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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

2016/93
29-ربيع األول-1438 هـ

   االربعاء
2016-12-28 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2016-12-28

)(   االربعاء2016/93 الساعه العاشرة 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

محمد ناصر الخرافي
هيفاء عبدالعزيز المضف
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
أيمن أحمد السرحان

علي حاتم الصايغ

د/مبارك فهاد العازمي
د/جنان محسن بوشهري

عبدالعزيز محمد السمحان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس  الجهاز المركزي للمناقصات

عضو الجهاز
عضو الجهاز
عضو الجهاز

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
نائب أمير السر للشئون المالية واإلدارية

عضو/ ممثل وزارة النفط

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو الجهاز
عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9



1 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الكهرباء و الماء

2064/CB/CPD

و ك م/2017/2016/51

و ك م 
/2014/2013/42(ع)

 و ك م /2017/2016/15

رقم المناقصة

رقم المناقصة

توريد وانشاء وانجاز وتشغيل عدد (2) مبنى للتدريب بمصفاة ميناء االحمدي ومصفاة 
ميناء عبدالله

اصالح وتحديث الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض 
لمستهلكين جدد في محافظة االحمدي شماال

استبدال محوالت مصنع الكلورين مع الموحدات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير المياه

صيانة انظمة االنذار ومكافحة الحريق بمحطة الدوحة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

3

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهيئة العامة للرياضة

أ ف /2015/2014/1 ( ع )

هـ ع / ش أ م 
2018/2017/1/

هـ ع ر 2017/2016/2

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال النظافة للمباني التابعة لقطاع شئون القرآن الكريم والدراسات االسالمية واية مواقع 
اخرى بدولة الكويت

صيانة اجهزة ومعدات واالت مختبرات وورش وفصول دراسية لكليات ومعاهد الهيئة

أعمال خدمات النظافة والمراسلين والمناولة والضيافة بالهيئة العامة للرياضة والمرافق 
التابعة لها

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األعالم

وزارة الخارجية

جامعة الكويت

و أ/2017/2016/251

و خ /2017/2016/1

2017/2016/65(ع)

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال صيانة اجهزة التكييف الموحد لمجمع االعالم والمحطات الخارجية التابعة للوزارة

استئجار مركبات بدون سائق الستخدام ديوان عام وزارة الخارجية

تقديم خدمة عقد اختبارات توفل لمدة سنه - كلية الدراسات العليا - جامعة الكويت

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة  



4 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2017/2016-21

رقم المناقصة

توريد جهاز بثق المسمار المزدوج لمعالجة المعدات

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



5 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 البترول الوطنية الكويتية

784
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم CA/CPD/148 مرافق معالجة الكبريت السائل 
المنتج من شركة نفط الكويت في مصفاة ميناء االحمدي على/ شركة سبيك الخليج للتجارة 
العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/29,646,000 د.ك)  فقط 

تسعة وعشرون مليون  وستمائة وستة واربعون الف  دينار  الغير بموجب عقد مدته (30)
شهرا

كما اطلعت اللجنة على :
-كتاب شركة البترول رقم 797 المؤرخ 2016/12/21

- كتاب شركة البترول الوطنية رقم 807 المؤرخ في 2016/12/22 المتضمن االفادة بعدم 
مطابقة اقل االسعار / شركة المنافع للتجارة العامة والمقاوالت للمواصفات الفنية والتجارية

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



6 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة النفط

4233
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 6-2017/2016 توريد وتركيب اجهزة قراءة البصمة الخاص 
بنظام الحضور واالنصراف على / شركة ابيكس المتحدة للتجارة العامة (ثاني اقل األسعار)
بمبلغ إجمالي قدره (-/8,820 د.ك) فقط ثمانية آالف  وثمانمائة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



7 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

جامعة الكويت

3568
2016-12-13

12938
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

الملك فيصل بن عبدالعزيز على/ Combined Group Contracting 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 إعادة عرض المناقصة رقم 2017/2016/24توفير باصات للنقل الجماعي ( إستئجار 
) - الدارة الخدمات العامة بالجامعة على/ شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات (أقل
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (2,512,443/600 د.ك) مليونين  وخمسمائة واثنىعشر الف  

واربعمائة وثالثة واربعون دينار  وستمائة فلس  الغير وذلك بناء على مالحظات ديوان 
المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

      قررت  اللجنة :
اوال:  الغاء قرارها السابق الصادر بإجتماع رقم (2016/65) المنعقد بتاريخ 2016/9/21 

المتضمن:
 الموافقة على ترسية المناقصة 

ثانيا : عدم الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة



8 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

12214
2016-11-27

12921
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية باقي بنود المناقصة رقم 2016/2015/163 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة 
علمية -كلية الهندسة و البترول -قسم الهندسة الكربائية بالجامعة على النحو التالي:

-البندي رقمي (7,1) على/ شركة بهمن للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ قدره (-/1,928 
د.ك)

-البند رقم (2) على/ شركة مركز وربة الوطنية لالجهزة واالدوات العلمية بمبلغ قدره (-
/4,145 د.ك) و ذلك بعد تجديد الكفالة البنكية

طلب االطالع واالفادة برغبة / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر الفائزه بالمناقصة رقم 
 - IPS 2015/2014/125 ( ع ) توريد وتركيب وتشغيل جهاز حماية الشبكة من التطفل
قسم امن الشبكات - مركز نظم المعلومات بالجامعة بإستبدال الموديالت الخاصة باالجهزة 

والبرامج المطلوبة الى موديالت مطابقة تماما لألنظمة المطلوبة حسب كراسة الشروط

الموضوع

الموضوع

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قررت اللجنة الموافقة  



9 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

21198
2016-12-20

20599
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن المبلغ االجمالي للمناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/37 انشاء 
وانجاز وصيانة اسوار شبكية (محمية وادي الباطن) (احد المشاريع المتعلقة باعادة البيئية 

الكويتية) المرساة على/ مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق هو (-
/1,293,820 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وثالثة وتسعون الف  وثمانمائة وعشرون دينار

 الغير بدال من (-/1,297,500 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وسبعة وتسعون الف  
وخمسمائة دينار  الغير وذلك بعد إلغاء المحمالت والمادة الخاصة باالوفست بناءا على 

موافقة ديوان المحاسبة

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/24 تصميم وانشاء وانجاز وصيانة
مختبر بذور في مشتل العارضية للنباتات الفطرية (احد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل 

البيئه الكويتية ) لتصبح على / شركة الشرق االوسط لالنشاءات - مدكو (رابع اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (495,842/004د.ك) اربعمائة وتسعة وخمسون الف  وثمانمائة واثنى
واربعون دينار  واربعة فلس  الغير  بدال من / مؤسسة المزان للتجارة العامة والمقاوالت 

(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/294,000د.ك) وذلك بناء على مالحظات ديوان 
المحاسبة

الموضوع

1

2

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرار اللجنة السابق الصادر باجتماع رقم 2016/62 بتاريخ 2016/9/5 

المتضمن:
 الموافقة على ترسية المناقصة على / مؤسسة المزان للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار) بمبلغ (-/294,000د.ك) 

ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 2016/11/7



10 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

272722028562
2016-12-15

8262
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق و الموافقة على ترسية المناقصة رقم 2272813 ( 
ع ) خدمات النظافة بقاعدة علي السالم الجوية على / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة 

والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/788,984د.ك) سبعمائة وثمانية 
وثمانون الف  وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/3 اعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية 
لجميع مواقع الحرس الوطني على/ شركة الهالل الزراعية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره

