
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/4

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-01-16

إدارة اإلعداد والتدقيق

18-ربيع الثاني-1438 هـ 

محضر أعمال



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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/4
18-ربيع الثاني-1438 هـ

   االثنين 
2017-01-16 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-16

)(   االثنين 2017/4 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
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

هيفاء عبدالعزيز المضف
سالم ذياب العنزي

هدى إبراهيم العيسى

علي حاتم الصايغ
خالد عبدالوهاب العدساني

د/مبارك فهاد العازمي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

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

 أمين السر

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل/ شركة نفط الكويت

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



1 2017/4إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

CA/CPD/178

م ب ك/خ/2015/315

2017/2016-1

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تصميم وتوريد و انشاء واختبار تشغيل فالتر الغسيل العكسي التلقائي على ( عدد6) خطوط 
مقاس 72 بوصة خاصة لتوصيل ماء البحر - ميناء االحمدي

خدمات تشغيل وصيانة االنظمة الميكانيكية و الكهربائية و اعمال الترميمات الجذرية في 
مجمع القطاع النفطي

إنشاءوإنجاز وصيانة مبنى أبحاث علوم البحار بموقع رأس السالمية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/4إجتماع 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

وكالة األنباء الكويتية

وزارة التربية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

2017/2016/1

م ع /2017/2016/36

هـ م م /2017/2016/13

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تنفيذ اعمال التنظيف والخدمات للمبنى الرئيسي لوكالة االنباء الكويتية ( كونا)

توفير وتوريد وجبات غذائية للطلبة واالداريين المشاركين في االوبريت الخاص باحتفاالت 
دولة الكويت بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والسادس والعشرين ليوم التحرير

توريد طابعات وملحقاتها

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/4إجتماع 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

2017/90$
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2036351 توفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصحية 
بمستشفى االحمدي على / شركة بيت الموارد الكويتي لخدمات وادارة الموارد البشرية (أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (23,333,311/247 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون مليون  
وثالثمائة وثالثة وثالثون الف  وثالثمائة واحدىعشر دينار  ومائتين وسبعة واربعون فلس  

الغير

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



4 2017/4إجتماع 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

2017/80$
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

اقتراح الشركة بعدم تطبيق شرط الترسية من المناقصات التالية
-:

RFP-1-2042199 ادارة المياه في مراكز التجميع رقم (3) 
 WATER و (4) و (7) و (21) في منطقة جنوب الكويت

MANAGEMENT AT GCS
RFP-2-2042203  ادارة المياه في مراكز التجميع رقم (9) 

و (10) و (20) و (22) في منطقة شرق الكويت
RFP-3-2042201 ادارة المياه في مراكز التجميع رقم (6) 

و (8) و (11) و (19) في منطقة جنوب شرق  الكويت

*الشرط :- 
ال يمكن ترسية اكثر من مناقصة واحدة من هذه المناقصات 
الثالثة غلى مقاول واحد حتى لو كان صاحب اقل االسعار و 
مطابق عرضة للشروط والمواصفات لهذه المناقصات مع 

احتفاظ حق الشركة لتحديد المناقصات التي سيتم ترسيتها على 
كل مناقص فائز على حدا 

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة الهندسة الميكانيكية 
والمقاوالت ذ م م

   يحفظ  



5 2017/4إجتماع 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

مؤسسة البترول الكويتية

9
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2012/225 التزود بخدمات الدعم الفني 
لنظم المعلومات المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة اشهر (على 

ان تكون ثالثة اشهر االولى متواصلة وثالثة اشهر مشهرة على اساس شهر بعد شهر) 
اعتبارا من2017/3/10 حتى 2017/9/9 بمبلغ اجمالي قدره (-/180,300 د.ك)  فقط 

مائة وثمانون الف  وثالثمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات اعداد وثائق 
المناقصة رقم م ب ك/خ/2016/330

الموضوع

1

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



6 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

مؤسسة البترول الكويتية

2017/18$
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2026152 مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة 
غرب الكويت على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت تحت الفئة 
 - 50 $M - MEDIUM EPC CONTRACTS (VALUE US15 - التخصصية

200) والمدرجة اسماءها بالكشف المرفق بكتاب الشركة

- شرط ان يتم التوريد من المصنعين المذكورين بوثائق المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



7 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

663
2016-11-15

رقم الكتاب وتاريخه

 Blue طلب طرح المناقصة رقم م ب ك / خ / 2016/332 توريد وتركيب وصيانة اجهزة
 Blue Coat Systems على الشركات المتخصصة المرخصة من الشركة األم Coat

Inc عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية

 * غير قابلة للتجزئة
* التقبل عروض بديلة

* األوامر التغييرية %25
 Blue  يشترط على المناقص ان يكو موزع مرخص ومعتمد لبيع وتركيب وصيانة اجهزة*

Coat  من الشركة األم بموجب شهادة تثبت ذلك
*على المناقص ارفاق اثبات تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

ولجنة المناقصات ولن يقبل اي عطاء بدون ذلك المستند

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



8 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

4/2017
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م ب ك/خ/2016/327 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
وضمان أجهزة أمن التطبيقات (NetScaler) على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة 
(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/78,700 د.ك)  فقط ثمانية وسبعون الف  وسبعمائة

دينار  الغير

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



9 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة للرياضة

3568
2016-12-13

11/39
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط/257 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور 
وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري 

Combined Group Contracting /الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز على
UAE ووكيله المحلي/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (85,422,402/444 د.ك) خمسة وثمانون مليون وأربعمائة واثنان وعشرون ألف 
وأربعمائة واثنين دينار وأربعمائة وأربعة وأربعون فلس ال غير بعد عمل موازنة تثمينية

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لترسية المناقصة رقم إ م م/2015/2014/6/1 نمذجة معلومات
البناء (BIM) إلدارة التصميم بقطاع المشاريع اإلنشائية في الوزارة لمدة عامين المرساة 

على/ شركة فيوتشرتك للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) لتصبح بمبلغ (-/444,570
د.ك) بدال من (-/489.120 د.ك) بناء على مالحظات ديوان المحاسبة بإلغاء البند 

اإلختياري البالغ قيمته (-/44,550 د.ك)  فقط اربعمائة واربعة واربعون الف  وخمسمائة 
وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  مع تجديد الكفالة البنكية

   قررت اللجنة الموافقة  



10 2017/4إجتماع 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

وزارة التربية

344
2017-01-04

353
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة عرض المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/18 بشأن أعمال تنفيذ الصيانة 
الشاملة لمراكز الشباب والمعسكرات المرساة على / شركة المنذر العقارية (اقل االسعار) 

بنسبة خصم (-47.17%) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.584.900د.ك) فقط  مليون  
وخمسمائة واربعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار  الغير و ذلك بناءا على مالحظات الديوان

*كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة المنذر العقارية رقم 2016/2610 المؤرخ في 
2016/12/28 المتضمن سابقة الخبرة و كشف االسعار

طلب ترسية المناقصة رقم م ع 40-2017/2016 توريد و نقل و تركيب و تشغيل و صيانة
بنش مجهز كامل لتدريب الطلبة على / شركة ارتي سي لالجهزة االلكترونية (ثاني اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,055,460 د.ك)  فقط  مليون  وخمسة وخمسون الف  
واربعمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرارها السابق الصادر  بإجتماع رقم (2016/80) المنعقد بتاريخ 2016/11/14

