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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

2017/7
27-ربيع الثاني-1438 هـ

   االربعاء
2017-01-25 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-25

)(   االربعاء2017/7 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
هدى إبراهيم العيسى

خالد عبدالوهاب العدساني
وليد الجمعه

صفاء عبد الكريم الصفار

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي

اللواء / فهد عيد بن فهد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

ممثل/ شركة نفط الكويت
ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

عضو /ممثل وزارة النفط

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

عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9



1 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة البترول الوطنية الكويتية

وزارة األشغال العامة

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

4068/LM/CPD

ق ص /ط/311

و ش ج ع/2017/2016/12

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء و توريد و تشغيل عدد19محطة تعبئة وقود جديدة لشركة البترول الوطنية الكويتية

صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء

انجاز وانشاء مشروع صالة العاب متعددة االغراض بجمعية المكفوفين الكويتية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 التربية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

م ع 2014/2013/84

و ك م/2017/2016/28

2017/2016/14

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

هدم مبنى مدرسة روضة ابن حيان قطعة (3) وتصميم وترخيص واعادة انشاء وتنفيذ 
وانجاز وصيانة الروضة التابعة لمنطقة االحمدي التعليمية

اعمال صيانة انظمة االنذار و مكافحة الحريق في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و 
تقطير المياه

طباعة مجلة الوعي االسالمي و ملحقاتها

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 الدفاع

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

2022815

2016/2015/55

2017/2016/46(ع)

م خ ع / 2017/2016/7

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الكهربائية بلواء الشهيد /35

التجهيزات الهندسية و االنظمة المساندة و شبكة الحاسب االلي و اجهزة الحاسب و 
اتصاالت الحاسب الرئيسي ألدارة تراخيص مرور األحمدي- لالدارة العامة لنظم لمعلومات-

بوزارة الداخلية

توريد اجهزة كهربائية متنوعة الدارة المخازن باالدارة العامة لالمداد والتموين - بوزارة 
الداخلية

نقل وتعبئة خزانات الوقود بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

2017/143$
2017-01-18

2017/142$
2017-01-18

2017/150$
2017-01-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2042199 إدارة المياه في مراكز التجميع رقم (3) و 
 WATER MANAGEMENT AT GCS (4) و (7) و (21) في منطقة جنوب الكويت

على / شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/73,700,000 د.ك) فقط ثالثة وسبعون مليون وسبعمائة الف دينار الغير.

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2042201 ادارة المياة في مراكز التجميع رقم (6) و 
(8) و (11) و (19) في منطقة جنوب شرق الكويت على / شركة الخدمات المتكاملة 

للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/72,500,000 د.ك) فقط اثنى وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار الغير.

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2042203 ادارة المياة في مراكز التجميع رقم (9) و 
(10) و(20) و(22) في منطقة شرق الكويت على / شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت 

(اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/59,400,000 د.ك) فقط تسعة وخمسون مليون 
واربعمائة الف دينار الغير.

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



5 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - الرسائل الواردة و التظلمات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/78$
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة النظر ببعض التفاصيل الفنية الموضحة بكتابها 
بشأن المناقصة رقم RFP-2034876 ايجار سيارات جيب 

كبيرة عند الدراسة واالفادة بما يراه الجهاز مناسبا

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة المال الستئجار 
وتأجير المركبات والمكائن 

ش م ك م

   يحفظ  



6 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

24
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/250,000 د.ك) ما يعادل 
نسبة (6,25%) على قيمة عقد المناقصة رقم CS/2037 خدمات استئجار سيارات متنوعة

لالستخدام المشترك لشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة كافكو المبرم مع/ شركة 
مصطفى كرم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

الموضوع

1

 م

      بعد االستماع الى افادة ممثلي الشركة
السيد/ خالد الفضلي                  مهندس اول
السيد/ عيد العازمي                   مهندس اول

قررت اللجنة باغلبية اعضاؤها الموافقة



7 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1179
2017-01-12

1169
2017-01-12

2017/1589
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/56 اعمال التشغيل والصيانة للمنشآت 
المائية ومشاريع المياه والخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية على / شركة كي سي سي 
للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/7,098,000 د.ك) فقط سبعة 

ماليين وثمانية وتسعون الف دينار بعد عمل الموزانة التثمينيه.

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/11 اصالح وتحديث الكيبالت االرضية 
للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة 

الجهراء على/ شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (اقل االسعار) بنسبة 
خصم (%66.7).

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 73-2016/2015 مشروع مباني لتخصصات 
جديده مستحدثة لكلية التربية االساسية بالعارضية على/ شركة الرابية لالنشاءات (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,655,555 د.ك) فقط مليونين وستمائة وخمسة وخمسون
الف وخمسمائة وخمسة وخمسون دينار الغير.

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



8 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 التجارة والصناعة

28104
2016-12-07

946
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2014/2013/95 توريد وتركيب وصيانة وتحديث غرفة 
التشغيل واجهزة الخدمة الضخمة وملحقاتها التابعة للوزارة New Data center إلدارة 
نظم المعلومات بالوزارة على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/ 386,000 د.ك) فقط ثالثمائة وستة وثمانون الف دينار الغير.

*كما اطعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (28531) بتاريخ 2016/12/15 المتضمن طلب 
سحب الكتاب لوجود تعديالت.

طلب ترسية المناقصة رقم 2014/4-2015 حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة للوزارة 
لمدة ثالث سنوات على شركة / الدروازة للخدمات اللوجستية (رابع أقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/129,168 د.ك) فقط مائة وتسعة وعشرون الف ومائة وثمانية وستون 
دينار الغير.

*كما اطعت اللجنة على تظلم شركة مجموعة الفريق األمنية لخدمات المدن رقم 2017/84 
المؤرخ في 2017/1/9 قيمة العطاء (3,219/997 د.ك ) شهريا (أقل االسعار).

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وترسى على اقل االسعار  شركة مجموعة الفريق األمنية 
لخدمات المدن

بمبلغ اجمالي قدرة  (3,219/997 د.ك ) شهريا



9 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 للمعلومات المدنية

جامعة الكويت

591
2017-01-12

590
2017-01-12

462
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م م/2017/2016/11 توريد اجهزة حاسبات شخصية على / 
شركة النواصي للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 49,250 

د.ك) فقط تسعة واربعون الف ومائتين وخمسون دينار الغير.

