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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

2017/5
20-ربيع الثاني-1438 هـ

   االربعاء
2017-01-18 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-18

)(   االربعاء2017/5 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

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

د/جنان محسن بوشهري
مشاري محمد البليهيس
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

خالد عبدالوهاب العدساني
وليد الجمعه

صفاء عبد الكريم الصفار

اللواء / فهد عيد بن فهد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
 أمين السر

ممثل/ شركة نفط الكويت
ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

عضو /ممثل وزارة النفط

عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



1 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األشغال العامة

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الصحة

هـ ص / ص /205

و ك م/2017/2016/7

و ك م/2017/2016/8

هـ ط /2017/2016/827

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي

معدات انارة الشوارع بمحافظة االحمدي لعام 2017/2016

صيانة معدات انارة الشوارع بحافظة الجهراء

827TN6 توريد االت وادوات جراحية لغرف العمليات - مستشفى جابر االحمد - وزارة 
الصحة - ادارة الهندسة الطبية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

هـ ز/م 
م/2016/2015/21(ع)

هـ.م.م 2017/2016/15

هـ م م/2017/2016/10

2017/2016-18

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

تقديم خدمات استشارية في مجال نظم وتقنية المعلومات

توريد وتركيب وتوصيل وتشغيل اجهزة التوجيه الرئيسية للبيانات واالنترنت

صيانة نظام الدخول و الخروج باستخدام البطاقات

توريد جهاز الفقدان الوزني بالجاذبية مع مقياس الطيف الكلي

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة البيئة

هـ ع ب/2017/2016/4

رقم المناقصة

تنظيم و تركيب كاميرات و اجهزة المراقبة الفنية

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2017/93$
2017-01-12

2017/107$
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم RFQ-2036314 تزويد انابيب تبطين وحفر قياس 
7/8-2 & 1/2-3 4 1/2-4 5 1/2-5 7 3/4-7 5/8-7 وملحقاتها مع وصالت بريميوم 

للحفر العميق على الشركات المذكورة بكتاب الشركة بمبلغ اجمالي قدره 
(71,515,143/396 د.ك)  فقط احدى وسبعون مليون  وخمسمائة وخمسةعشر الف  

ومائة وثالثة واربعون دينار  وثالثمائة وستة وتسعون فلس  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2032282 خدمات اصالح واستبدال وتعديل وانشاء 
, PIPELINE REPAIR REPLACEMENT خطوط االنابيب في مناطق غرب الكويت

 MODIFICATION AND CONSTRUCTION WORKS IN WEST
KUWAIT AREAS على/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/3,564,668 د.ك) فقط ثالثة ماليين  وخمسمائة واربعة وستون الف  

وستمائة وثمانية وستون دينار  الغير

الموضوع

1

2

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



5 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2017/18$
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم RFP-2026152 مشروع حقن مياه مارات 
والمناقيش في منطقة غرب الكويت على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط
M - MEDIUM EPC CONTRACTS (VALUE15 - الكويت تحت الفئة التخصصية

US$ 50 - 200) والمدرجة اسماءها بالكشف المرفق بكتاب الشركة

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

- ال تقبل التجزئة

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



6 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

شركة البترول الوطنية الكويتية

15
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طب استدعاء الممارسين للتفاوض والحصول على افضل العروض العمال الممارسة رقم 
CB/1396 تزويد مصافي الشركة بغاز النيتروجين بواسطة عربات مقطورة

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  وموافاة اللجنة بالنتيجة



7 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 البيئة

107
2017-01-11

46
2017-01-05

5799
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط /192 انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية 
وخدمات اخرى بمنطقة شرق الجهراء على شركة / صحراء الرولة للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م ( أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,845,262/986 د.ك )  مليون  
وثمانمائة وخمسة واربعون الف  ومائتين واثنى وستون دينار  وتسعمائة وستة وثمانون 

فلس  الغير .

طلب ترسية المناقصة إم م /2016/1/1-2017 تقديم خدمات االمن والحراسة لمنشآت 
ومباني الوزارة  لمدة ثالث سنوات على / شركة مركز الرواد للخدمات األمنية ( أقل االسعار
) بمبلغ إجمالي قدره (-/647,280 د.ك)  ستمائة وسبعة واربعون الف  ومائتين وثمانون 

دينار  الغير .