(-/544.500د.ك)  خمسمائة واربعة واربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

 2016/12/5

ثانيا: الموافقة بناءا على تجديد الكفالة األولية للشركة

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



11 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األعالم

673
2016-12-12

674
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اآلتي:
أوال: طلب إلغاء المناقصة رقم وأ/2013/2012/154 القيام بأعمال صيانة واصالح 
وتركيبات اضافية ألنظمة مكافحة وإنذار الحريق طبقا لمتطلبات اإلدارة العامة لالطفاء 

لمجمع االعالم بشارع السور المرساه على/ شركة عالم المشاريع للتجارة العامة والمقاوالت 
(ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/ 231.325 د.ك) وذلك إلعتذار الشركة عن 

االستمرار بالمناقصة وعن تجديد الكفالة البنكية لزيادة أسعار التكلفة

ثانيا: إعادة طرح المناقصة بمواصفات فنية معدلة جديدة 
**في حال الموافقة سيتم موافاة اللجنة بالمواصفات الفنية المعدلة الجديدة مع القيمة 

التقديرية الجديدة

طلب ترسية المناقصة رقم و أ/2017/2016/248 استئجار عدد (34) سيارة متنوعة بدون
سائق وعدد (2) باص مع سائق للوزارة على/ شركة يوسف العويد وأوالدة للتجارة العامة 
(أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/171,600 د.ك) مائة واحدى وسبعون الف  وستمائة 

دينار  الغير

الموضوع

1

2

 م

      قررت اللجنة : 
أوال : إلغاء قرارها السابق الصادر  بإجتماع رقم (2014/44) المنعقد بتاريخ 2014/6/23

المتضمن:
"الموافقة على إعادة ترسية المناقصة على/ شركة عالم

المشاريع للتجارة العامة والمقاوالت وذلك بعد اعتذار اقل االسعار عن تجديد الكفالة البنكية"
ثانيا : الموافقة على طلب الوزارة

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



12 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

مؤسسة الموانئ الكويتية

34430
2016-12-18

6393
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/2015/43 تشغيل وصيانة وتحديث 
نظام المعلومات الجغرافية ( GIS ) على / شركة خالد علي الخرافي وإخوانة ( ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/353,232د.ك) ثالثمائة وثالثة وخمسون الف  ومائتين 

واثنى وثالثون دينار  الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/1 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات 
بوابات مواقف السيارات لمبنى مجمع الموانئ وميناء الشويخ والمناطق التخزينية التابعة 
له وميناء الدوحة التابعين للمؤسسة على/شركة الصوان للتجارة و النقل و السياحة(ثاني 
اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/111,040د.ك) مائة واحدىعشر الف  واربعون دينار  

الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      ما زالت اللجنة عند قرارها السابق الصادر باجتماع رقم (2016/70) المنعقد بتاريخ 
2016/10/10 المتضمن :

الموافقة على الترسية

   قررت اللجنة الموافقة  



13 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

28829
2016-10-24

رقم الكتاب وتاريخه

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

وستمائة دينار الغير.

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

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



14 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة

709
2016-12-13

2016/2428$
2016-12-11

130
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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 و تركيب اجهزة الربط والتراسل الالزمة 
وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة السماح لها بالتقدم لتأهيل شركات لتقديم الوجبات 
الغذائية و االطعام للعام 2016 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الشركة

تظلم الشركه من استبعادها من الممارسة رقم م س / 
2017/2016/13 توريد ورق و ملصق حراريان لنظام الرعاية

الصحية االولية بالوزارة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة حيات لالتصاالت / 
مساهمة عامة

شركة اف ام اس سي 
للتجارة العامة و المقاوالت

ذ م م

شركة االلفين لصناعة 
الورق  ش م ك م

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

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



15 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

جامعة الكويت

بلدية الكويت

130
2016-12-11

2016/2483$
2016-12-15

2016/2508$
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إعتذار الشركة عن تمديد صالحية االسعار العمال المناقصة رقم
2016/2015/48(ع ع) توريد برامج الحاسب اآللي - مركز 

العلوم الطبية - إدارة الدعم الفني بالجامعة 

اعتذار الشركة عن تجديد الكفالة البنكية  للمناقصة رقم 
2015/2014/1 ( ع ) استئجار آليات ومعدات ومركبات 

وسائقين وعمالة للقيام بأعمال إزالة المخالفات المتعلقة بأنظمة
قوانين ولوائح البلدية والتعديات على أمالك الدولة واإلعالنات 

المخالفة ونقل مخلفاتها بكافة مناطق الكويت

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة االلفين لصناعة 
الورق  ش م ك م

شركة العقود الكويتية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة فيوتشر سيرفس 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   يحفظ  لعدم ورود التوصية

   قررت اللجنة الموافقة  ويحال للجامعة لإلطالع واإلفادة



16 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

ديوان الخدمة المدنية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2016/2508$
2016-12-19

2016/2475$
2016-12-14

2016/2521$
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

اعتذار الشركة عن تمديد صالحية االسعار والكفالة المصرفية 
للمناقصة رقم 3-2016/2015 استئجار سيارات الخدمات 

الالزمة للديوان وذلك لتأخر الجهة المعنية بالمناقصة عن توقيع
العقد لمده تجاوزت ثمانية اشهر.

تظلم الشركة من ترسية الممارسة رقم 2016/45 أعمال خدمات
المستخدمين لمبنى الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية وطلب تزويدها بأسباب االستبعاد .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة فيوتشر سيرفس 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة محمد ناصر الشهري
واوالده للسيارات ذ م م

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

   قررت اللجنة الموافقة  ويحال للبلدية لإلطالع واإلفادة

   قررت اللجنة الموافقة  ويحال للديوان لإلطالع واإلفادة

   يحال لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 



17 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

6322
2016-04-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) تظلم الشركة على ترسية المناقصة رقم ق ع / 4 /
2016 / 2017 اعمال حراسة و امن و سالمة المباني و 

المنشأت التابعة للهيئة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

كما إطلعت اللجنة على :
- كتاب الهيئة رقم 13673 المؤرخ في 2016/11/16 

المتضمن توضيح ألسباب االستبعاد
- كتاب شركة الرائد للحراسة  رقم 2 المؤرخ في 2016/11/3 

المتضمن طلب تزويدها باسباب االستبعاد
-  كتاب الهيئة رقم 14672 المؤرخ بتاريخ 2016/12/14 

المتضمن الرد على تظلم شركة الرائد للحراسة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة البحار للخدمات 
العامة ذ م م

شركة الرائد للحراسة  ذ. 
م. م

من تاريخ استالم الكتاب  مع تزويد الشركة بأسباب اإلستبعاد

   يحفظ  لعدم تجديد الكفالة البنكية



18 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للشباب 
والرياضة

الهيئة العامة للشباب 
والرياضة

10576
2016-06-08

10576
2016-06-08

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم تجاه شركة راند 
للتجارة العامة والمقاوالت المنفذة ألعمال عقد  االمناقصة
رقم هـ ش ر / 2011/2010/11 تنفيذ اعمال التنظيف و 
الخدمات العامة بمقر الهيئة والجهات التابعة لها وفقا لما 
نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم910/أوال فقرة (1) 
لسنة 2006 حيث ان الشركة اخلت ببنود العقد المبرم 

معها ولتقصيرها في اداء اعمالهما في مقر الهيئة 
والهيئات التابعة لها

(اعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم تجاه شركة مركز 
الغاية للخدمات االمنية المنفذ لعقد  المناقصة رقم هـ ش 