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للمناقصة رقم هـ م م/2017/2016/7 ايجار سيارات مع سائق 
والوقود المرساة على/ شركة ماس سيرفس للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) لتصبح

(-/21,480 د.ك) بدال من (-/42,960 د.ك) لمدة سنتين اعتبارا من 2017/4/1 وذلك 
لتخفيض عدد السيارات من (10) إلى (5) سيارات.

طلب إلغاء البند رقم (1) من المناقصة رقم 2015/2014/142 توريد وتركيب وتشغيل 
اجهزة علمية لكلية الطب لوحدة الميكروسكوب االلكتروني بالجامعة المرسي على / شركة 

العيسى لألجهزة الطبية والعلمية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/523,500 د.ك) فقط
احدى وعشرون الف وسبعمائة وثمانية واربعون دينار الغير وذلك لعدم توافر اإلعتمادات 

المالية للسنة المالية 2017/2016

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وااللتزام بالكميات واالسعار الواردة في العطاء

   قررت اللجنة الموافقة  



10 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 للرياضة

840
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي بشأن المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/15 أعمال شراء وتوريد متطلبات 
أنشطة وفعاليات كافة القطاعات بالهيئة  (عقود تغطية كمية/نوعية):

أوال: اعادة النظر بقرار الجهاز السابق للمجموعتين (الثانية والسابعة) المرساتين على / 
شركة المجموعة العربية بمبلغ (-/244,905 د.ك) والموافقة على طرحهما بممارسة عامة 

لعدم تقديم الشركة عينات.
ثانيا: االحاطة والعلم بأنه جاري اتخاذ االجراءات القانونية المتبعه بشأن التعاقد مع 

الشركات التي تم ترسية المجموعات (الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، الثامنة ، التاسعة) عليها
طبقا لموافقة الجهاز واتباعا لقواعد نظم الشراء

ثالثا: االفادة باعادة طرح المجموعات (االولى ، السادسة ، العاشرة) على الشركات 
المتخصصة واالعالن عنها بالجريدة الرسمية طبقا للتكلفة التقديرية المقررة لكل مجموعة 

على حدا.

- كما اطعت اللجنة على كتاب شركة ستورز اند براندز للتجارة العامة رقم 2017/104 
المؤرخ في 2017/1/15 المتضمن تظلمها على قرار ترسية المجموعة الثالثة في المناقصة

الموضوع

1

 م

   مازالت اللجنة عند قرارها السابق  الصادر  باجتماع رقم (2016/92)المنعقد بتاريخ 
2016/12/26 الخاص للمجموعتين (الثانية والسابعة)  ويحفظ تظلم  شركة ستورز اند 

براندز للتجارة العامة



11 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 المالية

وزارة األعالم

2017/101$
2017-01-15

649
2016-10-19

709
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 2016/2015-12 
مراسلين وفراشين وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة 

ومرفقاته علما بأن الشركة على اتم استعداد لحضور اجتماع 
اللجنة وشرح كافة التفاصيل .

(إعيد  بحث) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم
و أ/ 2015/2014/201 مشروع انشاء وانجاز سور وطرق 

داخلية جديدة لمحطة ارسال كبد التابعة للوزارة اواالفادة

(اعيد بحث) تظلم الشركة على االستبعاد من التأهيل في 
المناقصة رقم و أ 250-2017/2016 مشروع االعمال المدنية 
وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى الوزارة
ومحطات االرسال وبعض المواقع الخاصة vip بالدولة بشبكة 
الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط والتراسل 

الالزمة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة.

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الفيصل لحراسة 
المنشات ذ م م

شركة سالم محمد النصف 
للمقاوالت العامة للمباني 

ذ.م.م.

شركة حيات لالتصاالت / 
مساهمة عامة

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  مع وقف اجراءات التعاقد

      استعجال الوزارة بتوقيع العقد



12 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 األعالم

وزارة الداخلية

709
2016-12-13

2017/52$
2017-01-08

2017/91$
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من تخصيص منتج خاص ضمن الشروط الفنية 
للمناقصة رقم و أ 250-2017/2016 مشروع االعمال المدنية 
وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى الوزارة
ومحطات االرسال االذاعي والتلفزيوني ومواقع البث المباشر 
وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية 

عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط والتراسل الالزمة.

طلب الشركة مخاطبة الوزارة الضافه تكلفة البند المضاف 
المقدر بمبلغ (-/15.000 د.ك) على قيمة عطاء الشركة المقدم 
للمناقصة رقم 2017/2016/2 توريد وتركيب وتشغل وضمان 
وصيانة نظام مراقبة الحرس لزم االدارة العامة المن الحدود 

البرية لالدراة العامة لالنظمة االمنية - بالوزارة.

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة حيات لالتصاالت / 
مساهمة عامة

شركة هواوي تيكنولوجيز 
كويت ذ م م

شركة المجموعة االولي 
للتجارة والمقاوالت ذ م م

      استعجال الوزارة بالرد على كتاب لجنة المناقصات 
المركزية الصادر في 2017/1/3

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

   قررت اللجنة عدم الموافقة  



13 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 الدفاع

وزارة الصحة

2017/136$
2017-01-12

200
2017-01-15

2016/1469$
2016-07-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

استفسار الشركة من عدم ترسية المناقصة رقم 1052914 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومعدات التكييف 

والتبريد بقسم لواء الدفاع الجوي والمواقع الملحقة به بمراقبة
عبد الله المبارك الجوية

طلب الشركة تحديد موعد لالجتماع مع الجهاز وممثل من ادارة
المنشآت العسكرية من قسم الشئون القانونية وقسم الهندسة 
الميكانيكية لمناقشة المناقصة رقم 1762813 اعمال تشغيل 

وصيانة واصالح واستبدال االجهزة الكهربائية ومعدات 
ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس

 (أعيد بحث) تظلم الشركة من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/7أ/2016/2015 زرعة و صيانة حدائق ومرافق وزارة 
الصحة منطقة الصباح الطبية التخصصية ( المجموعة أ) 

لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (1143) المؤرخ في 
2016/10/23 المتضمن صورة من العطاء.