اعاده عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع ب/2016/2015/4 تجهيز غرفة تحكم رئيسية من 
اعمال كهربائية ومدنية وتكييف في مبنى الهيئة على / مجموعه انظمة الكمبيوتر المتكاملة 
العالمية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/285,365د.ك)  فقط مائتين وخمسة وثمانون 

الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



8 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للرياضة

272722029761
2016-12-28

22059
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 1962813 تشغيل و صيانة و إصالح 
األجهزة و المعدات الكهربائية بمعسكرات مركز المنطقة الشمالية المرساه على/ شركة جي 
اف اس للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار)بمبلغ إجمالي قدره(-/245,844د.ك)  فقط 

مائتين وخمسة واربعون الف  وثمانمائة واربعة واربعون دينار  الغير

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

- وكتاب رقم (272722000881) بتاريخ 2017/1/9 المتضمن اسباب طلب االلغاء

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/1 أعمال التشغيل والصيانة واإلصالح 
لخدمات التبريد والتكييف والميكانيكا في مقر الهيئة والجهات التابعة لها على / شركة فواز 

للتبريد وتكييف الهواء (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/169,308د.ك)  فقط مائة 
وتسعة وستون الف  وثالثمائة وثمانية دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

      قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء إستنادا لحكم المادة (52) من قانون 
المناقصات العامة

   قررت اللجنة الموافقة  



9 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

جامعة الكويت

237
2017-01-05

26
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ.م.م 2017/2016/12 توريد وتركيب اجهزة ماسح ضوئي 
للوثائق والصور على/ شركة عيسى حسين اليوسفي وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت (أقل
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/26,550 د.ك) ستة وعشرون الف  وخمسمائة وخمسون 

دينار

طلب الجامعه استبعاد شركة/العارضية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت الى اجل غير 
مسمى من االشتراك في مناقصات الجامعة المستقبلية و ذلك حسب المبررات المرفقة بكتاب 

االدارة المختصة بالجامعة  للمناقصة رقم 2012/142-2013 سابقا 2012-2011/55 
ألعمال الصيانة الجذرية لقطاع (كيفان-العديلية-الجابرية-حولي)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الجامعة و ممثل عن 
شركة العارضية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم



10 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

11487
2016-10-09

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث ) طلب إجراء قرعة بين المناقصين (أقل 
األسعار) المشاركين بالمناقصة رقم أ ف 2017/2016-2 
أعمال حراسة وامن وسالمة المباني والمنشآت التابعة 

لقطاع شئون القران الكريم والدراسات اإلسالمية بالوزارة 
لمدة سنتين التالية أسمائهم :-

-شركة الدروازة للخدمات اللوجستية 
-مركز الرواد للخدمات األمنية فرع من شركة الرواد 

المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
بعد استبعاد شركة الفيصل لحراسة المنشئآت (أقل االسعار
مكرر) وذلك لعدم قيام الشركة بتقديم كتالوجات ألجهزة 

الالسلكي ضمن عطائها .

- كما اطلعت اللجنة على :
- كتاب الوزارة رقم (15320) المؤرخ في 

2016/12/21 والمتضمن أسباب استبعاد شركة الفيصل 
لحراسة و الرد على تظلم مركز الغاية للخدمات األمنية 

- تظلم شركة الغاية للخدمات األمنية (ثالث أقل األسعار) 
رقم (2016/1992) المؤرخ في 2016/10/16

الموضوع

1

المقاول م

 

      بعد إجراء القرعة  استنادا لحكم المادة رقم (50) 
من قانون المناقصات العامة بين كل من:

*ممثلي شركة الدروازة
السيد/ محمد عبدالغني أحمد            (المدير التنفيذي)
السيد/ صالح فالح المهنا الرشيدي    (المدير االداري)

*ممثلي شركة الرواد
السيد/ ابراهيم الحنفي                   (المستتشار)
السيد/ محمد الذوق                      (المدير العام)

وقد فازت بالقرعة شركة الدروازة للخدمات اللوجستية 
بمبلغ إجمالي قدره (-/772,800 د.ك) مع حفظ التظلمات

الجهـــــــة



11 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للتعليم التطبيقي
والتدريب

بلدية الكويت

28996
2016-12-11

30424
2016-12-27

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث)افاده الهيئة بأن شركة/النهضة الدولية 
للتجارة العامة و المقاوالت المبرم معها عقد المناقصة رقم
هـ ع/ش ا م/2015/2014/31 اعمال الصيانة المدنية و 
الصحية الشاملة في كافة الكليات و المراكز التابعة للهيئة 
(المنطقة االولى) اخلت بواجباتها التعاقدية اتجاه الهيئة 

ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

( اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية  المناقصة رقم 
2015/2014/1 ( ع ) استئجار آليات ومعدات ومركبات 
وسائقين وعمالة للقيام بأعمال إزالة المخالفات المتعلقة 

بأنظمة قوانين ولوائح البلدية والتعديات على أمالك 
الدولة واالعالنات المخافة ونقل مخلفاتها بكافة مناطق 

الكويت    لتصبح على / مؤسسة معرفي الكويتية 
لمقاوالت تنظيف المباني والمدن ( خامس اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره(-/2,876,877د.ك) فقط  مليونين  