المتضمن:
الموافقة على الترسية 

ثانيا: تخطر الهيئة بدراسة العرض الذي يلية استنادا لمالحظات ديوان المحاسبة الواردة 
بكتابهم 2016/12/26 ويحفظ كتاب الشركة

   قررت اللجنة الموافقة  مع االلتزام بالكميات الواردة بوثائق المناقصة



11 2017/4إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

346
2017-01-04

349
2017-01-04

8
2017-01-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/39 توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة 
آالت لتدريب الطلبة التوجية الفني العام للدراسات العلمية على/ المجموعة العربية للخدمات 

العربية للخدمات التعليمية بمبلغ اجمالي قدره (-/ 142.645 د.ك)  فقط مائة واثنى 
واربعون الف  وستمائة وخمسة واربعون دينار  الغير

-بنود أرقام (3,2,1) (أقل األسعار)
-بنود أرقام (6,5,4) (ثاني أقل األسعار)

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/34 توريد ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة 
العاب ساحة على/ شركة هيدروتك الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

90,000 د.ك) تسعون الف دينار

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف/2016/2015/49 هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة 
مسجد/محمد حمود الصقر بمنطقة الفنطاس- قطعة 27 على/ شركة االمارات العربية المتحدة
للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,030,000 د.ك)  فقط  

مليون  وثالثون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



12 2017/4إجتماع 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

بلدية الكويت

ديوان الخدمة المدنية

35529
2016-12-29

453
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م /2015/7229 توريد قواطع تيار منخفض ( كتاوت 
) باحجام مختلفة على / شركة سالم النصف للمقاوالت العامة للمباني بمبلغ اجمالي قدره (-

/440,650د.ك) فقط اربعمائة واربعون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير
* البنود ارقام (5.4.1) ( ثاني اقل االسعار) 

* البنود ارقام (6.3.2) ( اقل االسعار)

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/2 اعمال ردم النفايات واالنقاض بمواقع الردم 
بالبلدية على / شركة ابراج العارضية للتجارة العامة والمقاوالت ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (306,797/640د.ك) فقط ثالثمائة وستة الف  وسبعمائة وسبعة وتسعون 

دينار  وستمائة واربعون فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



13 2017/4إجتماع 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

ديوان الخدمة المدنية

وزارة الداخلية

108507
2016-12-22

53
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 3-2016/2015 استئجار سيارات الخدمات الالزمة للديوان
على / شركة بوينت وورد لتأجير السيارات (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(199,504/800 د.ك)  فقط مائة وتسعة وتسعون الف  وخمسمائة واربعة دينار  

وثمانمائة فلس  الغير

كما اطلعت اللجنة على كتاب الديوان رقم 4940 المؤرخ في 2017/1/15

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع تحديث وتطوير شاشات العرض 
والكنترول بمركز عمليات القيادة التنسيقية لحماية االمن الداخلي للدارة العامة لنظم 

المعلومات - بوزارة الداخلية على /شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره

 (-/98.800 د.ك) ثمانية وتسعون الف  وثمانمائة دينار

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرارها السابق الصادر  باجتماع رقم 2015/92 المنعقد بتاريخ 2015/12/7 

المتضمن:
الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة محمد ناصر الشهري و اوالده للسيارات (أقل 

االسعار) بمبلغ (-/197،316 د.ك)
ثانيا : الموافقة على طلب الديوان

   قررت اللجنة الموافقة  



14 2017/4إجتماع 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

الهيئة العامة للقوى العاملة

117
2017-01-05

115
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/15 توفير مالبس لبعض العاملين بمؤسسة
الموانئ الكويتية على/ شركة بهاسين للوازم الخياطة والرياضة واالقمشة والمالبس الجاهزة

والتفصيل (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (26,216/250 د.ك)  ستة وعشرون الف  
ومائتين وستةعشر دينار  ومائتين وخمسون فلس

*كما اطلعت اللجنة على كتاب المؤسسة رقم 178 بتاريخ 2017/1/11  المتضمن إسم 
الشركة الصحيح

طلب ترسية المناقصة رقم ق ع /2017/2016/2 اعمال السنوية للتنظيف والنقل الداخلي 
من النفايات لكافة وحدات الهيئة لمدة ثالث سنوات على/شركة صفا الوطنية لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق والمدن (رابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,745,262 
د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة وخمسة واربعون الف  ومائتين واثنى وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



15 2017/4إجتماع 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 الكهرباء و الماء

وزارة التربية

2016/2505$
2016-12-18

2017/9$
2017-01-02

009
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 1462716 خدمات 
النظافة لمباني هندسة المنشات العسكرية ( المقر الرئيسي ) 

وتزويدها باسباب االستبعاد

تظلم الشركة من استبعادها المناقصة رقم و ك 
م/2011/2010/36(ع ع ) اعمال تعديل واستبدال مبردات 
  12R ووحدات التكييف الحالية والتي تسنخدم غاز الفريون
في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه

تظلم الشركة على إلغاء المناقصة رقم م ع / 2017/2016/23 
تصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز مجموعة مباني 

ومنشآت تشمل فصول دراسية ومرافقها وصيانتها بنظام تسليم 
المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية )

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة االسيان 
المشتركة للتجارة العامة ذ 

م م

شركة النهضة الدولية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة ادارة االنشاءات 
والبناء للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



16 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

009
2017-01-05

129/16
2016-12-25

2
2017-01-08

350
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة على إلغاء المناقصة رقم و.ع/2017/2016/22 
تصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز مجموعة مباني 

ومنشآت مختلفة تشمل فصول دراسية ومرافقها وصيانتها 
بنظام تسليم المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة 

االولى )

تظلم الشركة على إلغاء المناقصة رقم م ع/2017/2016/19 
تصميم و ترخيص و تنفيذ و انشاء و انجاز مجموعة مباني و 
منشآت تشمل فصول دراسية و مرافقها و صيانتها بنظام تسليم

المفتاح بمنطقة االحمدي التعليمية ( المنطقة الثانية)

تظلم الشركة على إلغاء المناقصة رقم م ع/2017/2016/20 
تصميم و تراخيص و تنفيذ و انشاء و انجاز مجموعة مباني و

منشأت تشمل فصول دراسية و مرفقاتها و صيانتها بنظام 
تسليم المفتاح بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة االولى)

الموضوع

2

3

4

اســـم الشركة م

شركة ادارة االنشاءات 
والبناء للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

الشركة الكويتية لبناء 
المعامل والمقاوالت ش م ك

م

شركة الدار للهندسة 
واالنشاءات  ش م ك م

شركة مجموعة بوخمسين 
العالمية للمقاوالت  ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  

   يحفظ  



17 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

350
2017-01-03

2017/39$
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بالتالي :
أوال. تم تزويد الهيئة بجميع االوراق والمستندات المطلوبة 
العمال المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/34 اعمال 

الخدمات والنظافة العامة بمقر الهيئة وبعض مرافقها بناءا على
طلبها وكما هو موضح بمرفقات كتاب الشركة

ثانيا. تعهد الشركة وتأكيدها على تشغيل المناقصة المذكورة 
اعاله حسب ما ترتئي الهيئة

- علما بأنه تم مخاطبة الشركة من قبل الهيئة لتزويدها 
بالمستندات المطلوبة بتاريخ 2016/12/28 كما هو مذكور 