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة فدان للتجارة 
والمقاوالت العامة ذ م م

شركة جي اف اس للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

الشركة الكويتية لتنسيق 
وصيانة الحدائق ذ م م

   يحفظ  اللغاء المناقصة

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



14 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

2016/1469$
2016-07-27

2017/65$
2017-01-08

2017/63$
2017-01-08

2016/1158$
2016-06-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم هـ. ط. 
 HYSTEROSCOPE 2014/358-2015 توريد اجهزة
TELESCOPES وملحقاتها لمجلس اقسام امراض النساء 

والوالدة بمستشفى الجهراء

تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم هـ. ط. 
2015/1033-2016 توريد اجهزةوملحقاتها لمجلس اقسام 

الجراحة العامة بمستشفى الفروانية

( اعيد بحث ) طلب الشركة السماح لها بشراء واالشتراك في 
تأهيل الشركات متخصصة لالشتراك في اعمال الصيانة السنوية

للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى
الكهربائية وتقطير المياه 

* كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (668) المؤرخ في 

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

الشركة الكويتية لتنسيق 
وصيانة الحدائق ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة مسكا لالتجار في 
جميع المعدات 

والمستلزمات الطبية ذ م م

شركة برقان الهندسية 
للمقاوالت العامة  ذ م م

   يحفظ  اللغاء المناقصة

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  مع وقف اجراءات التعاقد

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  مع وقف اجراءات التعاقد



15 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

2016/1158$
2016-06-02

009
2017-01-05

2017/8
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

2017/1/22 المتضمن عدم إستيفاء شركة برقان لشروط 
التأهيل.

تظلم الشركة على إلغاء المناقصة رقم م ع 2017/2016-23 
تصميم و ترخيص و تنفيذ و انشاء و انجاز مجموعة مباني و 

منشات تشمل فصول دراسية و مرفقاتها و صيانتها بنظام 
تسليم المفتاح - بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة 

الثانية)

إفادة الشركة باستعدادها التام لتنفيذ باقي اعمال عقد المناقصة 
رقم م ع / 2010/2009/5 لتصميم وترخيص و تنفيذ مباني و
المنشات مختلفة تشمل فصول دراسية و مرافقها و صيانتها  
بنظام تسليم المفتاح بمنطقة األحمدي التعليمية في حال صرف 
المستحقات المتأخرة لدى الوزارة وتنفيذ االعمال بنفس اسعار 
بنود جداول االسعار المطروحة (م ع 2016/23/22/21/20-

2017) وبنسبة إضافة (+%30.79).

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة برقان الهندسية 
للمقاوالت العامة  ذ م م

شركة ادارة االنشاءات 
والبناء للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

شركة العهد الجديد للمواد 
االنشائية والمقاوالت ذ م م

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   يحفظ  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



16 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بنك االئتمان الكويتي

اإلدارة العامة لإلطفاء

2017/109$
2017-01-15

20170100073
2017-01-15

1045
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م 
/2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات زراعية للعمل 

بمنطقة العبدلي الزراعية

تظلم الشركة من عدم االعالن عن فض عطاءات الممارسة رقم 
16-2017/2016 صيانة بوابة البنك االلكترونية وخدمات 

اخرى حتى تاريخة

تظلم الشركة من قرار الجهاز بشأن المناقصة رقم 
2017/2016/3 تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة قواطع 

داخلية وتجهيز مبنى قطاع الوقاية التابع لالدارة العامة لالطفاء
بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف )

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة فيصل مزيد المسعود
للتجارة العامة والمقاوالت 

ش ت

شركة الكونيس العالمية 
للتجارة العامة و المقاوالت

ذ م م

شركة الجابرية لألثاث 
والمفروشات ومواد 

الديكور ذ م م

   يحفظ  لعدم ورود التوصية

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



17 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلدارة العامة للطيران المدني

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

1045
2017-01-15

2017/170
2017-01-10

2016/2521$
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الشركة باستعدادها لتنفيذ اعمال المناقصة رقم 
 L33/15R 2015/2014/7 تصميم وانشاء المدرج الجديد

واعادة انشاء المدرج الشرقي 33/15L وذلك لالسباب 
المذكورة بكتابها بنفس األسعار المقدمة من قبل الشركة 

للمناقصة السابقة رقم 2011/2010/8 وعلى أن تطرح األعمال
اإلضافية عليها بمناقصة مستقلة

(إعيد بحث) تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم 2016/45 
أعمال خدمات المستخدمين لمبنى الصندوق وطلب تزويدها 

بأسباب االستبعاد.

 -كما اطلعت اللجنة على  رد الصندوق رقم 57 المؤرخ في 
2017/1/11 و كتاب شركة البحار للخدمات العامة رقم 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة الجابرية لألثاث 
والمفروشات ومواد 

الديكور ذ م م

الشركة الكويتية االولى 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

الهيئة العامة للقوى العاملة

2016/2521$
2016-12-19

4/16
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

2017/185 المؤرخ في 2017/1/22

رد الشركة على اسباب االستبعاد والتظلم للمناقصة رقم ق 
ع/2016/4-2017 أعمال الحراسة وأمن وسالمة المباني 

والمنشأت التابعة للهيئة

كما إطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم 643 بتاريخ 
2017/1/25

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

شركة الرائد للحراسة  ذ. 
م. م

      قررت اللجنة تزويد الشركة برد الصندوق

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الكهرباء و الماء

35193
2016-12-26

35191
2016-12-26

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب تعديل ترسية المناقصة رقم و ك م / 
2015/2014/86 تزويد وتركيب وصيانة مكثف 

المجموعة ( للتركيبات الخارجية ) لتحسين معامل القدرة 
في شبكة التوزيع الكهربائية لتصبح على /شركة الند 
سكب إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل 

Ductai Energia SPA Italy/ المحلي) لشركة

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

باألعمال الشركة المحلية
- كتاب شركة الند سكب رقم 86/107 بتاريخ 

2017/1/17 المتضمن تنفيذ الشركة لألعمال وليس 
الشركة األجنبية

( اعيد بحث) طلب تعديل ترسية المناقصة رقم و ك م / 
2015/2014/57 تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة مكثف 