ر2014/2013/11 تنفيذ أعمال توفير خدمات االمن 
والحراسة وحفظ النظام بالهيئة والجهات التابعة لها وفقا 
لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم910/أوال فقرة (1)

لسنة 2006 حيث ان الشركة اخلت ببنود العقد المبرم 
معها ولتقصيرها في اداء اعمالهما في مقر الهيئة 

والهيئات التابعة لها

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الهيئة :
- السيد/ علي عبدالصمد الوحيدي - رئيس قسم الخدمات 

بالتكليف
- السيد/ عماد حمدي - مستشار بالهيئة
-السيد/ مصطفى حابس  باحث قانوني

 قبل شركة راند للتجارة العامة والمقاوالت :
- السيد/ محمد الصراف - المدير التنفيذي

قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

الجهـــــــة



19 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للشباب 
والرياضة

10576
2016-06-08

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي الهيئة :
- السيد/ علي عبدالصمد الوحيدي - رئيس قسم الخدمات 

بالتكليف
- السيد/ عماد حمدي - مستشار بالهيئة
-السيد/ مصطفى حابس  باحث قانوني

 شركة مركز الغاية للخدمات االمنية :
- السيد/ جاسم الشهري - رئيس مجلس االدارة

- حسن محمد   رئيس العقود والمناقصات

قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم

الجهـــــــة



20 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة العدل

6465
2016-12-15

21978
2016-12-18

2016022026
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م م ك / 2012/3 توفير بحارة للعمل بميناء 
الشويخ التابع للمؤسسة المبرم مع/شركة أو آند جي الهندسية للتجارة العامة و المقاوالت 
بمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/18 بمبلغ اجمالي قدره(-/62,790د.ك) اثنى وستون
الف  وسبعمائة وتسعون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة 

رقم م م ك/2016/1 اقفلت بتاريخ 2016/8/30

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ع / 2013/2012/2 اعمال التنظيف الشاملة 
لمباني الوزارة المبرم مع/ شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن 

لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 2017/3/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-
/237,354 د.ك)  مائتين وسبعة وثالثون الف  وثالثمائة واربعة وخمسون دينار  الغير و 

ذلك لحين االنتهاء من إجراءات توقيع عقد المناقصة الجديدة (وع/2017/2016-8)

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم و ع/2010/11-2011 أعمال الصيانة الشاملة 
والتشغيل والتركيبات لألعمال الهندسية بمباني الوزارة المبرم مع/ شركة بدر المال واخوانه
لمدة شهر إعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (51,298/600 
د.ك) احدى وخمسون ألف ومائتين وثمانية وتسعون دينار وستمائة فلس ال غير وذلك لحين

االنتهاء من توقيع عقدي المناقصتين ارقام (وع/2017/2016/5(ع)) و 
(وع/2017/2016/1(ع))

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



21 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة الصحة

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

2016022026
2016-12-18

498
2016-12-11

1992
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/219,600 د.ك)  مائتين 
وتسعةعشر الف  وستمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد شراء البند 
رقم (78) أدوية (حبوب) لعالج إرتفاع الكوليستيرول لكافة المستشفيات المبرم مع / شركة 

صفوان للتجارة والمقاوالت لحاجة الوزارة

طلب التجديد األول لعقد تقديم خدمات البرمجيات  وتطوير النظم وتوفير عمالة فنية 
متخصصة في مجال نظم وتقنية المعلومات المبرم مع / شركة ديجتل بروسيسنج سيستم 
الستشارات الكمبيوتر لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ إجمالي قدره (-

/72,480 د.ك)  اثنى وسبعون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



22 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

1993
2016-12-18

2010
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/30 إصالح وصيانة ودعم فني ألجهزة 
ومعدات الكمبيوتر وملحقاتها المبرم مع / شركة ديجتل بروسيسنج سيستم الستشارات 
الكمبيوتر سنة اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/71,000د.ك)   احدى 

وسبعون الف  دينار  الغير .

طلب التجديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2015/2014/12 تأمين تكافلي للعالج الطبي 
الجماعي - والسفر - والحياة الجماعي والحوادث الشخصية وإصابات العمل للعاملين 

بالصندوق المبرم مع/ شركة تآزر للتأمين التكافلي لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2018/3/31  بمبلغ (-/99,500 د.ك) بدال من (-/106,630 د.ك ) وذلك لوورد خطأ 

مطبعي

الموضوع

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



23 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

14668
2016-12-13

14667
2016-12-07

14557
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقدي البندي رقمي (1,2) من المناقصة رقم 2013/2012/29 اعمال 
حراسة وامن وسالمة المباني والمنشآت التابعة للوزارة المبرم مع/ مركز الغاية للخدمات 
األمنية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/3/1 حتى 2017/8/31 بمبلغ إجمالي قدره 

(82,430/400 د.ك) اثنى وثمانون الف  واربعمائة وثالثون دينار  واربعمائة فلس  الغير 
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع عقدي بندي المناقصة الجديدة رقم 

2016/2015/47

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ ف 39-2013/2012 أعمال نظافة المساجد 
والمباني التابعة إلدارة مساجد محافظة األحمدي وأية مواقع أخرى بدولة الكويت عقد رقم 
(383) المبرم مع / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن لمدة ثالثة عشر يوما 
اعتبارا من 2017/2/16 حتى 2017/2/28 . بمبلغ إجمالي قدره (41,017/042 د.ك)  
احدى واربعون الف  وسبعة عشر دينار  واثنى واربعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات توقيع عقد المناقصة الجديدة رقم أ ف 2016/2015-32

(إعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم أ ف/2013/2012/21 أعمال الصيانة 
الدورية والبسيطة للمساجد بالوزارة  محافظة األحمدي - المنطقة األولى المبرم مع/ شركة 
االعمار الهندسية لمدة شهر اعتبارا من 2016/12/1 حتى 2016/12/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/10,000 د.ك) فقط عشرة آالف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات 

توقيع عقد المناقصة أ ف/2016/2015/16

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  على ان يكون التمديد االخير



24 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة التربية

12600
2016-12-15

12677
2016-12-18

28299
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري االول بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/60,000 د.ك) ستون الف  
دينار  الغير ما يعادل نسبة (15%) على قيمة عقد أعمال الصيانة الكهربائية الشاملة في 
كافة الكليات و المراكز التابعه للهيئة (المنطقة االولى) المبرم مع / شركة الخنيني للتجارة 

العامة والمقاوالت دون تمديد زمني و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

طلب الهيئة تحديد موعد لالجتماع مع اللجنة لتوضيح أسباب ومبررات طلبهم  بالتمديد 
األول لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2012/2011/94 صيانة اجهزة حاسب الي 
وملحقاته المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (644,816/700 د.ك) 
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 2017/2016-50

طلب اصدار االمر التغيري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (46,530/567 د.ك) ستة 
واربعون الف  وخمسمائة وثالثون دينار  وخمسمائة وسبعة وستون فلس  الغير مايعادل 

نسبة (18.26%) و تخفض مبلغ اجمالي قدره (3,638/531 د.ك)  فقط ثالثة آالف  
وستمائة وثمانية وثالثون دينار  وخمسمائة واحدى وثالثون فلس  الغيرمايعادل نسبة 