وثمانمائة وستة وسبعون الف  وثمانمائة وسبعة وسبعون
دينار  الغير بدال من شركة فيوتشر سيرفس للتجارة 

العامة والمقاوالت وذلك إلعتذار الشركة
- مرفق كتب شركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة 
والمقاوالت الموجه للبلدية بتاريخ 2016/11/24 

والمتضمن تعديل األسعار بما يتناسب مع ظروف السوق 
العالمية أو قبول االعتذار عن تنفيذ أعمال المناقصة

- شركة فيوتشر سيرفيس للتجارة رقم (2016/2508) 
المؤرخ في 2016/12/19

الموضوع

2

3

المقاول م

 

 

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  إلعتذار 
الهيئة عن الحضور

الجهـــــــة



12 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بلدية الكويت

بلدية الكويت

30424
2016-12-27

2016/2444$
2016-12-12

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب الشركة استكمال اجراءات التعاقد 
والمباشره باعمال عقد المناقصة رقم 2016/2015/10 
تنظيف مباني بلدية الكويت واعمال المراسالت والخدمة 

والنظافة

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 30014 بتاريخ 
2016/12/21 المتضمن رد الوزارة

*كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة باريتو للتجارة العامة
والذي يفيد بتقديم كفالة اإلنجاز للبلدية بقيمة 

(368,492/400 د.ك) للمناقصة 2016/015/10 
*تاريخ توقيع العقد قبل الشركة مع البلدية 2016/11/15

الموضوع

4

المقاول م

شاليمار الكويتية 
لمقاوالت تنظيف 

المباني والطرق فرع
من شركة باريتو 

للتجارة العامة ذ م م

   بعد االستماع الى   إفادة ممثلي البلدية :
- السيد / سعود الفقعان      مراقب الصيانة 

- السيد / عدنان القالف      رئيس قسم الصيانة 
- السيد / فواز المسعد         رئيس قسم النقليات

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

الجهـــــــة



13 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بلدية الكويت 2016/2444$
2016-12-12

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

   بعد االستماع الى  إفادة ممثلي البلدية
-السيد/جراح المطيران                 مراقب
-السيد/فواز فخري الرشيدي            مراقب

-السيد/عبدالعزيز المسلم                 رئيس قسم 
-السيد/محمد المطيري                    رئيس قسم 
و من جانب ممثلي شركة شاليمار الكويتية لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق: 
-السيد/ نوري الكسار        مدير تنفيذي 
-السيد/ خالد العوضي       مدير الشركة

-السيد/ مشعل المشعل       مسئول بالشركة
قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

من البلدية

الجهـــــــة



14 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الداخلية

675
2016-12-29

118
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م م ك/2006/3 تصنيع وتوريد وتشغيل رافعات 
جسرية لميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة الغانم لمواد الخصوصية لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من 2017/3/20بمبلغ إجمالي قدره (746,363/500 د.ك)  فقط 

سبعمائة وستة واربعون الف  وثالثمائة وثالثة وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك
لحين ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/3 اقفالها في 2017/3/5

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/662,000د.ك)  فقط ستمائة 
واثنى وستون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة(9.56%) على عقد المناقصة رقم 
2012/2011/85 اعمال انشاء وانجاز وصيانة مبني نادي الفروسية لإلدارة العامة 

لإلنشاءات والصيانة ( إدارة هندسة اإلنشاءات ) بالوزارة المبرم مع/ شركة المنذر العقارية 
وذلك إلضافة أعمال على العقد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  شريطة موافقة وزارة المالية



15 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للتعليم التطبيقي والتدريب

28987
2016-12-21

318
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل الموافقة على إصدار االمر التغييري األول لتصبح بزيادة مبلغ قدره (-
/245,760 د.ك) فقط مائتين وخمسة واربعون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير بنسبة 
(14.7%) بدال من (-/256,768 د.ك) بنسبة (15.45%) على عقد المناقصة رقم م ع / 

2015/2014/1 تنفيذ اعمال الحراسة بمدارس ومباني منطقتي العاصمة واالحمدي 
التعليميتين المبرم مع/ شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات وذلك لزيادة عدد 30 

ضابطة أمن  للفترة من 2016/11/1 حتى نهاية العقد في 2019/6/30 وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الوزارة

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2013/2012/40 تقديم وجبات 
غذائية (جاهزة) معلبه لسكن طلبة المنح المبرم مع/ الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية 

لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/2/18 حتى 2017/5/17 بمبلغ إجمالي قدره 
(44,484/375 د.ك)  فقط اربعة واربعون الف واربعمائة واربعة وثمانون دينار  وثالثمائة

وخمسة وسبعون فلس  الغير لحين االنتهاء من المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 1-
2017/2016

