصباح 

 ROCHE لغسيل الكلى) المرساة على / شركة ياكو الطبية الوكيل المحلي / لشركة
DIAGNOSTICS , GERMANY ليصبح (-/74,900د.ك) فقط اربعة وسبعون الف 

وتسعمائة دينار الغير بدال من (-/79,990د.ك) فقط تسعة وسبعون الف وتسعمائة 
وتسعون دينار  الغير وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر

طلب تعديل المبلغ االجمالي للممارسة رقم 290-2015/2014 توريد اجهزة وملحقاتها 
لحاجة مجلس اقسام الطوارئ المرساة على / شركة تكترون لالجهزة االلكترونية الوكيل 

المحلي لشركة /FAVERO , ITALY لتصبح (-/74,880د.ك) فقط اربعة وسبعون الف 
وثمانمائة وثمانون دينار  الغير بدال من  (-/79,730د.ك) فقط تسعة وسبعون الف  

وسبعمائة وثالثون دينار  الغير

الموضوع

7

8

9

10

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وتطرح بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



43 2017/1إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2016/500
2016-12-05

26761
2016-12-12

2016/516
2016-12-19

1997
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لشراء  بند رقم (87)ادوية (كبسوالت) لعالج امراض العظام 
لحاجة كافة المستشفيات من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية لتصبح (-

/59,598د.ك) فقط تسعة وخمسون الف  وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار الغير بدال 
من (-/77,658د.ك) فقط سبعة وسبعون الف  وستمائة وثمانية وخمسون دينار الغير 

وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر

طلب إلغاء البند رقم (49-1) من الممارسة رقم 2015/201-2016 شراء عدة اجهزة 
وملحقاتها الدارة خدمات العالج الطبيعي المرسى على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية 
والعلمية بمبلغ اجمالي قدره (-/365 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير 

ليصبح المبلغ االجمالي لجميع بنود للممارسة (-/42,442 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف 
واربعمائة واثنى واربعون دينار  الغير وذلك العتذار الشركة عن توريد االجهزة المطلوبة

طلب التعاقد المباشر رقم (2016/41) مع/ شركة وفرة العقارية إلستئجار الفلل الخاصة 
بسكن الخبراء لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/561,600 د.ك) فقط خمسمائة واحدى وستون ألف وستمائة دينار ال 

الموضوع

الموضوع

10

11

12

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/1إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

وزارة الكهرباء و الماء

1997
2016-12-18

1996
2016-12-18

33313
2016-12-06

34014
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

غير

طلب التعاقد المباشر رقم (2016/42) مع/ شركة وفرة العقارية إلستئجار الشقق الخاصة 
بسكن الخبراء لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/156,600 د.ك) فقط مائة وستة وخمسون ألف وستمائة دينار ال غير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م / 921/2016/13 ش كيبل زيت 33.ف ثالثي القالب 
300مم2 إلدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل الكهربائية 

عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم و ك  م / 13 /926/2016 ش مطلوب صمامات لنظام الوقود 
الخاص بالحارقات (قسم الغاليات) -ادارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   عدم الموافقة وتطرح بمناقصة  

   قررت اللجنة الموافقة  



45 2017/1إجتماع 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

34093
2016-12-14

34665
2016-12-20

34030
2016-12-14

34169
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك و/942/2016/13 قطع غيار لصمام غلق خط البخار 
الرئيسي لقسم الغاليات وتوريدها إلدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م 1697/2015/13 مطلوب سيارات تعمل ببطاريات 
الشحن الدارة محطة الدوحة الغربيةعلى/شركة أسبار للخدمات البترولية(ثالث اقل 

االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(30,975/880د.ك) فقط ثالثون الف  وتسعمائة وخمسة 
وسبعون دينار  وثمانمائة وثمانون فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و ك و/624/2016/13 قطع الغيار المطلوبة لمقطرات المرحلة 
الثانية لكاتم صوت الدافع اإلبتدائي إلدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق اإلعالن عنها 

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

طلب طرح الممارسة و ك م/675/2016/13 مطلوب ماكينة رش حراري للمعادن(لورشة 
الصيانة الميكانيكية)والمطلوب توريدها الى مخازن الصبية الدارة محطة الصبية عن 

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

الموضوع

3

4

5

6

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



46 2017/1إجتماع 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

33726
2016-12-12

695
2016-12-21

694
2016-12-21

689
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك و/710/2016/13قطع غيار لوحد إعادة الكربنة للمرحلة 
االولى والثانية والثالثة إلدارة محطة الوزر الجنوبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب التعاقد برقم 0157-2017/2016 مع/ شركة لوتس اوف جوي لإلنتاج الفني إلنتاج
برنامج الطبخ زوارة القصار على شاشة تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-