(1.428%) من قيمة عقد المناقصة رقم م ع 71-2015/2014 اصالح و تشغيل و صيانة 
معدات التكييف و التبرييد في منطقة مبارك الكبير التعليمية القرين عدد (10) مدارس - 
مبردات مياه التكييف المركزية المبرم مع/ شركة علي محمد ثنيان الغانم و اوالده للتجارة 

العامة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

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



25 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للصناعة

28299
2016-12-12

1238
2016-12-12

1224
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ع ص/2010/30-2013 أعمال صيانة و 
تطوير وشراء الخادمات الرئيسية ومعدات نظام الحماية من الكوارث ومعدات التشغيل 

وتوريد قطع الغيار االزمة لها إلدارة مركز المعلومات ودعم القرار المبرم مع/شركة الديار 
المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة شهرين إعتبارا من 2016/12/27 حتى 

2017/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/6,809د.ك)  فقط ستةعشر الف  وثمانمائة وتسعة 
دينار  الغير  لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ ع 

ص/2019/2014/12

كما إطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم  1299 بتاريخ 2016/12/27

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ص / 2015/2012/21 تداول البيانات 
والخدمات االلكترونية عبر المسار الموحد النظمة الهيئة العامة للصناعة والتدريب عليه 

المبرم مع / شركة ديجيتل بروسيسنج سيستم إلستشارات الكمبيوتر واإلدارية لمده شهرين 
اعتبارا من 2016/12/3 حتى 2017/2/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/7,250د.ك) سبعة آالف  
ومائتين وخمسون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة الجديدة 

رقم 2018-2015/23

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



26 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للصناعة

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الهيئة العامة للتعويضات

1224
2016-12-07

8349
2016-12-15

1109
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/17,955د.ك) سبعةعشر الف
 وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير مايعادل نسبة (20.8%) على قيمة عقد 

الممارسة رقم 2-2015/2014 تأجير عدد (6) آليات لنقل كبار الشخصيات وللضيافة المبرم
مع / شركة السيارات الكويتية للتجارة وذلك لزيادة عدد (3) سيارات

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم هـ ع ت -4-2016/2015 توفير خدمات اإلنترنت 
والـ ISDN المبرم مع/ شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2018/3/31بمبلغ (-/9.900 د.ك) وبنفس الشروط واألسعار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



27 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعويضات

وزارة التجارة والصناعة

وزارة األعالم

1111
2016-12-12

21663
2016-12-19

672
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد تأجير االت واجهزة تصوير للهيئة المبرم مع / شركة المسيل للتجارة العامة
والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/6,000د.ك)  ستة آالف  دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد تقديم خدمات الدفع االلكتروني كي نت المبرم مع / شركة الخدمات 
المصرفية االلية المشتركة لمدة سنة اعتبارا من 2016/11/17 لغاية 2017/11/16 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/15,000 د.ك )  خمسة عشر الف  دينار  الغير .

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم و أ-2012/208-2013 اعمال صيانة و اصالح و 
تركيبات اضافية النظمة مكافحة و انذار الحريق لمحطة ارسال الصبية و جنوب الصباحية و

المطالع و الجليعة و مبنى الترددات في الشويخ بالوزارة المبرم مع/ الشركة الوطنية 
للخدمات البترولية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/27 بمبلغ اجمالي قدره 

(3,155/750 د.ك)  ثالثة آالف  ومائة وخمسة وخمسون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس 
الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



28 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

وكالة األنباء الكويتية

672
2016-12-12

11300
2016-12-12

2465
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/1,720 د.ك) الف  
وسبعمائة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة ( 20%) على قيمة عقد تصميم العالمة 
التجارية ووثيقة الترشيح لمشروع أبراج الكويت على قائمة التراث العالمي المبرم مع / 
شركة ذا بي سايد وذلك إللغاء بعض االعمال المقرر تنفيذها  لعدم جهازية ملف ترشيح 

أبراح الكويت

طلب اصدار االمر التغييري االول بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/1,500 د.ك) الف  
وخمسمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (8,8%) على قيمة عقد الممارسة رقم 1-

2017/2016 طباعه و تنفيذ مجلة الطفل و مجلة تعزيز القيم االخالقية و التقرير النفطي و
االقتصادي المبرم مع/المطبعة االلمانية ذلك للقيام باخراج و تصميم وتنفيذ عدد (2) اصدار 

من مجلة الطفل

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وكالة األنباء الكويتية

بنك االئتمان الكويتي

الديوان األميري

2465
2016-12-13

39578
2016-12-22

6197
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب البنك الموافقة على التعاقد المباشر شراء برامج وتراخيص لقواعد البيانات الخاصة 
بتجديد البنية التحتية للموقع الرئيسي وموقع الطوارئ المبرم مع / مجموعة أنظمة 

الكمبيوتر المتكاملة العالمية  لمدة سنة ابتداءا من 2016/6/1 حتى 2017/5/315 هو 
تجديد لبند الصيانة فقط

طلب التجديد عقد دا/م/95 توفير عمالة متخصصة لتنظيف الغرف المبرم مع / شركة دار 
القبلة للتجارة العامة لمدة سنة اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2018/1/31 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/69,120 د.ك)  ستة وتسعون الف  ومائة وعشرون دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

      قررت اللجنة التالي:
أوال:  الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم (2016/39) بتاريخ 2016/2/25 وإجتماع

2016/89 بتاريخ 2016/12/14

ثانيا: الموافقة على طلب البنك



30 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

6197
2016-12-25

6772
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد استئجار 6 مركبات لخدمات االسطول االميري الممثل بشركة الخطوط 
الجوية الكويتية المبرم مع شركة / echo rent لمدة سنتين اعتبارا من 2016/12/15 

حتى 2018/12/14 بمبلغ إجمالي قدره ( -/15,888 د.ك) .

الموضوع

2

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

3410
2016-11-29

2437/5/2450
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/202 تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية الصرف 
الصحي بالرقة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- نسبة األوامر التغييرية (%30)
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

طلب طرح المناقصة رقم 2016/11-2017 توريد و تركيب البنية التحتية لنظم المعلومات 
الجغرافية

*نسبة األوامر التغييرية (%10)
*المناقصة عامة

*تقبل عروض بديلة 
*ال تقبل التجزئة

*على ان يكون المناقص مقيدا بسجالت الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجال 
االعمال محل المناقصة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  



32 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األعالم

677
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

نتيجة تأهيل الشركات لتطوير هوية تلفزيون دولة الكويت

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



33 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

33708
2016-12-12

33271
2016-12-06

33730
2016-12-12

33306
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /13/ 622/2016  ش مضخة تفريغ المكثف الخاصة 
بالتربينات البخارية -ادارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/924/2016/13 ش كيبل ورقي احادي القالب - مقاس 
400 مم2 نحاس  الدارة صيانة الكيبالت االرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل 

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

طلب ترسية بنود  الممارسة رقم و ك م /1683/2015/13 قطع غيار لمضخات المياه 
المتكاثفة ومضخات مياه التبريد الدوارة وصمامات التربينة الرئيسية على/شركة 

الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/82,536 
د.ك)  اثنى وثمانون الف  وخمسمائة وستة وثالثون دينار الغير

و إلغاء البند رقم (4) لتقديم المورد عرض بديل وغير مطابق للمواصفات المطلوبة
و البنود أرقام (5-8) و (11-12) وذلك  لعدم تقديم سعر لها من قبل الشركة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /895/2016/13 قطع غيار لمضخات مآخذ مياه البحر 
لتبريد مكثفات الوحدات إلدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