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  إعتبارا من تاريخ 2016/11/22

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



16 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة األعالم

116
2017-01-05

2017/5
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد صيانة أجهزة التخزين المركزي المبرم مع/شركة النواصي للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة سنة إعتبارا من 2017/2/16 حتى 2018/2/15 بمبلغ إجمالي 

قدره ( -/ 17,880 د.ك)  سبعة عشر الف  وثمانمائة وثمانون دينار

طلب التمديد السادس عشر لعقد الممارسة رقم وأ / ش / م / 2007/2006/31 اعمال 
صيانة اجهزة النظام االمني بمجمع االعالم المبرم مع / شركة يوسف احمد الغانم وأوالدة 
لمدة خمسة اشهر اعتبارا من 2017/3/4بمبلغ إجمالي قدره (-/7,450د.ك)  فقط سبعة 
آالف  واربعمائة وخمسون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم وأ 

/2013/2012/163 (ع ع ع)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



17 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الكهرباء و الماء

3667
2016-12-25

3407812
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ م أ/292 انشاء وأنجاز وصيانة مبنى محكمة األسرة بمحافظة 
العاصمة على الشركات المذكورة في الكشف المرفق بكتاب الوزارة

- مرفق تقرير قسم إصدار العطاءات 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/53 اصالح و تحديث الكيبالت االرضية 
للضغط المنخفض و تمديد و لحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة 

االحمدي( جنوبا) على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



18 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

70
2017-01-02

35234
2016-12-27

34851
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على طرح  المناقصة رقم و ك 
م/2014/2013/108 اصالح و صيانة و انشاء فوهات الحريق بجميع مناطق دولة الكويت 

على الشركات المؤهلة لدى الوزارة والمذكورة بكشف الوزارة

-ال تقبل التجزئة 
-االوامر التغييرية (%15)

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/29 صيانة معدات انارة الشوارع في 
محافظة الفروانية بدولة الكويت للعام 2017/2016 بين الشركات المصنفة لدى اللجنة فئة 

ثانية العمال الكهرباء

- ال تقبل التجزئة 
- ال تقبل عروض بديلة 

-نسبة االوامر التغييرية %25

طلب تأهيل شركات ومقاولين  صيانة و اصالح كيبالت ضغط متوسط 11ك.ف و كيبالت 
القيادية و االعمال المدنية المتعلقة بهما في محافظات دولة الكويت

الموضوع

2

3

4

 م

      قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرارها السابق بإجتماع 2016/82 المنعقد في 11/21/ 2016 المتضمن 

الموافقة على الشركات المعتمدة لإلدارة العامة لالطفاء
ثانيا: الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



19 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للتعليم التطبيقي والتدريب

بلدية الكويت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

10319
2016-10-17

897
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/31 اعمال الصيانة المدنية والصحية
الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة (المنطقة الثانية)

- غير قابلة للتجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

-محدودة على الفئة الثانية والثالثة - انشاءات

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2016/2015/12 اعمال صيانة وترميم 
االسواق والساحات العامة في دولة الكويت لمده شهر

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت االولية



20 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة المالية

15298
2016-12-21

33329
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم أ.ف/2017/2016/7 توفير طباعين وفراشين وسائقين وعمال 
لخدمة القطاعات التابعة للوزارة لمدة ثالث سنوات

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزية
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

- شرط الخبرة أن ال تقل عن خمس سنوات

طلب طرح المناقصة رقم 2016/5-2017 شراء تجهيزات وصيانة مستلزمات تحسين البنية
التحتية لشبكة GFMIS لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة األوامر التغييرية (%15)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  ويتم التنسيق مع وزارة المالية



21 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

اإلدارة العامة لإلطفاء

11590
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/16 شراء أجهزة مالحية وأنظمة اتصاالت سلكية وال
سلكية خاصة باإلدارة 

* مرفق تقرير قسم العطاءات 
* التقبل عروض بديلة 

*تقبل التجزئة 
* االوامر التغييرية (%25)

يلتزم المناقص الفائز بترتيب دورة تدريبية خارجية خاصة للمهندسين والفنيين لعدد (4) 
اشخاص شاملة تذاكر السفر درجة رجال اعمال مع مصاريف االقامة ومصروف يومي 

120د.ك لمدة 5 ايام عمل

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  مع حذف شرط يلتزم المناقص الفائز بترتيب دورة تدريبية 
خارجية خاصة للمهندسين والفنيين لعدد (4) اشخاص شاملة تذاكر السفر درجة رجال 