/230,000 د.ك)  فقط مائتين وثالثون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 140-2017/2016 مع/مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس
التعاون الخليجي إلنتاج فيلم إعالني ترويجي السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي 
لعرضة على شاشة تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/80,000 د.ك)  فقط 

ثمانون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 160-2017/2016 مع/شركة رؤية ميديا لالنتاج الفني  شراء البرنامج
الوثائقي (قابل للتدوير) لعرضة على شاشة تلفزيون دولة الكويت بمبلغ إجمالي قدره (-

/73,450 د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

7

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



47 2017/1إجتماع 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

689
2016-12-19

692
2016-12-19

696
2016-12-21

690
2016-12-19

691
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد برقم 125-2017/2016 مع/ شركة غولدن الين لإلنتاج والتوزيع الفني 
لشراء البرنامج الوثائقي بحرنا لعرضه على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ إجمالي قدره (-

/72,000 د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 155-2017/2016 مع/ شركة إم دي العالمية للدعاية واإلعالن  شراء 
الفيلم الوثائقي الموسوعة الفقهية في نصف قرن على شاشة تلفزيون دولة الكويت بمبلغ

اجمالي قدره (-/72,000 د.ك)  فقط اثنى وسبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 163-2017/2016 مع/ شركة إم دي العالمية للدعاية واإلعالن شراء 
الفيلم الوثائقي "المتاحف في دولة الكويت" لعرضه على شاشة تلفزيون دولة الكويت 

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

طلب التعاقد برقم 162-2017/2016 مع/ شركة اوت اوف ذبوكس شراء البرنامج 
التلفزيوني مطبخ االطفال "نقصة بنيتي" الجزء الثاني لعرضه على شاشة تلفزيون دولة 

الكويت بمبلغ اجمالي قدره  (-/60,000 د.ك)  فقط ستون الف  دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



48 2017/1إجتماع 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

691
2016-12-19

700
2016-12-22

77500
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/512-2017 القيام بحملة تسويقية متكاملة من خالل
االعالنات المرئية وشبكات التواصل االجتماعي على/ مجموعة سينار العالمية للدعاية 

واالعالن (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 13,700 د.ك) ثالثةعشر الف  وسبعمائة
دينار

طلب التعاقد المباشر رقم (م ع ت أ/ت/21/2016)  مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية 
 IBM) للقيام بأعمال الصيانة وتقديم خدمات الدعم الفني لجهاز الحاسب اآللي الرئيسي

13Z) لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (489,602/730 د.ك) فقط أربعمائة وتسعة
وثمانون ألف وستمائة واثنين دينار وسبعمائة وثالثة فلس ال غير

الموضوع

الموضوع

7

8

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



49 2017/1إجتماع 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

11932
2016-12-28

11929
2016-12-28

2017/12$
2017-01-02

11935
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم (23-2017/2016) مع / شركة أد إيفكت (ثاني أقل االسعار) 
لتنفيذ أعمال احتفالية محافظة العاصمة - العداد وتجهيز وتنظيم االحتفاالت لألعياد 

الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت بأالعياد والمناسبات الوطنية - 
يناير / فبراير 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/169,000 د.ك)  فقط مائة وتسعة وستون 

الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (23-2017/2016) مع / شركة العزيزية المتحدة للتجارة العامة
والمقاوالت (فندق جميرا) لتوفير غداء + فطور لمحافظة حولي بشأن اعداد وتجهيز 

وتنظيم االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت بأالعياد 
والمناسبات الوطنية - يناير / فبراير 2017  بمبلغ اجمالي قدره (-/11,400 د.ك)  فقط 

احدىعشر الف  واربعمائة دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (25-2017/2016) مع / شركة البركة الكويتية (فندق كراون 
بالزا)  لتنفيذ أعمال احتفالية محافظة الفروانية - العداد وتجهيز وتنظيم االحتفاالت 
لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت بأالعياد والمناسبات 

الوطنية - يناير / فبراير 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/8.500د.ك)

طلب طرح الممارسة رقم 104 بشأن توريد وتركيب وتشغيل برامج وأجهزة لجهاز متابعة
األداء الحكومي - للسنة المالية 2017/2016

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



50 2017/1إجتماع 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

وزارة التربية

11935
2016-12-28

11945
2016-12-28

27972
2016-12-07

28813
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 24-2017/2016 مع / شركة العزيزية للتجارة العامة 
والمقاوالت ( فندق جميرا )  لتوفير غداء + فطور لمحافظة مبارك الكبير بشأن إعداد 