33306
2016-12-06

34033
2016-12-14

33276
2016-12-06

33724
2016-12-12

33272
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسه رقم و ك م/2016/13/ 666 ش قطع الغيار المطلوبة لمقطرات 
المرحلة الثالثه الدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/920/2016/13 كيبل أحادي القالب مقاس 1000 مم2 
نحاس اكس ال بي اي إلدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية -شبكات النقل 

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

طلب طرح الممارسه رقم و ك م/2016/13/ 630 ش توريد مشعل لمبه الدارة اناره 
الشوارع - شبكات التوزيع الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/933/2016/13 قطع غيار لوحدة حقن غاز ثاني اكسيد 
الكلورين بالزور الدارة االعمال الكيماوية قطاع التشغيل و صيانة المياه عن طريق اإلعالن

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

الموضوع

4

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



35 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

33272
2016-12-06

32726
2016-11-30

33321
2016-12-06

33296
2016-12-06

33734
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /871/2016/13 سور حديد مطلي ضد الصدا ألبراج 
جهد 132 ك ف إلدارة صيانة الكيبالت األرضية و الخطوط الهوائية -شبكات النقل 

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

طلب طرح  الممارسة و ك م / 13 / 2016 / 903 ش مصادر تغذية القدرة الكهربائية 
لكبائن الغاليات - إدارة محطة الزور الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسه رقم و ك م/2016/13/ 922 ش توريد كنترول كبل الدارة اناره 
الشوارع - شبكات التوزيع الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسه رقم و ك م/2016/13/ 633 ش توريد لمبات صوديوم 250 واط  
الدارة اناره الشوارع - شبكات التوزيع الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

eprocurement.mew.gov.kw والموقع االلكتروني

الموضوع

8

9

10

11

12

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

33734
2016-12-12

34035
2016-12-14

34086
2016-12-14

34037
2016-12-14

34013
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسه رقم و ك م/2016/13/ 634ش توريد اجهزة تحكم الدارة اناره 
الشوارع - شبكات التوزيع الكهربائية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب الغاء الممارسة رقم 2013/2040 نهاية طرفية (داخلي / خارجي) لكابل نحاس 
33XLPE ك.ف احادي القالب مساحة وقطع الكابل 1200 مم إلدارة القطاع شبكات النقل
الكهربائية - صيانة الكيبالت وذلك العداد طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح بالحصول 

على اسعار تنافسية من الشركات

 AC طلب طرح الممارسه رقم و ك م/2016/13/ 927 ش قطع غيار لمنظمات الجهد
v120 لمقطرات محطة الشعيبه الجنوبية الدارة محطة الشعيبه عن طريق االعالن 

eprocurement.mew.gov.kw بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني

طلب طرح الممارسة و ك م/664/2016/13 ش قطع غيار لنظام تحكم شواحن البطاريات
(V DC240& V DC50 ) لمقطرات محطة الشعيبة الجنوبية إلدارة محطة الشعيبة عن

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

الموضوع

12

13

14

15

16

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



37 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

34013
2016-12-14

33737
2016-12-12

34017
2016-12-14

33145
2016-12-05

34090
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم ( و ك م /934/2016/13 ش) قطع غيار لمغذيات الجهد العالي 
132 ك.ف  - لمحطــة الشعيبة الجنوبية عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب إلغاء الممارسة رقم 2617/2014 توريد قطع غيار ومرابط لألنابيب األسبست ضغط 
20 كجم /سم2 إلدارة تشغيل وصيانة المياه -إدارة المنشآت المائية وذلك إلعداد طلب 

جديد بمواصفات جديدة تسمح بالحصول على أسعار تنافسية من الشركات

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/892/2016/13 صمام غلق هوائي مع محرك كهربي 
لنظام مضخات مأخذ المياه لتوريدها الى مخازن الصبية الدارة محطة الصبيةعن طريق 

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

طلب طرح الممارسة رقم ( و ك م /635/2016/13 ش) قطع غيار الصمامات 
الكهربائيــــة (أوما) لمقطرات محطة الشعيبة الجنوبيــــة عن طريق االعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع االلكتروني

الموضوع

16

17

18

19

20

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



38 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة

34090
2016-12-14

34172
2016-12-14

27424
2016-12-18

26767
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء الممارسة رقم 2624/2014 آلة تصوير مستندات ملونة لقطاع التخطيط و 
التدريب لمركز تنمية مصادر المياه لعدم وجود مخصصات مالية تسمح بالصرف

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة االجنبية في بند الشراء رقم (92) شراء ادوية 
(حقن) لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة المستشفيات من / شركة ياكو الطبية بمبلغ (-
/274،512 د.ك)  مائتين واربعة وسبعون الف  وخمسمائة واثنىعشر دينار  الغير 

A-SANOFI وليس SANOFI WINTHROP INDUSTIES /FRANCE لتصبح
VENTIS وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة المشروطة

طلب االحاطة و العلم بانه تم الغاء شراء البند رقم (129) اطقم تستخدم العطاء االدوية 
عن طريق االستنشاق لالطفال لحاجة مستشفى الواالدة (قسم االطفال الخدج) من / شركة 
الصرح الدولية بمبلغ (-/129،000 د.ك)  مائة وتسعة وعشرون الف  دينار  الغير وذلك

لعدم الحاجة للمواد المطلوبه

الموضوع

الموضوع

20

21

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

26767
2016-12-12

26758
2016-12-12

16/47
2016-12-06

556
2016-10-27

555
2016-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة و العلم بانه تم الغاء شراء البند رقم (41) ادوية حبوب مدر للبول لحاجة 
كافة االقسام الطبية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-

/106,880 د.ك) مائة وستة الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير وذلك إلعتذار الشركة 
عن التوريد

 MRI SYSTEM (وكيل محلي) الصالح جهاز ATC طلب التعاقد المباشر مع/ شركة
بمبلغ اجمالي قدره (-/89,900د.ك) تسعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار الغير

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة اسحاق للخدمات الطبية (وكيل حصري) 
لتوريد جهاز وملحقاته لمختبرات مستشفى العدان وحدة الميكروبيولوجي بمبلغ إجمالي 

قدره (-/74,000 د.ك) اربعة وسبعون الف  دينار  الغير

(إعادة بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة اسحاق للخدمات الطبية (وكيل حصري) 
لشراء جهاز وملحقاته لحاجة مختبرات الدرن المركزى - وحدة الميكوبيولجي بمبلغ 

اجمالي قدره (-/74,000 د.ك) اربعة وسبعون الف  دينار  الغير

الموضوع

2

3

4

5

6

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

555
2016-10-27

26759
2016-12-12

26769
2016-12-12

2016/511
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأنه تم تخفيض المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (44) ادوية (حقن) 
الستخدامها في حاالت الوالدة لكافة اقسام الوالدة في المستشفيات من/ شركة المعجل 

لالدويةليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/129,700 $) ما يعادل (-/39,429 د.ك) بدال من 
(-/164,200 $) ما يعادل (-/49,917 د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيض بالسعر

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة المصنعة لشراء البند رقم (1-84) ادوية (مادة 
مطهرة) لتعقيم الجروح لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة اوالد 
 MUNDIPHARAMA PHARMACEUTICALS /جاسم الوزان للتجارة العامة هو
O:BARD LIMITED AND/C,MUNDIPHARMA AG وليس LTD,CYPRUS

NAPP PHARMACEUTICALS وذلك لورود خطأ بكتاب الوزارة

طلب تعديل رقم ممارسة توريد سماعات لحاجة ادارة الهندسة الطبية (مخازن الهندسة 
الطبية) المرساه على / شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (وكيل محلي) بمبلغ (-