اعمال مع مصاريف االقامة ومصروف يومي 120د.ك لمدة 5 ايام عمل



22 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

528
2017-01-03

524
2017-01-03

480
2017-01-03

521
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (144) صمامات قلبية لعالج ضيق الصمام االورطي لمستشفى 
الصدري لقسم قسطرة القلب من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,772,000 د.ك)  فقط  مليونين  وسبعمائة واثنى 
وسبعون الف  دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/397,360د.ك) فقط ثالثمائة وسبعة وتسعون الف  وثالثمائة وستون 

دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/306,298د.ك) فقط ثالثمائة وستة الف  ومائتين وثمانية وتسعون دينار

 الغير

طلب شراء البند رقم  (137) منظمات لضربات القلب ذات انواع مختلفة كهربائية 
لمستشفى العدان مركز الدبوس على النحو التالي:

1-البند رقم 137-1 شركة الدائرة المركزية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره ( -
/35,100د.ك) فقط خمسة وثالثون الف  ومائة دينار  الغير

2-البند رقم 137-2 شركة طارق العوضي وشركاه (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/67,450د.ك) فقط سبعة وستون الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير

2- البند رقم 137-3 شركة طارق العوضي وشركاه (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/193,563د.ك) فقط مائة وثالثة وتسعون الف  وخمسمائة وثالثة وستون دينار 

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



23 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

521
2017-01-03

520
2017-01-03

519
2017-01-03

479/8
2017-01-03

143
2016-05-17

رقم الكتاب وتاريخه

الغير

طلب شراء البند رقم (136) إبر للحقن قياس 1X19G 2/1 لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/271,488 د.ك)  فقط مائتين واحدى وسبعون الف  واربعمائة وثمانية وثمانون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (135) دباسات لجراحة المناظير وغياراتها لكافة أقسام الجراحة في 
المستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/264,734 

د.ك)  فقط مائتين واربعة وستون الف  وسبعمائة واربعة وثالثون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/258,871د.ك) فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة واحدى 

وسبعون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكوره بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/251,413 د.ك)  فقط مائتين واحدى وخمسون الف  واربعمائة 

وثالثةعشر دينار  الغير

الموضوع

4

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



24 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

143
2016-05-17

518
2017-01-03

2017/516
2017-01-03

512
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (134) مواد تستخدم لربط وخياطة الخيوط الجراحية خالل عمليات 
القلب لمستشفى الصدري - قسم جراحة القلب من / شركة برومس ميد (عرض وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/242,600 د.ك)  فقط مائتين واثنى واربعون الف  وستمائة دينار 
الغير

طلب شراء البند رقم (132) اغطية ورقية للفحص قياس 150*85 لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي:

- البند رقم (132-1) من/ مؤسسة محمود الغربللي التجارية (رابع أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/115,500 د.ك) فقط مائة وخمسةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير

- البند رقم (132-2) من/ شركة بدر سلطان واخوانه (خامس أقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/119,441 د.ك) فقط مائة وتسعةعشر الف  واربعمائة واحدى واربعون دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (128) قساطر مرشدة تساعد في الوصول للشرايين ذات التضيق 
الشديد لمستشف الصدري لوحدة قسطرة القلب من/ شركة ميد فيجن للخدمات الطبية 

(رابع أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/180,000 د.ك)  فقط مائة وثمانون الف  دينار
 الغير

الموضوع

8

9

10

11

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



25 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

476
2017-01-03

510
2017-01-03

88
2016-03-29

508
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/156,595د.ك) فقط مائة وستة وخمسون الف  وخمسمائة وخمسة 

وتسعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (126) مواد استهالكية متنوعة خاصة بمختبر القلب لمستشفى 
العدان - مركز سلمان الدبوس للقلب على النحو التالي:

1-البند رقم (126-1) شركة طارق العوضي وشركاه (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/60,143د.ك) فقط ستون الف  ومائة وثالثة واربعون دينار الغير

2-البند رقم (126-2) شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/93,993د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف  وتسعمائة وثالثة وتسعون دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (56) أدوية (تخدير) لغرف العمليات لكافة المستشفيات من/ شركة 
بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/135,450 د.ك)  فقط مائة 

وخمسة وثالثون الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (124) مواد استهالكية تستخدم لقسم االشعة لكافة اقسام االشعة في 
المستشفيات على النحو التالي:

1-البند رقم 124-1 شركة بدر السلطان واخوانة (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/27,000د.ك) فقط سبعة وعشرون الف  دينار  الغير

2- البند رقم 124-2شركة طارق العوضي (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/37,250د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

الموضوع

12

13

14

15

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



26 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

508
2017-01-03

8ز/473
2017-01-03

505
2017-01-03

504
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

3-البند رقم 124-3 شركة التقدم التكنولوجي (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(46,200دك) فقط ستة واربعون الف  ومائتى دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/104,508 د.ك)  فقط مائة واربعة الف  وخمسمائة وثمانية دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (121) مستهلكات تستخدم النتزاع اسالك الرصاص المستخدمة 
لتثبيت البطارية في قلب المريض لمستشفى االمراض الصدرية - قسم قسطرة القلب على 