المجموعة لتحسين معامل القدرة في شبكة التوزيع 
الكهربائية لتصبح على /شركة الند سكب إنترناشيونال 

للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي) لشركة 
Ductai Energia SPA Italy/

-كما اطلعت اللجنة على :
- كتاب الوزارة رقم 949 بتاريخ 2017/1/11 المتضمن 

الخطأ الغير مقصود بتوصية الوزارة حيث من سيقوم 
باألعمال الشركة المحلية

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة :
- المهندس / جاسم محمد النوري     الوكيل المساعد 
لشبكات النقل الكهربائية ورئيس لجنة الدراسة الفنية
- المهندسة غدير القويضي           ممثل الوزارة

قررت اللجنة عدم الموافقة

الجهـــــــة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء 35191
2016-12-26

رقم الكتاب
وتاريخه

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

الموضوع المقاول م

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة :
- المهندس / جاسم محمد النوري     الوكيل المساعد 
لشبكات النقل الكهربائية ورئيس لجنة الدراسة الفنية
- المهندسة غدير القويضي           ممثل الوزارة

قررت اللجنة عدم الموافقة

الجهـــــــة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

2017/217
2017-01-11

218
2017-01-11

219
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/20 توفير عمالة لتقديم خدمات 
االمن والحراسة للمناطق التخزينية الكائنة بميناء الشويخ العائدة للمؤسسة المبرم مع/ 

شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/3/1 بمبلغ 
اجمالي قدره     (-/115,566د.ك) فقط مائة وخمسةعشر الف  وخمسمائة وستة وستون 

دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016-12

طلب التمديد الثالث  لعقد المناقصة رقم م م ك/2012/2 عمليات نظافة ميناء الدوحة التابع 
للمؤسسة المبرم مع/ شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من 2017/2/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/55,977 د.ك)  خمسة وخمسون الف  
وتسعمائة وسبعة وسبعون دينار وذالك لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة رقم 

2017/2016/7 إقفالها بتاريخ 2016/12/20.

طلب التمديد التاسع  لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/36 لتوفير عدد (30) سائق كويتي 
للعمل لدي المؤسسة المبرم مع / شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر

اعتبارا من 2017/3/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/31,500د.ك) احدى وثالثون الف  
وخمسمائة دينار  بنفس الشروط و األسعار.

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  على ان يكون التمديد االخير
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة المركزية لإلحصاء

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

181
2017-01-16

2526
2017-01-12

2062
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة االدارة بتعديل قيمة مبلغ االمر التغييري األول بالزيادة على العقد تقديم الخدمات 
االستشارية وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات ليصبح 

(136,468/800 د.ك) بدال من (-/136,080 د.ك) وذلك لورود خطأ مطبعي.

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (39,000 $) ما يعادل (-/13,000 د.ك) 
بنسبة (32,09%) على قيمة عقد صيانة وتقديم خدمات الدعم الفني لبرنامج 

BMC/MAIN VIEW لجهاز الحاسب اآللي الرئيسي بالمؤسسة المبرم مع/ شركة 
 SYNATAX DIAMOND INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY

وذلك لزيادة اسعار خدمات الصيانة للبرنامج.

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدره  (-/4,810 د.ك) ما يعادل نسبة 
(2.35%) على قيمة عقد استئجار سيارات بدون سائق المبرم مع / شركة أعيان الكويت 

للسيارات اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2018/8/11 وذلك لزيادة سيارة تويوتا برادو 
P2TXL

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  



23 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 سمو رئيس مجلس الوزراء

وزارة المواصالت

وزارة التربية

2062
2017-01-22

152
2017-01-12

1121
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 DLC طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2010/2009/907 استبدال كبائن
بمقسم الفروانية لقطاع االتصاالت المبرم مع / شركة نت تيليكوم الستشارات الكمبيوتر لمده

سنة اعتبارا من 2016/10/8 حتى 2017/10/7 بدون تكلفة مالية

افادة الوزارة بعدم حضور شركة اوتوماك للسيارات لتوقيع عقد للمناقصة رقم م ع 25- 
2016/2015 استئجار عدد (38) مركبة خدماتية كبيره (8) سلندر (7 راكب)

*كما اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم (2017/14) المؤرخ في 2017/1/18 المتضمن 
افادة الشركة بالتزامها بتوقيع العقد وتظلمهم على تخفيض االجرة اليومية للمركبة من قبل 

الوزارة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة والشركة 
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

1121
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

الجتماع قادم
مع حفظ الكفالة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

الهيئة العامة للصناعة

31
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات 
المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) التابعة للمؤسسة 

بين الشركات المتخصصه

-كما اطلعت اللجنة على كتاب المؤسسة رقم 3862 المؤرخ في 2016/8/10 المتضمن 
تعديل رقم المناقصة.

-نسبة األوامر التغييرية (%25)
-ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
- للمناقص الحق باالشتراك في مناقصة واحدة فقط في مجال اعمال محل هذه المناقصة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  مع إلغاء الشرط "  للمناقص الحق باالشتراك في مناقصة واحدة 
فقط في مجال اعمال محل هذه المناقصة "
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة

وزارة الداخلية

19
2017-01-04

326
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ص / 17 / 2016 - 2019 توريد وتركيب وصيانة نظام 
ادارة االصول والخدمات التفاعلية للهيئة بين الشركات المسجلة بالجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات 

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-أن يكون لدية سابقة أعمال في نفس المجال
-رأس المال ال يقل عن (-/350,000 د.ك) 

-شرط الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لجهات حكومية ال تقل عن (5) سنوات

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2016/2015/46 توريد وتركيب وضمان اجهزة 
الفحص الفني لمحافظات( _مبارك الكبير-القروانية - الجهراء ) لالدارة العامة للمرور 

بالوزارة وذلك لألسباب المذكورة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وما زالت اللجنة عند قرارها السابق الصادر باجتماع رقم  
2016/56 المنعقد بتاريخ 2016/8/15 المتضمن :

الموافقة على إعتذار الشركة و تخطر الوزاره بدراسة كافة العطاءات المحالة إليها وموافاه 
الجهاز بالتوصية



27 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 األشغال العامة

وزارة الكهرباء و الماء

508
2017-01-12

62
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/8 تشغيل قاعدة صباح االحمد البحرية والقيام ببعض
االعمال الحرفيه البسيطة لالدارة العامة لخفر السواحل - بالوزارة وذلك لعدم مطابقة 

الشركات المتقدمة للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة.