بكتاب الشركة وزودت الشركة الهيئة بالمطلوب بتاريخ 
2017/1/4

- كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة الشعاع رقم 2016/2348
المؤرخ في 2016/11/24 المتضمن تظلمها على ترسية 

المناقصة واطلع عليه الجهاز بإجتماع رقم 2016/88 بتاريخ 
2016/12/12

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة بوخمسين 
العالمية للمقاوالت  ذ م م

شركة الشعاع الغربية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ش ت ب

   يحفظ  

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  وتخطر الهيئة
استكمال اجراءات التعاقد



18 2017/4إجتماع 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

بلدية الكويت

2017/40$
2017-01-05

1707
2016-12-17

2016/2566$
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة الشركة بأن التراخيص المطلوب استخراجها بناءا على 
طلب ديوان المحاسبة العمال المناقصة رقم هـ ز / م م 

/2016/2015/38 انشاء وانجاز وصيانة اسوار شبكية 
(محمية ام قدير) (المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة) هي 
من اختصاص اصيل لصاحب العمل او ممثله وال يدخل ضمن 

بنود المناقصة

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات التأهيل لإلشتراك في 
أعمال نظافة مدن الكويت للبلدية

اتحاد شركات التنظيف
تظلم الشركات من الية التأهيل  للشركات المؤسسات ومقاولين 

لتنظيف المدن

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة كي جي ال للخدمات 
الزراعية  ش م ك مقفلة

شركة راند للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 

   احيطت علما  

   يحفظ  

   يحفظ  



19 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

اإلدارة العامة للطيران المدني

2016/2571$
2016-12-25

2017/1
2017-01-02

2017/66$
2017-01-09

2016/35
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من نتيجة التأهيل الحالي للشركات والمؤسسات 
في نظافة المدن بالبلدية

طلب الشركة الموافقة على شراء وثيقة التأهيل لإلشتراك 
بمناقصات النظافة العامة

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

تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم 4-2017/2016  توفير 
مراسلين مع سياراتهم للعمل باإلدارة

الموضوع

الموضوع

3

4

5

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

الشركة الكويتية االولى 
للنظافة  ش م ك م

شركة الدائرة االهلية 
للتنظيف ش م ك م

شركة هات اوتو للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الشامية كار لتاجير 
واستئجار السيارات ذ م م

   يحفظ  

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 
من تاريخ استالم الكتاب  وتخطر البلدية باإلفادة بأسباب عدم 

السماح للشركة بشراء الوثائق

   يحفظ  لتوقيع العقد

   يحفظ  



20 2017/4إجتماع 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 للطيران المدني

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2017/2$
2017-01-02

2017/48$
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم 2015/2014/2 امن و 
حراسة مباني و مواقف سيارات االدارة العامة للطيران المدني 

و المرافق التابعة لها مع حضورإجتماع مع اللجنة

رد الشركة على أسباب اإلستبعاد من ترسية الممارسة رقم 
2016/45 أعمال خدمات المستخدمين لمبنى الصندوق

كما اطلعت اللجنة على كتاب  تظلم شركة البحار للخدمات العامة
رقم (2521) المؤرخ في 2016/12/19

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة القرين لحراسة 
المنشآت ذ م م

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

   يحفظ  

   يحفظ  



21 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة

18794
2016-11-07

18793
2016-11-07

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ش ر 
2016/2015/16 أعمال صيانة شاملة بالمرافق الرياضية

بالهيئات الرياضية للمنطقة الثانية على / شركة ساي 
للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بنسبة خصم
(35,55%) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,578,000 د.ك) 
فقط  مليونين  وخمسمائة وثمانية وسبعون الف  دينار  

الغير

** ال يحق للمناقص الفوز اال بمناقصة واحدة فقط من 
المناقصات الستة المطروحة وذلك لتنظيم العمل ولتحقيق 
افضل السبل في تحقيق كفاءة عالية النجاز العمل (بند رقم

11 صفحة رقم 7 من مستند اصول المناقصة)

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 
2016/2015/17 أعمال الصيانة شاملة للمرافق 

الرياضية والهيئات الرياضية (للمنطقة الثالثة) على / 
شركة علي الصايغ للمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة خصم 

قدرها (45.66%) ما يعادل بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,173,600 د.ك)  فقط  مليونين  ومائة وثالثة 

وسبعون الف  وستمائة دينار  الغير

** ال يحق للمناقص الفوز اال بمناقصة واحدة فقط من 
المناقصات الستة المطروحة وذلك لتنظيم العمل ولتحقيق 
افضل السبل في تحقيق كفاءة عالية النجاز العمل (بند رقم

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الهيئة:
المهندس / علي عليان الرشيدي  مدير إدرة الصيانة

المهندس / مبارك مال الله عبدالله  مراقب إدارة الصيانة
المهندس / حسين تقي  رئيس قسم العقود

قررت اللجنة الموافقة

الجهـــــــة



22 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للرياضة

18793
2016-11-07

18796
2016-11-07

رقم الكتاب
وتاريخه

11 صفحة رقم 7 من مستند اصول المناقصة)

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 
2016/2015/21 أعمال الصيانة شاملة للمرافق 

الرياضية والهيئات الرياضية (للمنطقة األولى) على / 
شركة الراجحي للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
بنسبة خصم قدرها (-48.51%) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,059,600 د.ك)  فقط  مليونين  وتسعة وخمسون 

الف  وستمائة دينار  الغير

** ال يحق للمناقص الفوز اال بمناقصة واحدة فقط من 
المناقصات الستة المطروحة وذلك لتنظيم العمل ولتحقيق 
افضل السبل في تحقيق كفاءة عالية النجاز العمل (بند رقم

11 صفحة رقم 7 من مستند اصول المناقصة)

الموضوع

3

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الهيئة:
المهندس / علي عليان الرشيدي  مدير إدرة الصيانة

المهندس / مبارك مال الله عبدالله  مراقب إدارة الصيانة
المهندس / حسين تقي  رئيس قسم العقود

قررت اللجنة الموافقة

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الهيئة:
المهندس / علي عليان الرشيدي  مدير إدرة الصيانة

المهندس / مبارك مال الله عبدالله  مراقب إدارة الصيانة
المهندس / حسين تقي  رئيس قسم العقود

قررت اللجنة الموافقة

الجهـــــــة



23 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة للرياضة 18493
2016-11-02

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 19-
2015-2016 تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمالعب 

النموذجية وبيوت الشباب على/ مؤسسة النهضة للتجارة 
العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها 
(-20%) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,200,000 د.ك)  فقط

 مليون  ومائتى الف  دينار  الغير

** ال يحق للمناقص الفوز اال بمناقصة واحدة فقط من 
المناقصات الستة المطروحة وذلك لتنظيم العمل ولتحقيق 
افضل السبل في تحقيق كفاءة عالية النجاز العمل (بند رقم

11 صفحة رقم 7 من مستند اصول المناقصة)
* كما اطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم 19529 

المؤرخ في 2016/11/20 المتضمن شروط المناقصة

الموضوع

4

المقاول م

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الهيئة:
المهندس / علي عليان الرشيدي  مدير إدرة الصيانة

المهندس / مبارك مال الله عبدالله  مراقب إدارة الصيانة
المهندس / حسين تقي  رئيس قسم العقود