/10،880 د.ك) عشر آالف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير لتصبح 2015/2015-323
بدال من 232-2016/2015 وذلك لورود خطأ بكتاب الوزارة

الموضوع

6

7

8

9

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



41 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

األمانة العامة لمجلس الوزراء

26756
2016-12-12

11151
2016-12-12

11402
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة و العلم بانه تم الغاء شراء البند رقم (33-1) ادوية (حقن) لعالج امراض 
الروماتويد لكافة المستشفيات من/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة بمبلغ اجمالي 

قدره (-/7,980د.ك) سبعة آالف وتسعمائة وثمانون دينار  الغير العتذار الشركة عن 
التوريد

طلب التعاقد المباشر مع / شركة جلوبل بروجاكتس (وكيل حصري) لتوريد وتركيب و 
تشغيل أجهزة وأنظمة خاصة باإلتصاالت الرقمية (تترا) التابعة لإلدارة العامة بمبلغ 

إجمالي قدره
 (-/797,037 د.ك) سبعمائة وسبعة وتسعون الف  وسبعة وثالثون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 72-2017/2016 توفير خدمات تقنية ألعمال مركز االستجابة 
لطوارئ الحاسبات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الموضوع

الموضوع

الموضوع

10

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

11402
2016-12-12

11405
2016-12-12

11602
2016-12-19

11508
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

 EA طلب تعديل القيمة األجمالية لشراء تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحديث نوع
لمكتب االنماء االجتماعي من/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لتصبح (43،266/200 
د.ك)  ثالثة واربعون الف  ومائتين وستة وستون دينار  ومائتى فلس  الغير بدال من 

(43,500/200 د.ك) لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/1/2 وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

طلب ترسية الممارسة رقم 22-2017/2016 ايجار طابعات مع ملحقاتها لمكتب وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة للسنة المالية 2017/2016 على / شركة النواصي للتجارة 
العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/22،700 د.ك)  اثنى وعشرون 

الف  وسبعمائة دينار  الغير بعد تقديم الشركة خصم

طلب التعاقد المباشر مع /شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني (وكيل معتمد) لتوريد 
قطع غيار سيارات نوع جيب يوكن وايسوزوللجنة متابعة القرارات االمنية بمبلغ إجمالي 

قدره (-/18,400د.ك) ثمانيةعشر الف  واربعمائة دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



43 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

11454
2016-12-13

11900
2016-12-26

11818
2016-12-25

11899
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع /شركة الزياني للتجارة (وكيل معتمد) لتوريد قطع غيار سيارات 
نوع جيب ديهاتسو للجنة متابعة القرارات االمنية بمبلغ إجمالي قدره (-/10,064د.ك) 

عشر آالف  واربعة وستون دينار  الغير

طلب التعاقد مع / شركة االضافة الكويتية ( ثالث أقل االسعار ) اعداد وتجهيز وتنظيم 
االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت باألعياد 

والمناسبات الوطنية يناير / فبراير 2017  لمحافظة الجهراء بمبلغ إجمالي قدره (-
/187,000 د.ك )  مائة وسبعة وثمانون الف  دينار  الغير بعد تقديم خصم (-/2,200 

د.ك ) .

طلب التعاقد مع / شركة غجب للتجارة العامة ( أقل االسعار) العداد وتجهيز وتنظيم 
االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت باألعياد 

والمناسبات الوطنية - يناير / فبراير 2017  بمبلغ إجمالي قدره (-/6,000 د.ك )  ستة 
آالف  دينار  الغير .

طلب التعاقد مع / شركة سيرموني لالنتاج الفني ( ثاني أقل االسعار ) اعداد وتجهيز 
وتنظيم االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت باألعياد 

والمناسبات الوطنية يناير / فبراير 2017  لمحافظة االحمدي بمبلغ إجمالي قدره (-
/230,000 د.ك ) .

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

الهيئة العامة للشباب

11899
2016-12-26

75166
2016-12-13

894
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء عدد (799) ترخيص جديد لنظام حفظ وإسترجاع الوثائق(FileNet) مع 
الصيانة من / شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر (موزع معتمد) لمدة ثالث سنوات بمبلغ 
إجمالي قدره (399,339/500 د.ك) ثالثمائة وتسعة وتسعون الف  وثالثمائة وتسعة 

وثالثون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش/2016/5-2017 اعمال توفير بوفيهات متنوعه (شاي-
افطار-غداء او عشاء) للمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة (عقد تغطية) لمدة ستة 

اشهر بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

- الممارسة ال تقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

8

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



45 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للشباب

896
2016-12-01

897
2016-12-01

932
2016-12-18

891
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش/2016/3-2017 اعمال توريد زهور متنوعة وعطور 
وحلويات للمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة لمدة سنة بين الشركات المتخصصة عن 

طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

- الممارسة قابلة للتجزئة على ثالثة اجزاء

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش / 2 / 2016 - 2017 أعمال توريد هدايا شبابية 
متنوعة لمتطلبات أنشطة وفعاليات مراكز الهيئة العامة للشباب بين الشركات المتخصصة 

عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش / 11 / 2016-2017 توفير احتياجات الفعاليات 
واألنشطة الخاصة بمراكز الشباب

- الممارسة قابلة للتجزئة على اربعة اجزاء

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش / 8 / 2016 - 2017 أعمال توريد وتركيب وتشغيل 
نظام التراسل الحكومي G2G  مع توفير مهندس مقيم للهيئة على الشركات والؤسسات 

المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية.

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



46 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

28181
2016-12-11

28327
2016-12-13

28179
2016-12-11

28535
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م ك 2017/2016/72 طباعة و توريد كتب مدرسية على
النحو التالي:

- البند رقم (1) القرآن الكريم للصف الثالث على / شركة مطابع الخط (اقل االسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/28,730 د.ك)

- البند رقم (2) القرآن الكريم للصف الرابع على / شركة دار السياسة للطباعة (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/31,460 د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم م ك/2016/68-2017 طباعة وتوريد كتب مدرسية على/ 
الشركة العصرية للطباعة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 56,940 د.ك)ستة 

وخمسون الف  وتسعمائة واربعون دينار

طلب ترسية بندي الممارسة رقم م ك/2016/63-2017 طباعة وتوريد كتب مدرسية على
النحو التالي:

-البند رقم (1) اللغة االنجليزية B1 s book'Pupil على/شركة الصناعات البريطانية 
للطباعة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 30,470 د.ك) 

-البند رقم (2) اللغة االنجليزية B2 s book'Pupil على/شركة الرسالة للطباعة (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 26,400 د.ك)

طلب التعاقد مع/ مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية لتجهيز القاعة في االحتفال باليوم العالمي لتكريم المعلم للعام الدراسي 
2016/2015 بمبلغ اجمالي قدره (-/30,000 د.ك) ثالثون الف  دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



47 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

28535
2016-12-18

27702
2016-12-05

27712
2016-12-05

28330
2016-12-13

27699
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم م م/2017/2-2018 توفير وتوريد بوفية مأكوالت ومشروبات 
بمناسبة االحتفال بتكريم المعلم بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها 

بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/30-2017 توريد آالت ومعدات لتدريب الطالب 
للتوجيه الفني العام للتربية الفنية بالوزارة بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن 