النحو التالي:
1-البند رقم 121-1 شركة طارق العوضي وشركاه (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/33,950د.ك) فقط ثالثة وثالثون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير
2-البند رقم 121-2 شركة طارق العوضي وشركاه (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/65,960د.ك) فقط خمسة وستون الف  وتسعمائة وستون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (120) مواد ثقب (TROCARS) لجراحة المناظير لكافة اقسام 
الجراحة في المستشفيات من / شركة ياكو الطبية (سادس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/99,867 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وثمانمائة وسبعة وستون دينار  الغير

الموضوع

15

16

17

18

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



27 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

502
2017-01-03

498
2017-01-03

497
2017-01-03

496
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

 (V CANNULA.I) طلب شراء البند رقم (118) قسطرة وريدية مجنحة ثالث مقاسات
لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث 
أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,778 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وسبعمائة 

وثمانية وسبعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (114) قناني لشفط حليب االم لحاجة كافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/97,200د.ك) فقط سبعة وتسعون الف ومائتى دينار الغير

طلب شراء البند رقم (113) غيارات دباسات لجراحة المناظير لكافة أقسام الجراحة في 
المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/96,046 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  وستة واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (112) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفى العدان لمركز سلمان الدبوس للقلب على النحو التالي:

- البند رقم (112-1) من/ شركة الدائرة المركزية (سابع أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(12,400 د.ك) فقط اثنىعشر الف  واربعمائة دينار  الغير

- البند رقم (112-2) من/ شركة طارق العوضي وشركاه (خامس أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/82,600 د.ك) فقط اثنى وثمانون الف  وستمائة دينار  الغير

الموضوع

19

20

21

22

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



28 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

496
2017-01-03

2017/494
2017-01-03

493
2017-01-03

491/8
2017-01-03

490
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/88,493 د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف  واربعمائة وثالثة وتسعون 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (109) خيوط جراحية بخاصية ال (antibacterial) لمستشفى 
الرازي من/ شركة ياكو الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/86,852 د.ك)  

فقط ستة وثمانون الف  وثمانمائة واثنى وخمسون دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/83,175 د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  ومائة وخمسة وسبعون دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (106) براغي بمقاسات لتثبيت العظام لمستشفى الفروانية من / 
شركة السلع المتحدة الطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/82,995 د.ك)  فقط 

اثنى وثمانون الف  وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

22

23

24

25

26

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

490
2017-01-03

489
2017-01-03

487
2017-01-03

486
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (105) مستهلكات تستخدم في جراحة مناظير العظام لحاجة مستشفى
الرازي على النحو التالي:

1-البند رقم (105-1) شركة ياكو الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/4,825د.ك) فقط اربعة آالف  وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

2-البند رقم (105-2) شركة السلع المتحدة الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/77,680د.ك) فقط سبعة وسبعون الف  وستمائة وثمانون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (103) مواد استهالكية متنوعة خاصة بجراحة القلب لمستشفى 
العدان بمركز سلمان الدبوس للقلب من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/80,360 د.ك) فقط ثمانون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (102) اربطة الصقة مضادة للتحسس قياس 3" لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / الشركة الكويتية لصناعة وتجارة المنتجات القطنية 

(ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/80,250 د.ك) فقط ثمانون الف  ومائتين 
وخمسون دينار  الغير

الموضوع

26

27

28

29

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

472
2017-01-03

471
2017-01-03

470
2017-01-03

469
2017-01-03

468
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/78,194د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  ومائة واربعة وتسعون دينار  

الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/66,019 د.ك)  فقط ستة وستون الف  وتسعةعشر دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/60,511 د.ك)  فقط ستون الف  وخمسمائة واحدىعشر دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/54,999 د.ك)  فقط اربعة وخمسون الف  وتسعمائة وتسعة وتسعون 

دينار  الغير

طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 
اجمالي قدره (-/41,360 د.ك)  فقط احدى واربعون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

30

31

32

33

34

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/232
2017-01-03

1679
2017-01-04

1678
2017-01-04

562
2016-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة االجنبية في البند رقم (109) شراء ادوية (حبوب) 
لعالج امراض الجهاز العصبي لحاجة كافة المستشفيات من / شركة صفوان للتجارة 

 PFIZER CORPORATION (PFIZER والمقاوالت هو
PHARMACEUTICALS)/USA وليس كما ذكر في كتاب الوزارة

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 2017/2016/4 تجديد وصيانة نظام حماية 
المعلومات بلوكوت بإدارة نظم المعلومات على / شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/37,330د.ك) فقط سبعة وثالثون الف وثالثمائة وثالثون 
دينار الغير