طلب توزيع ملحق رقم (3) المناقصة رقم هـ م خ / 226 انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة 
مبنى مجمع الوزارات - محافظة الجهراء وزويعها على الشركات

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  وتمديد موعد إقفال المناقصة لمدة أسبوعين



28 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

1887
2017-01-19

35510
2016-12-29

1886
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب السماح للشركات المصنفة بالفئات ( االولى - الثانية - الثالثة ) لالعمال الكهربائية لدى
اللجنة االشتراك في تأهيل اصالح وتحديث الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد 

ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في المحافظات المختلفة  و تمديد موعد إقفال 
طرح التأهيل لمدة أسبوعين

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/40 أعمال الصيانة الجذرية لمراكز التحكم 
الفرعي بالمدينة بين الشركات الذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (35510) المؤرخ في 2016/12/29 المتضمن 
تعديل السنة المالية.

-نسبة األوامر التغييرية (%10)
-ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة

طلب السماح للشركات المصنفة بالفئات ( االولى - الثانية - الثالثة - الرابعه) لالعمال 
الكهربائية لدى اللجنة االشتراك في تأهيل  صيانة محطات التحويل الثانوية 11/0.433 في 

الحافظات المختلفة و تمديد موعد إقفال طرح التأهيل لمدة أسبوعين

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الهيئة العامة للقوى العاملة

1/17
2017-01-08

113
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تاهيل الشركات المحلية للقيام باعمال انشاء البنية التحتية لمشروع مدينة صباح السالم
الجامعية - الشدادية المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى ألعمال الطرق والمجاري.

-كما اطلعت اللجنة على  كتاب الوزارة رقم (17/1) المؤرخ في 2017/1/8 المتضمن 
ترجمة وثائق التأهيل.

طلب طرح المناقصة رقم 6-2017/2016 الصيانة السنوية العمال مكافحة و انذار الحريق 
واعمال ميكانكية متفرقة لكافة منشآت الهيئة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة 

والمعتمدة والمسجلة بالفئة االولى العمال مكافحة و انذار الحريق لدى االدارة العامة لالطفاء
فقط

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/547
2017-01-08

2017/546
2017-01-08

545
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (89) أدوية حبوب لعالج ارتفاع الدهون لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/8,196,431 $) مايعادل (-/2,467,945 د.ك)  فقط  مليونين  

واربعمائة وسبعة وستون الف  وتسعمائة وخمسة واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند  رقم (88) ادوية (حقن) لعالج امراض المناعة لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي:

-البند 88-1 من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/2,220,000$) مايعادل (-/668,220د.ك)فقط ستمائة وثمانية وستون الف  

ومائتين وعشرون دينار الغير بعد تخفيض الكميات
-البند 88-2 من / شركة اسحق للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1.797,000د.ك) فقط مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون الف دينار الغير 
تخفيض الكميات

طلب شراء البند رقم (87) أدوية حقن لعالج امراض الحساسية لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/6,524,700 $) مايعادل (1,976,984 د.ك)  فقط  مليون  وتسعمائة وستة وسبعون 
الف  وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



31 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

466
2017-01-12

544
2017-01-08

543
2017-01-08

2017/542
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (146) فحوصات مخبرية المراض الحساسية لوحدة المناعة - مركز 
يعقوب بهبهاني من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,599,132 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وتسعة وتسعون الف  ومائة

واثنى وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (86) أدوية حبوب لمرضى السكر لكافة المستشفيات من/ شركة 
احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/3,857,184 
$) مايعادل (-/1,168,727 د.ك)  فقط  مليون  ومائة وثمانية وستون الف  وسبعمائة 

وسبعة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم  (85) ادوية (حبوب) لعالج مرضى االنف واالذن والحنجرة لكافة 
االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (3,850,000$) ما يعادل (-/1,158,850د.ك) فقط مليون ومائة وثمانية 

وخمسون الف  وثمانمائة وخمسون دينار الغير

طلب شراء البند رقم (84) أدوية حقن انسولين لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3,680,000 $) مايعادل (-/1,115,040 د.ك)  فقط  مليون  ومائة وخمسةعشر الف  
واربعون دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



32 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/542
2017-01-08

540
2017-01-08

537
2017-01-08

464
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم  (82) ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لحاجة مركز حسين مكي
جمعة للجراحات التخصصية من  / مؤسسة الحافظ التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/738,000د.ك) فقط سبعمائة وثمانية وثالثون الف دينار الغير بعد زيادة 
الكميات.

طلب شراء البند رقم (79) أدوية حبوب لعالج مرض السكر لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره 

(1,550,000 يورو ) مايعادل ( -/517,700 د.ك)  فقط خمسمائة وسبعةعشر الف  
وسبعمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (96) محاليل لجهاز TRIMA لتجميع وفحص الصفائح الدموية من 
المتبرعين لمختبر بنك الدم المركزي من / شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/453,927د.ك) فقط اربعمائة وثالثة وخمسون الف  وتسعمائة وسبعة 

وعشرون دينار  الغير بعد زيادة الكميات.

الموضوع

7

8

9

10

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



33 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

453
2017-01-12

535
2017-01-08

533
2017-01-08

2017/532
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/350,501د.ك) فقط ثالثمائة وخمسون الف  وخمسمائة وواحد دينار  

الغير بعد زيادة بعض الكميات.