وتجهيز وتنظيم االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء
اثناء احتفاالت الكويت باألعياد والمناسبات الوطنية - يناير / فبراير 2017  بمبلغ 

اجمالي قدره (-/9,500د.ك)  فقط تسعة آالف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م ك/2016/71-2017 طباعة وتوريد كتب مدرسية على 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/60,210 د.ك)  فقط ستون الف  

ومائتين وعشر دينار الغير

طلب ترسية بندي الممارسة رقم م ك/2016/70-2017 طباعة وتوريد كتب مدرسية على
النحو التالي:

-البند رقم (1) على/ شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر (أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/46,750 د.ك) فقط ستة واربعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير
-البند رقم (2) على/ مطبعة الدروازة (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,264 د.ك)  

الموضوع

الموضوع

4

5

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



51 2017/1إجتماع 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

28813
2016-12-20

28328
2016-12-13

937192
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

فقط  الف  ومائتين واربعة وستون دينار  الغير

طلب التالي:
اوال: ترسية البندين رقمي (3.1) للممارسة رقم م م 39-2017/2016 توريد و تركيب 

اجهزة سمعية و بصرية لحاجة ادارة التقنيات التربوية على/ شركة ناصر العيبان العالمية 
للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره (-/23,250 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  ومائتين 

وخمسون دينار  الغير
ثانيا: الغاء واعادة طرح البند رقم (2) لعدم مطابقة العروض المتقدمة

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (27704) المؤرخ في 2016/12/5 المتضمن 
نفس الطلب

و كتاب شركة جلوبال اكسل رقم 2016/2558 المؤرخ في 2016/12/22 المتضمن تظلم
الشركة على البند رقم (2) - أقل االسعار بمبلغ (-/9,400 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم م ك/2016/73-2017 طباعة و توريد كتب مدرسية 
على/شركة مطابع المجموعة الدولية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,080 د.ك) 

فقط اربعة آالف  وثمانون دينار  الغير

الموضوع

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  ويحفظ التظلم

   قررت اللجنة الموافقة  



52 2017/1إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

22049
2016-12-15

22024
2016-12-15

2617
2016-12-21

2616
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم (2016/80-2017) مع / شركة احمد يوسف الغانم وأوالده 
إلصالح و صيانة وحدات تكييف اصالح و صيانة و تشغيل وحدات تكييف الهواء 

المركزية ذات التمدد المباشر في مرافق وزارة الداخلية بالمنطقة الشمالية لمدة ثالث 
سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/57,000د.ك) فقط سبعة وخمسون الف  دينار  الغير

طلب إعادة  طرح البند رقم (4) من الممارسة رقم (2016/146-2017 ) االتصاالت 
الخاص للحاسب االلي لزوم مخفر شرطة كيفان لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة 

على الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم m-21-2017/2016 صيانة برنامج أوركل للمالية و المواد 
البشرية لمده سنة على/شركة جاسم محمد الثنيان الغانم (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/54,545 د.ك) فقط اربعة وخمسون الف  وخمسمائة وخمسة واربعون دينار  الغير

طلب ترسية ممارسة رقم m-13-2017/2016 تحديث الخرائط الطبوغارفية لزوم فرع 
المساحة العسكرية على/شركة المتكاملة الدولية للخدمات البيئية (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/38,666 د.ك) فقط ثمانية وثالثون الف  وستمائة وستة وستون دينار  
الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



53 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2616
2016-12-21

2618
2016-12-21

12884
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-16-2017/2016 صيانة برنامج أوراكل للنواحي اإلدارية 
على/شركة جاسم محمد ثنيان الغانم (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/12,485 د.ك) 

فقط اثنىعشر الف  واربعمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/26-2017/2016 توفير تراخيص أوراكل (بانر) 
على/شركة الديار المتحدة للتجارة و المقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/78,900 د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



54 2017/1إجتماع 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

الهيئة العامة للقوى العاملة

18229
2016-12-18

17859
2016-12-12

14785
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء اجهزة حاسب الي وملحقاتة من الشركات المذكورة بكتاب االدارة عن طريق 
دليل الشراء الجماعي لالدارة بمبلغ إجمالي قدره (42.031/125د.ك) فقط اثنى واربعون

الف  واحدى وثالثون دينار  ومائة وخمسة وعشرون فلس  الغير

 (web filter)طلب طرح الممارسة رقم 15-2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل
باالدارة بين الشركات المتخصصة

طلب شراء رقم ق ع/2016/12-2017  لشراء أجهزة كمبيوتر للهيئة من/ الشركة 
الكويتية الرقمية للحاسبات KDCC عن طريق دليل الشراء الجماعي بمبلغ إجمالي قدره 