طلب طرح الممارسة رقم ص/ م س/ 2017/2016/100 توريد ورق وملصق حراريان 
لنظام الرعاية الصحية األولية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن 

بالجريدة الرسمية

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر من / شركة الدائرة المركزية (وكيل حصري)  لتوفير 
جهاز فسلجة ثالثي األبعاد لمركز سلمان الدبوس للقلب بمبلغ اجمالي قدره (-/290,000 

د.ك) مائتين وتسعون الف  دينار

الموضوع

35

36

37

38

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



32 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/230
2017-01-03

557
2016-10-27

563
2016-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (109) شراء أدوية (حبوب) 
لعالج امراض الجهاز العصبي لكافة المستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب المطوع 
 E (ABC.A.U ,REGIONAL PHARMA TRADING JLT / التجارية لتصبح

(A.P.FARMACEUTICI

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة نور للتكنولوجيا الطبية (وكيل حصري) 
لشراء جهاز وملحقاتة لمستشفي الرازي (مجلس أقسام األشعة األشعاعى) بمبلغ اجمالي 

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

(اعيد بحث) طلب شراء اجهزة heartmate 3 systems و ملحقاتها لمستشفي 
األمراض الصدرية (قسم جراحة القلب والصدر) باالمر المباشر من / شركة نجمة برقان 

للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل حصري)  بمبلغ اجمالي قدره (-/540,000 د.ك) 
خمسمائة واربعون الف دينار الغير

الموضوع

39

40

41

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



33 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

9
2017-01-05

12
2017-01-05

10
2017-01-05

6/26
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء رقم 175-2017/2016 البرنامج التلفزيوني المنوع (مروا من هنا) من/ 
شركة عاجل للخدمات االعالمية بمبلغ اجمالي قدره (-/ 97,500 د.ك) سبعة وتسعون 

الف  وخمسمائة دينار

طلب شراء رقم 173-2017/2016 البرنامج التلفزيوني الوثائقي (قصة قلم) من/ شركة 
اوت اوف ذبوكس للدعاية واالعالن بمبلغ اجمالي قدره (-/ 90,000 د.ك) تسعون الف  

دينار

 ARAB INFORMATION طلب التعاقد رقم 151 مع/ المركز العربي لإلعالم
CENTER (AIC) إلستئجار حقوق عرض اعمال تلفزيونية اجنبية لعرضة على شاشة 
تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/241,626 $) ما يعادل (73,599/279 
د.ك)   فقط ثالثة وسبعون الف  وخمسمائة وتسعة وتسعون دينار  ومائتين وتسعة 

وسبعون فلس  الغير

طلب الشراء رقم 168-2017/2016 البرنامج التوعوي (فيهم البركة) لعرضة على 
شاشة تلفزيون دولة الكويت من/Pure image beyond creativity بمبلغ اجمالي 

قدره (-/73,500 د.ك)  فقط ثالثة وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



34 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

4
2017-01-04

13
2017-01-05

11/26
2017-01-05

16
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب شراء رقم 61 حقوق استغالل و عرض البرنامج الرياضي GOALISSIMO للقيام
بعرض العمل على شاشة تلفزيون الكويت من /الدولي سنتر بمبلغ اجمالي قدره (-

/234,000$ دوالر امريكي) ما يعادل (71,416/800 د.ك) فقط احدى وسبعون الف  
واربعمائة وستةعشر دينار  وثمانمائة فلس  الغير

طلب شراء رقم 176-2017/2016 الفيلم الوثائقي (هوية وطن العرضه) لعرض العمل 
على شاشة تلفزيون الكويت من/ دورز برودكشن لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

70,000 د.ك)سبعون الف  دينار

طلب الشراء رقم 177-2017/2016 البرنامج المنوع (الحزام األسود) لعرضه على 
شاشة تلفزيون  دولة الكويت من/فايف دايمنشن لإلنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-

/40,000 د.ك)  فقط اربعون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم وأ/2016/499-2017 مشروع تنفيذ مركز المعلومات 
السياحي ومكتبة الصور الفوتوغرافية للوزارة على/ شركة ميديا سيتي للدعاية واالعالن 

(ثالث أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/26,900 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  
وتسعمائة دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  



35 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

740
2017-01-09

732
2017-01-08

168
2017-01-02

351
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم م.م/2015/49-2016 تنفيذ أعمال الصيانة و استبدال بداالت 
الكترونية لمباني و مدارس منطقة الجهراء التعليمية على/شركة عبدالمحسن بدر الخرافي