قررت اللجنة الموافقة

الجهـــــــة



24 2017/4إجتماع 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 األشغال العامة

وزارة الصحة

12
2017-01-02

19
2017-01-02

1585
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لألمر التغييري الثاني بالزيادة لعقد المناقصة رقم ق ص/ط/ 
302 صيانة عامة للطرق السريعة بدولة الكويت المبرم مع/ شركة المد األخضر للتجارة 
العامة والمقاوالت ليصبح بمبلغ (-/1,100,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائة الف  دينار  

الغير بدال من (-/ 1,101,000 د.ك) وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لألمر التغييري الثاني لعقد المناقصة رقم ق ص/ط/ 286 صيانة
عامة للطرق السريعة بدولة الكويت المبرم مع/ شركة ميدكو العامة والمقاوالت ليصبح 

بمبلغ (-/1,000,000 د.ك)  فقط  مليون  دينار  الغير بدال من (1,047,157/500 د.ك) 
وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/21أ /2013/2012 زراعة و صيانة 
حدائق مرافق وزارة الصحة ( منطقة الصباح الطبية التخصية )  (مجموعة أ) المبرم مع / 

شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية لمدة سنة اعتبارا من 2017/1/7 حتى 
2018/1/6 و تخفيض االعمال بنسبة (29.17%) ليصبح مبلغ إجمالي قدره 

(862.211/652د.ك)  فقط ثمانمائة واثنى وستون الف  ومائتين واحدىعشر دينار  
وستمائة واثنى وخمسون فلس  الغير وذلك إللغاء المناقصة الجديده رقم ص خ ع 

/7أ/2016/2015لعدم موافقة وزارة المالية توفير اعتمادات مالية .

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



25 2017/4إجتماع 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

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

1585
2016-12-21

27426
2016-12-18

116
2017-01-03

115
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/26,838 د.ك)  فقط ستة 
وعشرون الف  وثمانمائة وثمانية وثالثون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة 

عقد اعمال توريد محاليل ومستهلكات الغسيل البريتوني لمكائن HOMECHOICE لمراكز
غسيل الكلى المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك لتغطية تكاليف زيادة الكميات 

المطلوبة للجهة الطالبة

طلب التمديد االول لعقد مناقصة رقم 38-2014/2013 أعمال الصيانة الدورية والبسيطة 
لقطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية بالوزارة عقد رقم (2015/65 ) المبرم مع

/ شركة الرابية لإلنشاءات لمدة 11 شهرا و 12 يوم اعتبارا من 2017/4/19 حتى 
2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/820,625 د.ك)  ثمانمائة وعشرون الف  وستمائة 

وخمسة وعشرون دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بالكشف المرفق .

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (9,381/240 د.ك)  تسعة آالف
 وثالثمائة واحدى وثمانون دينار  ومائتين واربعون فلس  الغير بنسبة (%13,652) 

تقريبا على قيمة عقد الممارسة رقم 164-2015/2014 اعمال تنظيف الواجهات الزجاجية 

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



26 2017/4إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

بلدية الكويت

115
2017-01-03

11901
2016-12-27

1263
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

والمعدنية لمباني الوزارة المبرم مع / شركة ربوع الخليج للتجارة العامة والمقاوالت على 
أن تكون الزيادة اعتبارا من 2017/1/1 وحتى نهاية العقد وذلك لالسباب المذكورة بنموذج

االمر التغييري المرفق .

طلب تجديد عقد ايجار برمجيات الحاسب اآللي IBM للجهاز المركزي للمعلومات المبرم مع/
شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (413,321/828)  فقط اربعمائة وثالثةعشر الف  وثالثمائة واحدى 
وعشرون دينار  وثمانمائة وثمانية وعشرون فلس  الغير وفقا للشروط واالسعار الجديدة 

IBM بناءا على عرض السعر المقدم من الشركة االم

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء المبرم 

مع / شركة بدر المال و اخوانة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/14 حتى 
2017/4/13 بمبلغ إجمالي قدره (-/136,360د.ك)  فقط مائة وستة وثالثون الف  

وثالثمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  إعتبارا من تاريخ كتاب الوزارة 2017/1/3

   قررت اللجنة الموافقة  



27 2017/4إجتماع 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

بلدية الكويت

الديوان األميري

1263
2017-01-12

1264
2017-01-12

105
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/6(ع) تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية المبرم 

مع / شركة فدان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة تشهر اعتبارا من 2017/3/18 حتى 
2017/6/17 بمبلغ إجمالي قدره (-/47,004د.ك)  فقط سبعة واربعون الف  واربعة دينار 

الغير و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016/11

طلب تجديد العقد رقم د أ/م/31 صيانة عدد (8 ) سيارات بنتلي مصفحة المبرم مع/ شركة 
الزياني للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالى قدره 

(-/96.000د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



28 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

29108
2016-12-21

21720
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري رقم (48) بمبلغ اجمالي قدره (94,372/726 د.ك) فقط اربعة 
وتسعون الف  وثالثمائة واثنى وسبعون دينار  وسبعمائة وستة وعشرون فلس  الغير 

بنسبة (0.131 %) للمناقصة رقم هـ ع/ش أ م/72-2009/2008 مشروع انشاء و انجاز 
و صيانة مباني الخدمات العامة و التعليمية و الطالبية لمجمع الهيئة بشويخ المبرم مع/ 

شركة االنشاء والتصنيع العقاري وذلك لتأثيث وفرش المباني

طلب التمديد الثاني لعقد رقم هـ ز/م م/2012/29-2013صيانة مشروع تحريج الدوحة 
المبرم مع /الشركة الكويتية لتنسيق الحدائق لمدة 6 شهور اعتبارا من 2017/1/12 حتى 
2017/07/11 بمبلغ إجمالي قدره (64,735/608د.ك) فقط اربعة وستون الف  وسبعمائة 

وخمسة وثالثون دينار  وستمائة وثمانية فلس الغير لحين االنتهاء من إجراءات طرح 
المناقصة الجديدة  رقم هـ ز/م م/2017/2016/3

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



29 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

43
2017-01-02

591
2017-01-15

589
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد دعم برامج الحاسبات الرئيسية (support line) لإلدارة العامة لنظم 
المعلومات بالوزارة المبرم مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة إعتبارا من 

2017/4/1حتى 2018/3/31بمبلغ إجمالي قدره (-/59.448 د.ك) فقط تسعة وخمسون 
الف  واربعمائة وثمانية واربعون دينار  الغير و ذلك لحاجة الوزارة

طلب التمديد الثاني لعقد توفير عدد (50) طباع لالدارة العامة للتحقيقات المبرم مع/ شركة 
البحار للخدمات العامة  لمدة سنة اعتبارا من 2017/1/16 بمبلغ إجمالى قدره (-/82,800 

د.ك)

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بالتجديد العاشر لعقد  تشغيل وصيانة متنوعة 
لمبنى االدارة العامة للمعلومات بجنوب السره  مع/شركة بدر المال وإخوانة لمدة سنة 

إعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/141,000 د.ك)  فقط 
مائة واحدى واربعون الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  

      قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرارها السابق  بإجتماع اللجنة رقم (2016/77) المنعقد بتاريخ 2016/11/2 
عدم الموافقة وتطرح األعمال بممارسة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية الكويت اليوم خالل 