عنها بالجريدة الرسمية

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م م /2016/25-2017 فك ونقل وإعادة تركيب وتشغيل 
وصيانة أجهزة البنية التحتية للشبكات من مبنى الوزارة الكائن بالشويخ إلى مبنى الجديد 
بجنوب السرة على/الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/15,939 د.ك) خمسةعشر الف  وتسعمائة وتسعة وثالثون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم م م/2016/29-2017 توريد عدد وأدوات صغيرة للتوجية الفني
العام للتربية الفنية بالوزارة بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة 

الرسمية

الموضوع

4

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



48 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

27699
2016-12-05

27966
2016-12-06

911940
2016-12-07

915620
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم م م 44-2017/2016 توريد مالبس كشفية بين الشركات 
المتخصصة و ذلك عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم م م 1-2018/2017 توفير و توريد بوفيه و وجبات في 
االكسترا الشرقي و الغربي للعام الدراسي 2017/2016 بين الشركات المتخصصة و ذلك 

عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب ترسية الممارسة رقم م ك/2016/74-2017 طباعة وتوريد كتب مدرسية على/ 
شركة مجموعة النظائر االعالمية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 8,400 د.ك) 

ثمانية آالف  واربعمائة دينار الغير

الموضوع

8

9

10

11

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



49 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

12545
2016-12-14

12548
2016-12-14

12546
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم هـ ع / ش أ م 28-2017/2016 توفير احتياجات المعهد 
الصناعي على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية و العلمية بمبلغ اجمالي قدره (-/55,170 

د.ك)  خمسة وخمسون الف  ومائة وسبعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ ش أ م/39-2017/2016 تشغيل وصيانة وإصالح نظام 
التكييف ومعدات الميكانيك لغرفة تحكم الكاميرات بمجمع الشويخ التكنولوجي على/ 
الشركة الكويتية الكندية المتكاملة التجارية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/54,900 د.ك) اربعة وخمسون الف  وتسعمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ش أ م 32-2017/2016 توفير احتياجات تدريبية 
لمشروع تاسيس مركز المهارات على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية و العلمية (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,025 د.ك)  ثمانيةعشر الف  وخمسة وعشرون دينار

 الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



50 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

21944
2016-12-14

21953
2016-12-14

21954
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابقة و الموافقة على التعاقد المباشر مع/شركة الجريوي
لصناعة االثاث و الديكور لتجهيز استراحة و نادي ضباط معسكر االدارة العامة لقوات 

االمن الخاصة بالوزارة بمبلغ اجمالي قدره(-/73,717د.ك) ثالثة وسبعون الف  
وسبعمائة وسبعةعشر دينار  الغير و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب طرح الممارسه رقم 2017/2016/154 توفير خدمة انترنت الدارة شرطة البيئة 
لالدارة العامة لنظم المعلومات بين الشركات والمؤسسات المتخصصه

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/152 توريد مواد غيار التماما عملية الربط بين 
بدالة كلية الشرطة (المبنى الجديد) وبداله االدارة العامة لهندسة االتصاالت بين الشركات 

والمؤسسات المتخصصه

الموضوع

1

2

3

 م

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم 2016/74 بتاريخ 2016/10/24 

المتضمن:
عدم الموافقة و تطرح بممارسة و يعلن عنها بالجريدة الرسمية

ثانيا : الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



51 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

669
2016-12-12

686
2016-12-14

685
2016-12-14

671
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/513-2017 توريد وتصنيع هدايا تسويقية 
لإلحتفاالت باالعياد الوطنية والمناسبات للعام 2016-2017 للعامة والشخصيات الهامة 

على/ شركة انترناشيونال تريدنغ سنتر للتجارة العامة (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/31,630 د.ك) احدى وثالثون الف  وستمائة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/493-2017 توريد قطع غيار لمعدات ومكائن مولد 
مارتيني بمطبعة الحكومة بالوزارة على/ شركة الجواد للتصوير والتجارة (عرض وحيد و

وكيل محلي) بمبلغ  إجمالي قدره (-/23,982 د.ك)  ثالثة وعشرون الف  وتسعمائة 
واثنى وثمانون دينار

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/498-2017 انشاء الموقع االلكتروني لقطاع 
السياحة بالوزارة على/ شركة مسار الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/ 17,000 د.ك) سبعة عشر الف دينار الغير

طلب طرح الممارسة رقم و أ /2016/523-2017 القيام بأعمال إدارة ومراقبة وصيانة 
وتقديم الدعم الفني وتطوير نظام أرشفة الوثائق التابع لجريدة الكويت اليوم بين الشركات

والمؤسسات المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



52 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بنك االئتمان الكويتي

676
2016-12-13

670
2016-12-12

697
2016-12-21

37834
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2014/348-2015 إصالح عطل لوحة البيانات التشغيلية 
للقواطع الكهربائية Mimic بمحطة االرسال التلفزيوني (المقوع) على/ شركة الفجر 

الجديد لتصنيع اللوحات الكهربائية ولوحات التحكم (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-
/13,950 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وتسعمائة وخمسون دينار

طلب التعاقد المباشر مع / جمعية المكفوفين الكويتية لتقديم اوبريت غنائي في افتتاح 
ملتقى المكفوفين العرب (فبراير يجمعنا) خالل الفترة من 2017/2/11 حتى 2017/2/17

بمبلغ اجمالي قدره (-/10,000 د.ك) عشر آالف  دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و أ/2016/521-2017 توفير اجهزة ومعدات لتغطية فعاليات 
الموروث الشعبي اعتبارا من 2017/1/15 حتى 2017/2/28 بين الشركات والمؤسسات 

المتخصصة عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/20 لتعديل و تجديد و تأثيث فرع البنك الكائن 
بمنطقة الرقة

الموضوع

الموضوع

5

6

7

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



53 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

بنك االئتمان الكويتي

وزارة العدل

وزارة التجارة والصناعة

37834
2016-12-05

2016022111
2016-12-19

20635
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق و الموافقة على إلغاء واعادة طرح الممارسة رقم 
(وع/11-2017/2016) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام انتظار خدمة العمالء 

الرقمي لمباني الوزارة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم 2016/17-2017 مشروع خدمات اتصال وبنوك 
عامة وذلك لعدم التزام الشركات المشاركة بنص البند (2) من الشروط العامة والذي ينص
على (تقدم العطاءات داخل المظاريف الرسمية المخصصة لها والمختومة بالشمع األحمر) 

.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

      قررت اللجنة :
اوال: الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم 2016/82 بتاريخ 2016/11/21 

المتضمن:
عدم الموافقة على اإللغاء وإعادة الطرح و تخطر الوزارة بموافاة اللجنة بالتوصيه

ثانيا : الموافقة



54 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التجارة والصناعة

وزارة المواصالت

معهد الكويت لألبحاث العلمية

20635
2016-12-06

4187
2016-12-14

2549
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء واعادة طرح الممارسة رقم 2017/2016/2 تحويل بيانات نظام الفواتير من 
اجهزة الميكروفيلم الى الرقمي DIGIITAL و ذلك لعدم مطابقة الشركات المتقدمة للشروط

العامة و المواصفات الفنية المطلوبة للممارسة

طلب ترسية الممارسة رقم M-119-2016/2015 المجهر االلكتروني الماسح بنك توب 
مع مطيافية األشعة السينية المشتتة للطاقة على/ شركة أشرف وشركاه (ثاني أقل األسعار)

بمبلغ اجمالي قدره (-/ 34,790 د.ك) اربعة وثالثون الف  وسبعمائة وتسعون دينار 
الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