طلب شراء البند رقم  (77) ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة
للجراحات التخصصية من / شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/1,125,000$) ما يعادل (-/340,875د.ك) فقط ثالثمائة واربعون
الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار الغير

طلب شراء البند رقم (75) ادوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/1,068,405$) ما يعادل (-/321,697د.ك) فقط ثالثمائة واحدى وعشرون الف

وستمائة وسبعة وتسعون دينار الغير

طلب شراء البند رقم (74) أدوية حبوب مضاد حيوي لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي:

- البند رقم (74-1) من/ مجموعة بايوميدكس الطبية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/156,000 د.ك) بعد تخفيض الكميات

- البند رقم (74-2) من/ شركة محمد ناصر الهاجري (ثاني اقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/520,000 $) مايعادل (156,520 د.ك) بعد تخفيض الكميات

الموضوع

11

12

13

14

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/532
2017-01-08

2017/531
2017-01-08

529
2017-01-08

2017/528
2017-01-08

2017/7
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (73) أدوية حبوب لعالج االمراض العصبية لكافة المستشفيات من/ 
شركة المعجل لألدوية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/889,728 $) مايعادل (-
/268,698 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وستون الف  وستمائة وثمانية وتسعون دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (71) أدوية حبوب لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من/ 
شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/810,065 $) مايعادل 
(-/244,640 د.ك)  فقط مائتين واربعة واربعون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير 

بعد زيادة الكميات

طلب شراء البند رقم  (70) بودرة لعالج امراض التمثيل الغذائي واالمراض االستقالبية 
لكافة المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/238,000د.ك)  فقط مائتين وثمانية وثالثون الف دينار الغير

طلب تعديل شراء البند رقم (123) مواد مخبرية لجهاز BOND LEICA لكافة 
المختبرات لتصبح من / شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاوالت بدال من / 

شركة فيرتس للسياحة والسفر.

الموضوع

14

15

16

17

18

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



35 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/7
2017-01-11

452
2017-01-12

525
2017-01-08

2017/522
2017-01-08

521
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/204,369د.ك) فقط مائتين واربعة الف وثالثمائة وتسعة وستون دينار 

الغير بعد زيادة وتقليل بعض المواد.

طلب شراء البند رقم (66) دهان لعالج الندبات واثار الحروق لكافة االقسام في المراكز 
التخصصية والمستشفيات من/ شركة وهران التجارية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/672,000 $) مايعادل (-/203,616 د.ك)  فقط مائتين وثالثة الف  وستمائة 
وستةعشر دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (63) أدوية حبوب لعالج المسالك البولية لكافة المستشفيات من/ 
شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/516,000 $) مايعادل (-

/156,348 د.ك)  فقط مائة وستة وخمسون الف  وثالثمائة وثمانية واربعون دينار  
الغير

طلب شراء البند (62) أدوية حبوب لعالج االمراض النفسية لكافة المستشفيات من/ شركة
ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/516,067$) مايعادل(-/155,852 
د.ك)  فقط مائة وخمسة وخمسون الف  وثمانمائة واثنى وخمسون دينار  الغير بعد 

تخفيض الكميات

الموضوع

18

19

20

21

22

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

521
2017-01-08

502
2017-01-08

520
2017-01-08

461
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء األدوية والمواد الطبية التالية:
-البند رقم (41) ادوية (دهان) لعالج التقرحات والحروق لكافة االقسام في المراكز 

الصحية والمستشفيات من / الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/72,000 د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  دينار الغير

-البند رقم (42) ادوية (حبوب) لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من / شركة 
ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/240,751 $) ما يعادل (-/72,707 

د.ك) فقط اثنى وسبعون الف وسبعمائة وسبعة دينار الغير بعد زيادة الكميات.

طلب شراء البند رقم (61) أدوية مصل لداء السعار القسام الصحة الوقائية في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية ( مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/448,000 $) مايعادل (-/135,744 د.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف  
وسبعمائة واربعة واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (93) مواد لفحوصات الفيروسات SIMPLEXA لمختبرات مركز 
الكويت لمكافحة السرطان / وحدة الفيروسات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/135,642 د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وستمائة 
واثنى واربعون دينار  الغير

الموضوع

22

23

24

25

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



37 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/517
2017-01-08

460
2017-01-12

513
2017-01-08

ل م 2017/12
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (58) ادوية (فحوصات) لتشخيص االمراض الجلدية التالمسية لكافة 
اقسام االمراض الجلدية والتناسلية في المستشفيات من / شركة احفاد حمد صالح 

الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/126,270د.ك) فقط مائة وستة 
وعشرون الف  ومائتين وسبعون دينار الغير

طلب شراء البند رقم (92) محاليل ومستهلكات لجهاز (EPOC) لقياس غازات الدم لكافة
المختبرات من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/118,750د.ك) فقط مائة وثمانيةعشر الف  وسبعمائة وخمسون دينار 
الغير

طلب شراء البند رقم (54) ادوية لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/341,790 $) ما يعادل (-/102,879د.ك) فقط مائة واثنين الف وثمانمائة وتسعة 

وسبعون دينار  الغير

 LIASORIN على جهاز D VIT طلب إلغاء شراء البند رقم (84) محاليل ومستهلكات
لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(91,419) فقط احدى وتسعون الف  واربعمائة وتسعةعشر دينار  الغير وذلك إليقاف 
الجهاز المقرر الشراء له.

الموضوع

26

27

28

29

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  ويتم الشراء من مناقصة الخليج



38 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

ل م 2017/12
2017-01-12

2017/11
2017-01-12

505
2017-01-08

و م ط/5
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

 D TOMOSYNTHESIS FOR3 طلب استدراج عروض اسعار توريد جهاز
INTRAOPERATIVE BREAST SPRCIMEN IMAING وملحقاته لمركز 

الكويت لمكافحة السرطان من الشركات المتخصصة

طلب شراء البند رقم (45) أدوية حقن لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات من/ 
شركة بدر سلطان واخوانه ( مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/79,500 د.ك) فقط 

تسعة وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بشراء األدوية والمواد الطبية من الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/66,134 د.ك) فقط ستة وستون الف  

ومائة واربعة وثالثون دينار  الغير.