هذه الفترة

ثانيا: الموافقة



30 2017/4إجتماع 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

الهيئة العامة للتعويضات

2651
2016-12-25

12
2017-01-02

1159
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم M-26-2013/2012 أعمال صيانة البرمجيات 
ERDAS  المبرم مع/شركة المتكاملة الدولية للخدمات البيئية لمده سنتين اعتبارا من 
2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/23,500 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  وخمسمائة 

دينار  الغير

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم (4020) اعمال التشغيل والصيانة لالنظمة اعمال 
الشغيل والصيانة لالنظمة ( الكهربائية - الميكانيكية - التكييف ) المبرم مع / شركة فواز 

للتبريد و تكييف الهواء لمدة تسعة شهور اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ
اجمالي شهري قدره (-/19,164 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  ومائة واربعة وستون دينار  

الغير وذلك لألسباب المذكوره بكتاب الوزارة

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم هـ ع ت 6-2015/2015 تأجير وسائل نقل بريه 
المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2017/9/3 
حتى 2018/9/2 بمبلغ إجمالى قدره (-/17.592د.ك) فقط  سبعة عشر الف  وخمسمائة 

واثنى وتسعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



31 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعويضات

الهيئة العامة للشباب والرياضة

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

1159
2016-12-25

97
2017-01-02

1547
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب التمديد الخامس لعقد أعمال تشغيل وصيانة وتوفير قطع الغيار األصلية لجهاز (األشعة
التشخيصية KODAK)  المبرم مع / شركة أشرف وشركاه المحدودة لألجهزة الطبية 

(وكيل محلي)  لمدة سنة اعتبارا من 2017/1/6 حتى 2018/1/6 بمبلغ اجمالي قدره (-
/11,000 د.ك)  فقط احدىعشر الف  دينار  الغير

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (2,476/500 د.ك)  فقط  الفين
 واربعمائة وستة وسبعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير ما يعادل نسبة (49.6%) على 

قيمة عقد الممارسة رقم 2015/10-2016 تصميم وتنفيذ وتوريد علب مصاحف المبرم مع/
مطبعة المستقبل الجديد وذلك لتوفير عدد (78) علبة مصاحف فاخرة حجم وسط

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



32 2017/4إجتماع 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

21999
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بالتمديد االول لعقد الممارسة رقم هـ ش 
ر/2015/31-2016 اعمال تشغيل وتطوير وصيانة نظام االجراءات االلكترونية بالهيئة 

المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 
2017/5/10 حتى 2017/9/10 دون اي تكلفة مالية وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الهيئة

الموضوع

1

 م

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرار اللجنة السابق الصادر بإجتماع رقم 2016/86 المنعقد بتاريخ 

2016/12/5 المتضمن:
عدم الموافقة لعدم تزويدنا بأسباب التمديد الزمني

ثانيا: الموافقة



33 2017/4إجتماع 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

35102
2016-12-25

34517
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/37 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
واألجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات المذكوره 

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

-قابلة للتجزئة ويحق للوزارة ترسية عقد أو عقدين على مناقص واحد 
-ال تقبل عروض بديلة 

-نسبة االوامر التغييرية %20

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2016/7236 توريد كيبالت قيادية 1ك ف 19 قلب بين 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

-نسبة االوامر التغيرية (%25)
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديلة
14001IS09001 , IS شرط شهادة -

- عدد الشركات (10)

الموضوع

1

2

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2017/4إجتماع 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 األعالم

3713
2016-12-29

675
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم هـ م أ/282 
تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مخازن وزارة األشغال العامة في جنوب صبحان على 

الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء

طلب طرح المناقصة رقم وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم و نسخ و توصيف و تبويب
و ارشفة االفالم السينمائية القديمة و جميع انواع االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( 
االرشيف التلفزيوني لتلفزيون دولة الكويت) بين الشركات المذكورة بكتاب الجامعة عن 

طريق االعالن بالجريدة الرسمية

*التقبل التجزئة
*ال تقبل عروض بديلة
*محدودة على الكشف

*نسبة االوامر التغييرية (%25)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة الموافقة  



35 2017/4إجتماع 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

الهيئة العامة للصناعة

74670
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع ت أ/2016/3 استئجار أجهزة كمبيوتر شخصي وملحقاتها 
الستخدامها بالمؤسسة وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لألجهزة المستأجرة بين 

الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- شرط الخبرة أن ال تقل عن (10) سنوات داخل الكويت

- يجب أن يكون قد نفذ مشاريع شبيهة مع جهات حكومية داخل الكويت خالل الخمس 
سنوات األخيرة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة للصناعة

وزارة الداخلية

1122
2016-11-10

54
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ص/4/ 2016 /2019 صيانة وتطوير نظام معلومات تنمية 
الصادرات الصناعية الوطنية ونظام مختبرات الجودة االلى بالهيئة العامة للصناعة بي 

الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

*التقبل التجزئة
*ال تقبل عروض بديلة

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2016/2015/60 متطلبات شبكة WAN الدارة 
شئون اقامة االحمدي والجهراء والقروانية ومبارك الكبير لالدارة العامة لنظم المعلومات - 

بوزارة الداخلية لعدم مطابقة جميع الشركات المتقدمة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  وعلى الشركات 
التي لديها وكيل معتمد مع حذف الشروط المذكورة بتقرير نظم المعلومات

   قررت اللجنة الموافقة  



37 2017/4إجتماع 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

األمانة العامة لألوقاف

بلدية الكويت

15079
2016-12-18

13499
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم أ ف/2017/2016/16 توريد وتركيب أثاث مكتبة الصباحية 
االسالمية ( طاوالت - كراسي - كاونترات - وحدات عرض - استاندات - وخالفه ) على 

الشركات المتخصصة عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييرية %25

نتيجة تأهيل شركات المقاوالت للمناقصة الخاصة بانشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر 
الدائم لالمانة العامة لالوقاف

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



38 2017/4إجتماع 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

30665
2016-12-29

18619
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تأهيل شركات ومقاولين  النشاء و تشغيل و صيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية 
الصلبة و مرافقة في منطقة كبد

طلب الغاء وإعادة طرح تأهيل مقاولين لمشروع اعمال صيانة وترميم المباني واالعمال 
االنشائية واية اعمال اخرى في مواقع مختلفة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي على

الشركات المصنفة فئة اولى 

كما إطلعت اللجنة على  اإلطالع على كتاب االدارة رقم 14455 بتاريخ 2016/10/18

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/4إجتماع 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

22429
2016-10-19

522
2017-01-03

2017/1
2017-01-02

474
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بأنه قد تم إلغاء شراء البند رقم (124) ادوية (حقن) 
لعالج مرضى (MS) القسام امراض االعصاب في المستشفيات من/ مجموعة بايوميدكس 

للمعدات الطبية (سادس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/504,000 د.ك) فقط 
خمسمائة واربعة الف  دينار  الغير وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

طلب شراء البند رقم (138) مستهلكات طبية لسحب السوائل خالل العمليات الجراحية 
لمستشفي األميري - قسم الجراحة من / شركة الدائرة المركزية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/335,350 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وثالثون الف  وثالثمائة 
وخمسون دينار  الغير

 FLOOR MOUNTED SINGLE طلب استدراج عروض اسعار لتوريد جهاز
 PLANE CHTHLAB SYSTEM FOR CARDIAC IMAGING WITH