55 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

2550
2016-12-14

2510
2016-12-11

8775
2016-12-13

8460
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم M-83-2017/2016 توريد جهاز كلدهال لقياس وتحليل 
البروتين بين الشركات لدى المعهد تحت بند أجهزة علمية

طلب ترسية الممارسة رقم M-19-2017/2016 توفير سكن ضيوف المعهد فنادق خمسة
نجوم على/ فندق الجميرا ومنتجع شاطئ المسيلة (أقل االسعار) لمدة سنتين بمبلغ (-/65 

د.ك) للغرفة المفردة 

*كما اطلعت اللجنة على كتاب المعهد رقم (583) المؤرخ في 2016/12/20 المتضمن 
جدول تفصيلي بأسعار للغرف المفردة لجميع الفناق خالل سنتين

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/22 توريد خيام على/ شركة الصباح للتجارة 
(عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/45.000د.ك) خمسة واربعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع / شركة ديوان افنتز الخاص بزينة إحتفاالت األعياد الوطنية 
بمبلغ إجمالي قدره (-/17,500 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  وخمسمائة دينار

الموضوع

الموضوع

2

3

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  على الشركات 
المتخصصة

   قررت اللجنة الموافقة  بحدود القيمة التقديرية

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



56 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

جامعة الكويت

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

8460
2016-12-19

12791
2016-12-12

7242
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/513-2017 توريد كيماويات إلدارة االبحاث

طلب إستدراج عروض أسعار لتوريد وتركيب مكاتب أنظمة بارتشنات ونقل وتعديل على 
البارتشنات الموجودة من الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

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



57 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

جهاز المراقبين الماليين

الهيئة العامة للرياضة

6063
2016-12-18

353
2016-11-03

21021
2016-12-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ شركة الحميضي العمال الطباعة (اقل االسعار) العمال طباعة فولدرات 
وعلب جلد واكياس خاصة بعمل ادارات الديوان بمبلغ اجمالي قدره (-/31,850 د.ك)  

فقط احدى وثالثون الف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير

(إعادة بحث) طلب طرح الممارسة رقم ج . م 2016/1-2017 استئجار مركبات خدماتية 
لمدة ستة أشهر بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ر2016/34-2017 اعمال صيانة برنامج الحضور 
واالنصراف المتكامل IBA واجهزة بصمة الحضور واالنصراف لموظفي الهيئة والجهات 

التابعة لها بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



58 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلدارة العامة للطيران المدني

2261-1
2016-12-05

1961
2016-12-06

17825
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 1-2017/2016 الخاصة بمطبوعات االدارة بين الشركات 
المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/57 هيكلة وتصميم النظم وقواعد البيانات بين الشركات 
المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طريق االعالن عنها بالجريدة

طلب ترسية الممارسه رقم 2016/5-2017  شراء تراخيص برامج حاسب الى باالدارة 
على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (اقل االسعار) لمدة (45 يوم) بمبلغ إجمالى قدره
(12,894/400د.ك) اثنىعشر الف  وثمانمائة واربعة وتسعون دينار  واربعمائة فلس  

الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



59 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 لمكافحة الفساد

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

716
2016-12-15

11294
2016-12-11

11443
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/1-2017 توريد وتركيب وصيانة برنامج إحصائي 
على/ شركة أشرف وشركاه المحدودة (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/10,850 

د.ك) فقط عشرة آالف  وثمانمائة وخمسون دينار ال غير

طلب التعاقد المباشر مع / فرقة شباب الكويت القامة حفل  موسيقي بعنوان "أغاني من 
التراث"في يوم السبت الموافق 2017/1/21 ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي 

الثالث والعشرون خالل الفترة من 10-2017/1/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 10,000 
د.ك) عشر آالف دينار الغير

طلب التعاقد المباشر مع / السيد وليد أحمد شكري لتنفيذ حفل فرقة ليالي زمان المصرية 
اعتبارا في 2017/1/12 وذلك ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته الثالث 

والعشرون الذي سيقام خالل الفترة من 10-2017/1/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/7.000 
د.ك)  فقط سبعة آالف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



60 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

11444
2016-12-19

11687
2016-12-26

11607
2016-12-22

11606
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة كامكو جلوبل للتجارة العامة إلعداد وتجهيز المسرح من 
صوت وإضاءة وتغطية المتطلبات الفنية الخاصة بالفرق المسيقية واالستعراضية 

المشاركة في مهرجان القرين الثقافي 23 الذي سيقام خالل الفتره من 2017/1/28-10 
بمبلغ إجمالي قدره (-/13,000 د.ك)  ثالثةعشر الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع فرقة مسرح الكويتي للمشاركة في مهرجان الهيئة العربية 
للمسارح لعرض مسرحية القلعة بالجمهورية الجزائرية  بتاريخ 2017/1/10 حتى 

2017/1/19 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,200 د.ك  )  ستة عشر الف  ومائتى دينار  
الغير .

طلب التعاقد المباشر مع السيد / ايوب خضر سبزالي لتقديم حفل افتتاح مهرجان القرين 
الثقافي (23) الذي سيقام من 10-2017/1/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/35,000 د.ك)  
خمسة وثالثون الف  دينار  الغير وذلك لما لديه من الخبرة والكفاءة التامة إلحياء مثل 

هذه المناسبات .

طلب التعاقد المباشر مع السيدة / maria leonr gago لتقديم حفل لفرقة فالمنكو 
االسبانية carmen الذي سيقام من 10-2017/1/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/6,840 

د.ك)   ستة آالف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير أي ما يعادل (-/21,462 يورو) وذلك
لما لديها من الخبرة والكفاءة التامة إلحياء مثل هذه المناسبات .

الموضوع

3

4

5

6

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



61 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للتعويضات

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

11606
2016-12-22

1115
2016-12-13

6137
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ت 2-2018/2017 تركيب كاميرات واجهزة المراقبة 
االمنية

طلب ترسية الممارسة 17-2017/2016 تجهيز القاعة التدريبية بالطابق السفلي 1b من
أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها بمبنى األمانة على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/29,128د.ك ) تسعة وعشرون 

الف ومائة وثمانية وعشرون دينار ال غير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

6

1

1

 م
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 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



62 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

وزارة الدفاع

وزارة الخارجية

6138
2016-12-21

272762027917
2016-12-06

44207
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة 16-2017/2016 انشاء وتجهيز قاعة تدريبية بالطابق السفلي 
1b من أعمال مدنية وكهربائية بمبنى االمانة على / شركة البيادر سنتر للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/17,250 د.ك )  سبعة عشر الف  
ومائتين وخمسون دينار  الغير .

( اعيد بحث ) طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على الغاء الممارسة رقم 
1082916 أعمال صيانة أسقف ورش المعهد التخصصي بمنطقة صبحان العسكرية 

بمراقبة مركز المنطقة الجنوبية لعدم إمكانية تثبيت الربط المالي

 bmw740li exterior pure excellence طلب شراء وتوريد عدد (1) سيارة
my 2017 لسفارتنا في قطر من / شركة علي الغانم وأوالده للسيارات بمبلغ إجمالي 

قدره (25,500 د.ك )  خمسة وعشرون الف  وخمسمائة دينار  الغير .

الموضوع

الموضوع

الموضوع
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 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



63 2016/93إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

44207
2016-12-25

1910
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء عدد (1) سيارة ذات مواصفات خاصة من ناحية السرعة و قدرة الماكينة 
للديوان باالمر المباشر من/  شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني (وكيل محلي) 

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

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  