(64,887/500 د.ك) فقط اربعة وستون الف  وثمانمائة وسبعة وثمانون دينار  
وخمسمائة فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



55 2017/1إجتماع 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

بلدية الكويت

6741
2016-12-26

6740
2016-12-26

29418
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 A GULFSTEAM / طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية التعاقد مع
 BRAKE الصالح عدد (2) قطع غيار GENERAL DYNAMICS COMPANY
ASSY  للطائرة الحكومية  K - FA9 550-G  بمبلغ إجمالي قدره (-/160,000 $) 
مايعادل (48,980/280 د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  وتسعمائة وثمانون دينار  

ومائتين وثمانون فلس  الغير

 AJ WALTER طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية للتعاقد مع/ شركة
AVIATION والسادة / شركة UTC AERO SPACE SYSTEM الصالح عدد (4) 
قطع غيار ESCAPE SLIDE  للطائرة الحكومية 737B-900 بمبلغ إجمالي قدره (-
/45,000 $) مايعادل (-/13,776 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وسبعمائة وستة وسبعون 

دينار  الغير

طلب شراء أجهزة حاسب آلي و الب توب من دليل الشراء الجماعي بمبلغ اجمالي 
قدره(35,805/500د.ك) فقط خمسة وثالثون الف  وثمانمائة وخمسة دينار  وخمسمائة 

فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



56 2017/1إجتماع 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

13638
2016-12-21

11540
2016-12-21

11448
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/16-2017 استئجار سيارات لخدمات األمانة على/ 
شركة المال إلستئجار وتأجير المركبات والمكائن (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/31,692 د.ك) فقط احدى وثالثون ألف وستمائة واثنى وتسعون دينار ال غير

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 84-2017/2016 مع/ السيد llia hysa لتقديم 
حفل االوركسترا األلباني بتاريخ 2017/1/28 ضمن مهرجان القرين الثقافي (23) خالل 
الفتره من 10-2017/1/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 20.000 د.ك) عشرون الف  دينار

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 73-2017/2016 مع/ شركة كويت سيرفي لالجهزة
 SOKKIA GRX2 GPS + GNSS) الكهربائية و االكترونية شراء جهاز

SYSTEM) بمبلغ اجمالي قدره (-/11,000 د.ك)  فقط احدىعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



57 2017/1إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة التعليم العالي

وزارة الدفاع

12942
2016-12-18

6734
2016-12-19

27241140533
2016-09-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء رقم (44)  تراخيص اضافية لمنتجات مايكروسوفت  مع ميزة التحديث من/ 
شركة ايبال الستشارات الكمبيوتراعتبارا من تاريخ التعاقد حتى انتهاء اتفاقية العقد 

الجماعي في 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/28.184د.ك)  فقط ثمانية وعشرون 
الف  ومائة واربعة وثمانون دينار  الغير

 Millers طلب شراء مكاتب للموظفين المحليين للمكتب الثقافي في واشنطن من/ شركة
بمبلغ إجمالي بمبلغ إجمالي قدره (60.165/55 $) مايعادل (-/18,170 د.ك) فقط 

ثمانيةعشر الف  ومائة وسبعون دينار

( اعيد بحث ) طلب استدراج عرض سعر رقم و د /ت م /160-94-1-2414 من / الكلية 
االسترالية لتأهيل وتدريب منتسبي القوة البحرية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



58 2017/1إجتماع 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

ديوان سمو ولي العهد

13346
2016-12-28

1
2017-01-02

4
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 483-2017/2016 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة عرض 
لوحات - كلية االدارية - مركز الحاسوب على/ شركة الترافيجين للتجارة العامة و 

المقاوالت (خامس أقل األسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-/69,750 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/9-2016 توفر وتشغيل وضمان إدارة الشبكة الالسلكية
لمركز نظم المعلومات بديوان سمو ولي العهد على / شركة كي يونت للتجارة العامة 

والمقاوالت ( رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/82,980د.ك) فقط اثنى وثمانون 
الف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2016/3-2017 توفير وتركيب وضمان أنظمة حماية لمركز 
نظم المعلومات بديوان سمو ولي العهد بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



59 2017/1إجتماع 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 للشباب

1025
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش /2016/6-2017 أعمال تجهيز وإعداد جناح الهيئة 
العامة للشباب في مهرجان الموروث الشعبي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمةو 
أمير البالد - حفظة ورعاه على / شركة مجموعة الرئيسي اإلقليمية للتجارة العامة ( ثاني 
اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/70,100د.ك) فقط سبعون الف  ومائة دينار  الغير

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  