الموضوع

29

30

31

32

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

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

   قررت اللجنة الموافقة  

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرار اللجنة السابق الصادر بأجتماع رقم 57-2016 المنعقد بتاريخ 

2016/8/17 المتضمن :
عدم الموافقة على الشراء لعدم استكمال المستندات المطلوبة

ثانيا: الموافقة



39 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/451
2017-01-12

454
2017-01-12

1703
2017-01-12

457
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/59,338د.ك) فقط تسعة وخمسون الف وثالثمائة وثمانية وثالثون دينار 

الغير

طلب شراء البند رقم (145) فحوصات ومحاليل كيميائية (LAL REAGENT) للرقابة 
الدوائية من / شركة القرن القادم للتجارة والعامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (20,483 د.ك)  فقط عشرون الف  واربعمائة وثالثة وثمانون دينار  الغير

طلب التعاقد باالمر المباشر رقم ص/م أ م/2016/688-2017 مع/ شركة الجيل التجارية 
(الوكيل المحلي) العمال صيانة شاملة لخزانات حفظ الملفات الكهربائية (59 خزانة 

كهربائية) لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/17,700 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  
وسبعمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (149) فحوصات لخاليا الدم لتحديد فصائل الدم لمختبر بنك الدم 
المركزي من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(13,632 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وستمائة واثنى وثالثون دينار  الغير بعد تخفيض 
الكميات

الموضوع

33

34

35

36

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

المركز الوطني لتطوير التعليم

455
2017-01-12

1693
2017-01-10

1724
2017-01-19

51
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند (147) مؤشر اشعاعي الكياس الدم لمختبر بنك الدم من / شركة الدائرة 
المركزية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/11,617د.ك) فقط احدىعشر الف وستمائة

وسبعةعشر دينار  الغير بعد تقليل الكميات.

طلب طرح الممارسة رقم ص/م س/ 2017/2016/137 مطبوعات لصحة الموانئ 
والحدود بين المؤسسات والشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب التعاقد مع/ شركة انسيابي اي تي لصيانة بداالت منطقة الصباح الطبية التخصصية 
وتشغيل مركز خدمة العمالء لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/3,130,135 د.ك) 

فقط ثالثة ماليين  ومائة وثالثون الف  ومائة وخمسة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م 2-20147/2016 توريد و تركيب و تشغيل المرحلة 
االولى من منظومة التوثيق و االرشفة على/ مؤسسة سرادار الكويت الجهزة الكمبيوتر 
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/68,940 د.ك) فقط ثمانية وستون الف  وتسعمائة 

واربعون دينار الغير

الموضوع

الموضوع

37

38

39

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



41 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

المركز الوطني لتطوير التعليم

51
2017-01-12

54
2017-01-12

55
2017-01-12

52
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م م 10-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل منظومة 
معلوماتية الدارة وطباعة االختبارات على/ مؤسسة سرادار الكويت الجهزة الكمبيوتر 

(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/68,750 د.ك)  فقط ثمانية وستون الف  وسبعمائة
وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م /2016/4-2017 توريد وتركيب وتشغيل الحاسبات 
والشبكات لمبنى المركز في برج سنابل على/ شركة جلوبل تكنولوجيا لمواد وأنظمة 

الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/57,999 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف 
وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م م /2016/6-2017 توريد وتشغيل البرمجيات الجاهزة لمبنى
العمرية على/ شركة جلوبل تكنولوجيا لمواد وأنظمة وأجهزة االتصاالت (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/51,999 د.ك)  فقط احدى وخمسون الف  وتسعمائة وتسعة 

وتسعون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

2724114038
2017-01-12

2724114037
2014-01-26

272762401462
2017-01-15

272762401461
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم (24143141171) مع / شركة ميداس العالمية للتجارة العامة 
والمقاوالت لتأثيث مهاجع الضباط واألفراد لقوات مجلس التعاون الخليجي ودرع الجزيرة 
لتمرين حسم العقبان 2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/99,756د.ك) فقط تسعة وتسعون الف

وسبعمائة وستة وخمسون دينار الغير وذلك للحاجة الماسة للمواد ولضيق الوقت

طلب التعاقد المباشر رقم 171-140-3-2414 مع/شركة الروضه لألثاث والمفروشات 
لتأثيث مهاجع الضباط واألفراد لقوات مجلس التعاون الخليجي ودرع الجزيرة لتمرين 

حسم العقبان 2017 بمبلغ إجمالي قدره (-/98,394 د.ك)  ثمانية وتسعون الف  
وثالثمائة واربعة وتسعون دينار وذلك للحاجة الماسة للمواد ولضيق الوقت

طلب الغاء الممارسة رقم 2082911 أعمال توريد وتركيب وتشغيل نظام مرشات الحريق 
بسوق صبحان المركزي بمراقبة مركز المنطقة الجنوبية وذلك إلنتهاء السنة المالية دون 

اتمام االجراءات والغاء الربط وعدم التمكن من تجديد الربط في السنة المالية الحالية

طلب إلغاء الممارسة رقم (2002715) طلب مواد لعمل سياج امني على سور مدرسة 
اإلشارة وذلك إلنتهاء السنة المالية دون إتمام االجراءات وبالتالي تم إلغاء الربط وعدم 

التمكن من تجديد الربط للسنة المالية الحالية.

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



43 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

272762401463
2017-01-15

778
2017-01-15

15693
2016-12-29

779
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 1952714 اعمال توسعة مبنى العالج بالخارج و ذلك بسبب 
ارتفاع االسعار المقدمة من الشركات

طلب طرح الممارسة رقم (119-2017/2016) توريد وتركيب وصيانة نظام متكامل 
للميكنة الذكية واالحصائية لالعمال بين الشركات المحلية و المتخصصة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم (44-2017/2016) توفير هدايا استقبال الزوار واقامة 
االنشطة الثقافية والبرامج االجتماعية الدارة المسجد الكبير على الشركات المذكورة بكتاب

الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/30,726 د.ك) فقط ثالثون الف  وسبعمائة وستة 
وعشرون دينار  الغير

-الغاء البنود ارقام (22-18-17-16-8-4-3-2)

طلب طرح الممارسة رقم (120-2017/2016) توريد طابعات ليزر مركزية ملونة بين 
الشركات المحلية المتخصصة

الموضوع

الموضوع

5

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



44 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الكهرباء و الماء

662
2017-01-11

986
2017-01-11

867
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 30-2017/2016 مخطوطات إسالمية مصورة في الفقة 
والعقيدة والسيرة إلدارة المخطوطات والمكتبات اإلسالمية مع السادة:

1- محمد شفيق السيد عبدالعال (3000) مخطوط  من مكتبات تركيا بمبلغ إجمالي قدره(-
/4,000د.ك) فقط أربعة آالف دينار كويتي ال غير.