ADVANCED APPLICATIONS وملحقاته لمجلس اقسام الصدري بمركز سلمان 
الدبوس للقلب

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكوره بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/114,875 د.ك)  فقط مائة واربعةعشر الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون

دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة الموافقة  

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



40 2017/4إجتماع 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

474
2017-01-03

503
2017-01-03

52
2017-01-02

16/43
2016-11-01

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (119) قساطر ومستهلكات جراحية تستخدم بجراحة الحروق لمركز 
البابطين للحروق على النحو التالي : 

* النبد رقم (1/119) على / شركة هلث كير داينامكس للتجارة العامة (أقل االسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/19,440 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير

* البند رقم (2/119) على شركة ميدكس المتحدة الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية 
(ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/80,352 د.ك)  فقط ثمانون الف  وثالثمائة 

واثنى وخمسون دينار  الغير

طلب  التعاقد المباشر مع /شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي) إلصالح جهاز 
vascular system بمبلغ اجمالي قدره (-/99,000 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  

دينار  الغير

(اعيدد بحث) طلب التعاقد مع/ شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي) الصالح االجهزة
الموضحة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/88,015 د.ك) فقط 

ثمانية وثمانون الف وخمسةعشر دينار حيث ان الشركة هي الموردة لالجهزة

- كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 88 المؤرخ في 2016/12/21 المتضمن 
GE HEALTHCARE صورة عن وكالة الشركة المصنعة

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



41 2017/4إجتماع 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

16/43
2016-11-01

484
2017-01-03

1/17
2017-01-04

1655
2017-01-03

494
2016-10-25

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (100) مستهلكات طبية تستخدم لوقف النزيف اثناء عمليات القلب 
المفتوح لمستشفي الصدري - قسم جراحة القلب من / مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/80,000 د.ك)  فقط ثمانون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) الصالح عدد (1) جهاز 
SPECT CT SYSTEM  بمبلغ إجمالي قدره (-/79,000 د.ك) فقط تسعة وسبعون 

الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ص/ م س/ 2017/2016/85م توريد طعوم لمشروع مكافحة 
القوارض على/ شركة البيطرة والمواد الزراعية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-

/42.000 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  دينار  الغير

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2013/705-2014 توريد اجهزة وملحقاتها 
لمجلس اقسام التخدير والعناية المركزة لمركز صباح االحمد للكلى والمسالك على/ شركة 
اي ال ام الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/9,208 د.ك) فقط تسعة آالف  ومائتين وثمانية دينار الغير

الموضوع

7

8

9

10

11

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



42 2017/4إجتماع 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

وزارة األعالم

494
2016-10-25

21
2017-01-09

29/26
2017-01-11

7/26
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 0186-2017/2016 مع/ شركة أوالد العقل لالنتاج الفني 
النتاج المسلسل الكوميدي التلفزيوني (بوطبيع) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 430.000 د.ك) 

اربعمائة وثالثون الف  دينار

طلب التعاقد مع/ دراما العربية لالنتاج الفني انتاج المسلسل االجتماعي التلفزيوني (تعبت 
اراضيك) بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 171-2017/2016 مع/ شركة ALPHA SEEKERS شراء البرنامج
الوثائقي (المجلة الرياضية - الجزء الثالث) بمبلغ اجمالي قدره (-/74,000 د.ك)  فقط 

اربعة وسبعون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

11

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



43 2017/4إجتماع 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

وزارة األشغال العامة

8
2017-01-05

2
2017-01-04

27
2017-01-10

21
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/489-2017 تنفيذ أعمال البوابة والخدمات 
االلكترونية للوزارة على/ شركة الكوينس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 62,000 د.ك) اثنى وستون الف  دينار

طلب طرح الممارسة رقم وأ/524-2017/2016 توريد وتركيب وضمان كوابل الياف 
ضوئية في مجمع االعالم لربط إدارة االمن والسالمة مع مواقع الحرس الوطني البوابات 

االمنية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم وأ/2016/526-2017 توريد وتركيب وتشغيل وضمان اضاءة 
خاصة بقرية يوم البحار التراثية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب التعاقد المباشر رقم هـ ص/ص/207 مع/ شركة تنمية المرافق للقيام بأعمال التشغيل
والصيانة لمحطات التحويل الفرعية (11 ك.ف) المغذية لمشروع الصليبية بالتيار 

الكهربائي لمدة خمس سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/813,936 د.ك) فقط ثمانمائة وثالثة
عشر ألف وتسعمائة وستة وثالثون دينار ال غير

علما بأن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء ألخذ الموافقة على التعاقد المباشر

الموضوع

الموضوع

4

5

6

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/4إجتماع 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 األشغال العامة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

21
2017-01-02

3701
2016-12-27

586
2017-01-15

107
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم إ م م/2014/25/2-2015 توريد مناخل وأداوت متنوعة على/
شركة برقان للمعدات (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (6,637/300 د.ك) فقط ستة 

آالف وستمائة وسبعة وثالثون دينار وثالثمائة فلس ال غير

طلب ترسية الممارسة رقم (73) شراء وتشغيل وتركيب تراخيص أوراكل مع نظام األمن 
والحماية - لخطة التنمية - للجهاز المركزي للمناقصات العامة على / شركة بيانات 
المتحدة ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/446,000 د.ك) قط 

اربعمائة وستة واربعون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 97 توريد احبار متنوعة لالمانة والجهات التابعة لها على/ 
شركة سوليدير تكنولوجي للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/29,622 

د.ك)  فقط تسعة وعشرون الف  وستمائة واثنى وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  يتضمن موافقة مجلس 
الوزراء

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



45 2017/4إجتماع 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 الكهرباء و الماء

2
2017-01-02

4
2017-01-02

648
2016-01-16

35475
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 98 توريد أحبار لألمانة على/ شركة اميتاك للقرطاسية 
ولألدوات المكتبية ( عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/15.200 د.ك) فقط خمسة عشر

الف  ومائتى دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2016/77-2017 اعمال شراء خادم وتصميم الموقع االلكتروني
للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين الشركات المتخصصة

طلب التعاقد مع/ يلو كيب Yellow Cape لتجهيز عرض فلم وثائقي لحفل إفتتاح مبنى 
حلف شمال االطلسي الناتو بمبلغ إجمالي قدره (-/10,000 د.ك)  فقط عشر آالف  دينار  

الغير

طلب التعاقد مع/ شركة الغانم الدولية (ثانى اقل االسعار) لتقديم خدمات العقد رقم و ك م 
/ع/5099-2017/2016 تزويد وتركيب وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر 

بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة االولى) بمبلغ إجمالى 
قدره (-/101,025د.ك)  فقط مائة وواحد الف  وخمسة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

4

5

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



46 2017/4إجتماع 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

35475
2016-12-29

34864
2016-12-21

35516
2016-12-29

2016/33306
2016-12-06

33727
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م13 /1635/2016 قطع غيار لمحطة تنقية وتخفيض 
ضغط الغاز للغاليات إلدارة محطة الدوحة الغربية  قيسم الصيانة الميكانيكية عن طريق 
eprocurement.mew.gov.kw االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /968/2016/13 ش مطلوب قطع غيار لصمامان االمان 
لمسخنات مياه التغذية الدارة محطة الصبية  عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /895/2016/13 ش مطلوب قطع غيار لمضخات ماخذ 
مياه البحر لتبريد مكثفات الوحدات الدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/604/2016/13 ش برامج حماية الدارة مركز نظم 
المعلومات - المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابه عن طريق اإلعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

1

2

3

4

5

 م

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

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



47 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

اإلدارة العامة للطيران المدني

33727
2016-12-12

34525
2016-12-19

18259
2016-12-18

237
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /962/2016/13ش قطع الغيار الالزمة لعمود انارة 
الشوارع الفرعية ولولحة توزيع الكهرباء الدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن 

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

 TELEVANT طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واالذن بالتعاقد المباشر مع/ شركة
AUSTRAILIA PTY LTD توفير الدعم التشغيلي والفني لنظام معالجة البيانات 

لألرصاد الجوية بمطار الكويت الدولي  لمدة سنة  بمبلغ اجمالي قدره (-/325.691د.ك) 
فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف  وستمائة واحدى وتسعون دينار  الغير وذلك بناء 

على مالحظات الديوان

طلب التعاقد رقم 7MET/PO. مع / شركة التبريد واألكسجين لشراء غاز الهليوم بمبلغ 
اجمالي قدره (-/23,800د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  وثمانمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

5

6

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



48 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

وزارة الدفاع

وزارة الداخلية

39
2017-01-02

272762400212
2017-01-03

20
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم PO.8 /MET/2016-2017 مع/ شركة VAISALA الفنلندية 
لشراء اجهزة قياس االضاءة النظمة الرؤية االفقية (RVR) بمبلغ إجمالى قدره (-

/6,300د.ك)  فقط ستة آالف  وثالثمائة دينار

طلب ترسية الممارسة رقم (2172813) تحديث وترميم و صيانة مدينة لمباني متفرقة 
بلواء الشهيد المدرع /35 بالمنطقة الشمالية على/ شركة 26 فبراير للمقاوالت اإلنشائية 

(أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/256.520 د.ك)  مائتين وستة وخمسون الف  
وخمسمائة وعشرون دينار

طلب الغاء واعادة طرح الممارسة 2016/20-2017 توريد عدد (8000000) ثمانية 
ماليين نموذج سمة دخول جديدة لإلدارة العامة لشئون اإلقامة بالوزارة وذلك لتعديل 

المواصفات الفنية والشروط الخاصة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



49 2017/4إجتماع 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

20
2017-01-02

21947
2016-12-14

40
2017-01-02

51
2017-01-02

115
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/155-2017 مشروع شراء وتوريد وتركيب وصيانة 
برنامج WEB SERVICES GENIUS لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة بين 

الشركات المتخصصه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/47-2017 توفير خدمة بالشحن والتخليص الجمركي 
إلدارة جناح طيران الشرطة إلدارة جناح طيران الشرطة لإلدارة العامة للعمليات بالوزارة

طلب الغاء واعادة طرح  الممارسة رقم 2016/2015/56 توريد اشارات الفلشرات 
التنبيهية لحارات االمان لحاالت الطوارئ لالدارة العامة للمرور بالداخلية لعدم تقدم 

عروض أسعار

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم (2017/2016/21) توريد عدد (8) ماليين ملصق
إقامة ذو السمات األمنية لإلدارة العامة للشئون  المالية وذلك للتعديل على المواصفات 

الفنية الخاصة

الموضوع

1

2

3

4

5

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



50 2017/4إجتماع 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 الخارجية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

1035
2017-01-11

1055
2017-01-11

36
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استثناء لشراء مواد تراثية واعالمية وحلويات متنوعة باالمر المباشر بمناسبة 
االحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير للبعثات الخارجية بحدود مبلغ اجمالي قدره (-

/100,000د.ك)  فقط مائة الف  دينار  الغير

طلب الوزارة االستثناء للتعاقد باالمر المباشر مع / شركة الغانم للشحن ألعمال الشحن 
للسفارات في الخارج الخاصة بالعيد الوطني وعيد التحرير بمبلغ إجمالي قدره (-

/61,080د.ك)  فقط احدى وستون الف  وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم M-10-2017/2016  توريد جهاز MS/MS مدمج يثبت على
الطاولة يشمل جهاز تحليل الكتلة رباعي عالي االداء على/ شركة العرفج الهندسية 

(خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/58,500 د.ك)  فقط ثمانية وخمسون الف  
وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



51 2017/4إجتماع 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

وزارة التجارة والصناعة

2685
2016-12-28

2683
2016-12-28

2684
2016-12-28

22507
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم m-94-2017/2016 توريد جهاز المحلل الحراري المتزامن 
بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم m-2016/2015/104 العمليات الزراعية الخاصة بإنتاج 
النباتات الفطرية بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم m-2017/2016/103 مجفف العينات الدقيقة اآللي بين 
الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/24-2017 شراء برمجيات وتراخيص وتطبيقات الحاسب
اآللي  لمركز الملكية الفكرية (الربط مع السجل التجاري)

الموضوع

الموضوع

2

3

4

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



52 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

22508
2016-12-28

90
2016-01-03

173
2017-01-04

12004
2016-11-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/23-2017 شراء رخص محرك البحث اآللي لصور 
العالمات التجارية لمركز الملكية الفكرية

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع / ش أ م 29-2017/2016 تجهيز مختبر التمريض 
الباطني و الجراحي بمعهد التمريض على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية و العلمية 
(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/75,880 د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  

وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

Arc طلب طرح الممارسة رقم هـ أ م/76-2017/2016 توريد برنامج متخصص للمساحة
GIS لكلية العلوم الصحية بالهيئة

(إعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ش أ م-23-2017/2016 توريد وتركيب 
شاشات عرض تلفزيونية على/ شركة الهاشمي المتحدة  (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(750/ 11,664 د.ك) احدىعشر الف  وستمائة واربعة وستون دينار  وسبعمائة 
وخمسون فلس

الموضوع

الموضوع

2

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



53 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة التربية

12004
2016-11-28

126
2016-12-29

737
2017-01-09

735
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/43-2017 لتوريد وصيانة أجهزة خاصة الستديو 
التلفزيون التعليمي

طلب ترسية الممارسة رقم م م/2016/2-2017 توريد وجبات غذائية للمخيم الكشفي 
ال70 بمنطقة الجهراء و الفروانية التعليميتين للعام الدراسي 2017/2016 على/شركة 
دراية الكويتية لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/15,587 د.ك) فقط خمسةعشر الف  وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 29217 بتاريخ 2016/12/22

طلب ترسية بنود ترسية الممارسة رقم م م/2016/4-2017 توفير وجبات للطالبات 
المشاركات في مخيم السالم السنوي للزهرات و المرشدات ال(20) و ضيافة الحفل للعام 

الدراسي 2016-2017 بمبلغ اجمالي قدره (9889/800 د.ك)  فقط تسعة آالف  
وثمانمائة وتسعة وثمانون دينار  وثمانمائة فلس  الغير على النحو التالي: 

-البند رقم (1) وجبة اإلفطار على/شركة الخليج الدولية (أقل االسعار) بمبلغ(-/2,340 

الموضوع

الموضوع

3

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



54 2017/4إجتماع 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

735
2017-01-09

15
2017-01-04

2011
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

د.ك)
-البند رقم (2) ووجبة افطار الغداء على/شركة دراية الكويتية لتحضير الوجبات الغذائية 

الجاهزة (أقل االسعار) بمبلغ (-/3,600 د.ك)
-البند رقم (3) وجبة العشاء على/شركة دراية الكويتية لتحضير الوجبات الغذائية (أقل 