2- خالد عبدالله طه خليفة (2084) مخطوط من مكتبات مختارة بمبلغ إجمالي قدره (-
/3,500 د.ك) فقط ثالثة آالف وخمسمائة دينار كويتي ال غير.

3- عصام علي البدري عبدالعال (3500) مخطوط  من مكتبة ايتا صوفيا (-/4,500 د.ك 
) فقط أربعة آالف وخمسمائة دينار كويتي ال غير.

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1014/2016/13 قطع الغيار للمضخات المغذية للغاليات
البخارية 5-6 إلدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع 

eprocuremrnt.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1030/2016/13 زوايا وقنوات حديدية خاصة ألعمال 
صيانة مضخات البحر إلدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocuremrnt.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



45 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

1281
2017-01-15

1278
2017-01-15

987
2017-01-11

1280
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (و ك م /3349/2015/13) قطع الغيار المطلوبة للتربينات 
البخارية -صندوق تخفيض -سرعه التروس لمضخة التفريغ إلدارة محطة الدوحة 
الجنوبية على /شركة الغنيمان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/10,320 د.ك)  عشر آالف  وثالثمائة وعشرون دينار

طلب طرح الممارسة و ك م/1092/2016/13 ش رمل سباكة -ادارة االنتاج-الخدمات 
الفنية والمشاغل الرئيسية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة رقم (و ك م /1025/2016/13) قطع الغيار لدوائر التحكم بلوحات 
القواطع الكهربائية 415 فولت إلدارة محطة الشعيبة عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة 

eprocuremrnt.mew.gov.kw الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة ممارسة و ك م/1102/2017/13 ش محبس قياس سرعة لمضخة 
الغالية -ادارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw

الموضوع

3

4

5

6

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



46 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 العدل

983
2017-01-11

1283
2017-01-15

957
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء الممارسة رقم 2015/3025 محرك إحتياطي لمضخة الوقود الرئيسية للغاليات
وذلك إلرتفاع األسعار وسيتم طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح بالحصول على أسعار 

تنافسية من الشركات

طلب الغاء الممارسة و ك م/2613/2015/13 ش أجهزة الكشف عن الترسبات في 
شبكات المياه -  إدارة تشغيل و صيانة المنشآت المائية وذلك إلعداد طلب جديد 

بمواصفات جديدة تسمح بالحصول على اسعار تنافسية من الشركات

طلب شراء اجهزة حاسب آلي وملحقاتها عن طريق دليل الشراء الجماعي الجهزة الحاسب
اآللي والالبتوب (االصدار السادس-2016/2015) بمبلغ إجمالي قدره (-/73,400 د.ك) 

ثالثة وسبعون الف  واربعمائة دينار

الموضوع

الموضوع

7

8

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



47 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة المركزية لإلحصاء

وزارة المواصالت

جامعة الكويت

123
2017-01-12

150
2017-01-12

459
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ مركز التميز لتنفيذ مشروع مسح االستثمار االجنبي المباشر في 
دولة الكويت لعام 2017 - ميزانية خطة التنمية 2017/2016 بمبلغ اجمالي قدره (-

/60,000 د.ك)  فقط ستون الف  دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/7 شراء و توريد وتركيب عدد (4) محركات 
بحرية لزوارق الوزارة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 325-2017/2016 توريد مستهلكات - كلية الطب على/ 
شركة العرفج الهندسية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/15,675 د.ك)  فقط 

خمسةعشر الف  وستمائة وخمسة وسبعون 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 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

األمانة العامة لمجلس الوزراء

458
2017-01-11

497
2017-01-12

584
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 - 2020 ASAP طلب ترسية بنود الممارسة رقم 424-2017/2016 تحديث برامج
ادارة االبحاث على/ شركة السواحل الكويتية بمبلغ اجمالي قدره (-/5,975 د.ك) فقط 

خمسة آالف  وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير
-البند (3) (اقل االسعار)

-البندين (4.2) (عرض وحيد)
-الغاء البند (1) لعدم إستيفاءه الشروط.

طلب الغاء و اعادة طرح الممارسة رقم م و ث ف أ 10-2017/2016 تسجيل و تصميم 
و مونتاج سي دي لحفالت المجلس لموسم 2015/2014 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

المجلس

طلب ترسية الممارسة رقم 109-2017/2016 توفير مطبوعات للجهاز المركزي لمعالجة 
اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على/ مطبعة هال (اقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/9,675 د.ك)  فقط تسعة آالف  وستمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



49 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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 األعالم

وزارة التعليم العالي

584
2017-01-15

30
2017-01-11

3881
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و أ 525-2017/2016 تصميم و تنفيذ و تطوير الشريط 
التلفزيوني الخاص بسوق الكويت لالوراق المالية بين الشركات و المؤسسات المتخصصة

عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/1 مع/ مؤسسة ستيج جروب لالنتاج الفني والمسرحي 
(أقل األسعار) لتنفيذ أعمال المهرجان األكاديمي السابع للمعهد  العالي للفنون المسرحية 
خالل الفترة من 2017/2/8 حتى 2017/2/15 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 74,650 د.ك) 

فقط اربعة وسبعون الف  وستمائة وخمسون دينار الغير.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



50 2017/7إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

2017/64
2017-01-15

1046
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع احد الشركات المتخصصه  لتنفيذ اعمال الحراسة لمنشات ومباني
الهيئة وبعض المناطق التابعة لها على حساب مركز الغاية للخدمات االمنية  لمدة  ستة 

أشهر بمبلغ إجمالى قدره (-/70,000د.ك)  فقط سبعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الهيئة

طلب استدراج عروض اسعار لتجهيز غرفة التحكم لنظام التوجية األلكتروني لشاشات 
العرض االرشادية واألجهزة التابعة لها ومستلزمات المشاركة بإحتفالية األعياد الوطنية 
والمناسبات األخرى بمبلغ إجمالي قدره (-/250,000 د.ك) فقط مائتين وخمسون الف 

دينار الغير.

- مرفق كتاب االدارة رقم 1258 بتاريخ 2017/1/24
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   قررت اللجنة الموافقة  

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