االسعار) بمبلغ (-/3,150 د.ك)
-البند رقم (4) وجبة ذيافة الحفل على/شركة الريتش فود للتجهيزات الغذائية (أقل 

االسعار) بمبلغ (799/800 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/52 توريد وتركيب نظام امدادات الطاقة غير المنقطعة 
(UPS) ونظام إدارة ومراقبة مركز البيانات على/ شركة دجيتل بروسيسينج سيستم 

إلستشارات الكمبيوتر واإلدارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/43.970 د.ك) فقط 
ثالثة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعون دينار ال غير

طلب شراء عدد (119) جهاز حاسب آلي من/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات عن 
طريق دليل الشراء الجماعي الصادر من وزارة المالية بمبلغ إجمالي قدره 

(24,418/800 د.ك) فقط أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية عشر دينار وثمانمائة 
فلس ال غير

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



55 2017/4إجتماع 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

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

2011
2016-12-20

9
2017-01-03

18
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 12-2017/2016 توريد و تركيب و استبدال مناولة الهواء 
AHU لمبنى االمانة على/ شركة فواز للتبريد و تكييف الهواء (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/64,150 د.ك)  فقط اربعة وستون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ 89-2017/2016 مع/ مؤسسة النظم العربية 
المتطورة للكمبيوتر (الوكيل الحصري) إلنشاء نظام المكتبة الرقمية لمكتبة الكويت 

الوطنية بمبلغ اجمالي قدره (-/60,500 د.ك)  فقط ستون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



56 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

بيت الزكاة

467
2017-01-12

65
2017-01-05

57
2017-01-04

56
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

  RENATO VILLA طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف ا 92-2017/2016 مع السيد
 BAYANIHAN PHILIPPINE لتقديم عرض موسيقي مع فرقة

NATIONAL/FOLK DANCE على مسرح عبدالحسين عبدالرضا ضمن فعاليات شهر
يناير بتاريخ 2017/1/19 بمبلغ اجمالي قدرة (-/9.626 د.ك)

طلب التعاقد المباشر رقم ب ز/ت م/2017/2 نشر لوحات ميجا اإلعالنية في محافظات 
حولي والفروانية والجهراء مع/ شركة آد افيكت للدعاية واإلعالن بمبلغ إجمالي قدره (-

/20,000 د.ك)  فقط عشرون ألف دينار ال غير

طلب التعاقد المباشر رقم ب ز/ت م/2017/1 نشر لوحات ميجا اإلعالنية في محافظة 
العاصمة مع/ شركة مداد للخدمات اإلعالنية المتكاملة بمبلغ إجمالي قدره (-/14,250 

د.ك) فقط أربعة عشر ألف ومائتين وخمسون دينار ال غير

طلب التعاقد المباشر رقم ب ز/ت م/2017/3 نشر لوحات ميجا اإلعالنية في محافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير مع/ مجموعة بيت األصيل للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 

إجمالي قدره (-/13,725 د.ك) فقط ثالثة عشر ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار ال 
غير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



57 2017/4إجتماع 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

بيت الزكاة

ديوان الخدمة المدنية

56
2017-01-04

58
2017-01-04

1224
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم ب ز/ت م/2017/4 نشر لوحات ميجا اإلعالنية في محطات 
الوقود (ألفا + األولى) مع/ شركة دفرنت ميديا للدعاية واإلعالن بمبلغ إجمالي قدره (-

/7,100 د.ك) فقط سبعة آالف ومائة دينار ال غير

طلب ترسية الممارسة رقم 7-2017/2016 صيانة نظام التقارير الذاتية على / شركة بيت
الخبرات لالستشارات (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/36,000د.ك)  فقط ستة 

وثالثون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



58 2017/4إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المواصالت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

102
2017-01-09

15695
2016-12-29

113
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب طرح الممارسة رقم 2016/4-2017 إلستضافة معرض الطوابع البريدية  الكويت 
عاصمة الثقافه االسالمية 2016 المقرر اقامته للفترة 14-18 فبراير 2017  بدال من 1-

5 ديسمر 2016

*كما  اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (302372) المؤرخ في 2016/10/13
* كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (81) المؤرخ في 2016/10/16

طلب تعديل القيمة التقديرية لطرح الممارسة 3-2017/2016 شراء أحبار متنوعة 
للوزارة و ذلك إلتمام الشراء باألمر المباشر لبعض هذه المواد من دليل الشراء الجماعي

طلب التعاقد مع / مؤسسة محمد عمر الجاوي للمقاوالت العامة ( اقل االسعار ) توفير 
عمالة حراسة لمقر بعثة الحج الكويتية بمكة المكرمة  بمبلغ إجمالي قدره (-/110,400 
رس) بما يعادل (-/8,973 د.ك )  ثمانية آالف  وتسعمائة وثالثة وسبعون دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



59 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة لإلستثمار

بلدية الكويت

128
2017-01-04

981546
2017-01-03

29239
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 97-2017/2016 احتياجات المركز االعالمي بإدارة شئون 
القرآن الكريم من االجهزة والمعدات بين الشركات المحلية المتخصصة  .

طلب طرح الممارسة رقم ت م/2017/69-2018 ربط شبكة المعلومات في الهيئة بمجمع 
الوزارات بمبنى الهيئة الجديد عن طريق خدمة Dark Fiber عن طريق اإلعالن 

بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/6 صيانة وتشغيل نظام الدعم الكهربائي 
االحتياطي UPS  لمدة ثالث سنوات

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



60 2017/4إجتماع 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

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

34
2017-01-04

2017/18
2017-01-02

2017/19
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء أجهزة حاسب آلي وماسحات ضوئية وملحقاتها عن طريق دليل الشراء 
الجماعي الصادر من وزارة المالية من الشركات المذكورة بالكشف المرفق بمبلغ إجمالي 
قدره (14.282/200 د.ك)  فقط اربعةعشر الف  ومائتين واثنى وثمانون دينار  ومائتى 

فلس  الغير

طلب التعاقد المباشر مع / شركة المال العالمية للتجارة العامة لألثاث واألجهزة (الوكيل 
 konica mintola bizhub الحصري) لتوريد عدد (12) ماكينة تصوير ألوان ماركة
e454c بمبلغ إجمالي قدره (-/13,800 د.ك ) ثالثة عشر الف وثمانمائة دينار  الغير.

طلب طرح الممارسة رقم 6-2017/2016 توفير مطبوعات الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
وفقا للهوية المؤسسية الجديدة (نزاهة) .

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

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

   قررت اللجنة الموافقة  



61 2017/4إجتماع 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 لإلطفاء

الهيئة العامة للرياضة

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

11297
2016-12-15

343
2017-01-04

1612
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/17 توريد مطبوعات متنوعة لالدارة

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/23 أعمال توريد هدايا (كؤوس - 
دروع- ميداليات) لفعاليات إدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة التربية على / شركة 
هات أوتو للتاجرة العامة المقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (6,263/500 د.ك)

 فقط ستة آالف  ومائتين وثالثة وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

طلب التعاقد مع / شركة مدى لإلتصاالت (أقل األسعار) لتوريد وتركيب وتشغيل كيبل 
ضوئي من مركز تنمية الصديق الى الوزارة في مجمع الوزارات بمبلغ إجمالي قدره (-

/36,600 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  