للتجارة العامة و المقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/68,112 د.ك) فقط 
ثمانية وستون الف  ومائة واثنىعشر دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم م.م/2015/50-2016 تنفيذ أعمال الصيانة و استبدال بداالت 
الكترونية لمباني و مدارس منطقة حولي التعليمية على/شركة أحمد اسحاق للتجارة العامه
و المقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/66,434 د.ك) فقط ستة وستون الف  

واربعمائة واربعة وثالثون دينار  الغير

طلب الغاء الممارسة رقم م م 1-2016/2015 الستئجار عدد (5) سيارات صالون (6) 
سلندر مع سائقين المرساة على/ المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي (أقل االسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (35,254/800 د.ك) و اعادة طرحها كممارسة جديدة رقم م م 31-

2017/2016 بين الشركات المتخصصة و ذلك عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

طلب التعاقد المباشر رقم 67 ورقم 68 لتوفير احتياجات المؤتمر الطالبي الوطني األول 
لمرحلة الثانوية على النحو التالي:-

-شركة  الوقت الدولية للدعاية واإلعالن بمبلغ اجمالي قدره (-/31,390 د.ك)  فقط احدى
وثالثون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  الغير

-شركة ادافيكت للدعاية واإلعالن لتنفيذ بند الحملة اإلعالنية لوحات سوبريونيبول على 

الموضوع

1

2

3

4

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      مازالت اللجنة عند قرارها السابق باجتماع رقم 2016/82 المؤرخ في 
2016/11/21 المتضمن "عدم الموافقة على طلب اإللغاء وتدرس العروض التي تليه 

وموافاة اللجنة بالتوصية"



36 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة الداخلية

351
2017-01-04

22413
2016-12-25

48
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

الطرق السريعة بمبلغ اجمالي قدره (-/18,000 د.ك) فقط ثمانيةعشر الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/94 مع/  السوق المركزي للعاملين بوزارة 
الداخلية  لتوريد مواد غذائية متنوعة لالدارة العامة لخفر السواحل بالوزارة لمدة  سنة 

بمبلغ إجمالي قدره (68,363/675د.ك) فقط ثمانية وستون الف  وثالثمائة وثالثة 
وستون دينار  وستمائة وخمسة وسبعون فلس  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/98-2017 مع/شركة ايبال لالستشارات الكمبيوتر لشراء 
وتوريد وتركيب وصيانة برنامج WEB SERVICES GENIUS لالدارة العامة لنظم 
المعلومات بالوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/55,000د.ك) فقط خمسة وخمسون الف  دينار

 الغير

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



37 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة الكهرباء و الماء

22412
2016-12-25

35
2017-01-02

34914
2016-12-22

333
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/95 مع/  شركة الرويشد الوطنية للتجارة العامة 
والمقاوالت لصيانة السياج التحديدي لالدارة العامةألمن الحدود البرية  بالوزارة لمدة  3 
شهور بمبلغ إجمالي قدره (-/34,980د.ك) فقط اربعة وثالثون الف  وتسعمائة وثمانون 

دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2015/110-2016 توريد متطلبات ومستلزمات إدارة 
مسرح الجريمة لإلدارة العامة لالدلة الجنائية على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ
إجمالي قدره(-/29,508د.ك) فقط تسعة وعشرون الف  وخمسمائة وثمانية دينار  الغير

طلب إلغاء الممارسة 2014/1295 قطع غيار فالتر ذاتية التنظيف ( الجزء األول) لمحطة
الدوحة الشرقية قسم الصيانة الميكانيكية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /1009/2016/13 ش مطلوب قطع غيار لمحركات 
البخار (قسم التربينات) لمحطة الصبية عن طريق اإلعالن بالجريدة الرسمية والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

الموضوع

الموضوع

3

4

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



38 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

333
2017-01-04

34916
2016-12-22

323
2017-01-04

34869
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل رقم الممارسة ليصبح و ك م1033/2016/13  بدال من و ك 
م345/2016/13 فلوكون 135 -مانع  تسريب كيماوي إلدارة التحلية المساعدة للمياه -

تشغيل وصيانة المياه وذلك لورود خط في كتاب الوزارة

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/1055/2016/13 ش قطع غيار الجهزة الكلورين 
للمحطات الكيماوية العمال الكيماوية - تشغيل وصيانة المياه عن طريق اإلعالن بالجريدة 

eprocurement.mew.gov.kw الرسمية والموقع اإللكتروني للوزارة

طلب تكليف / شركة الخليج للتفتيش الدولية  للقيام بأعمال فحص جميع معدات العقد رقم 
و ك و/ع/ 5001-2016/2015 تزويد وتركيب عدد 2 محطة تحويل رئيسية 

(11/132ك.ف) في مناطق مختلفة في دولة الكويت بمبلغ إجمالي قدره (-/5,200د.ك)  
خمسة آالف  ومائتى دينار

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

18706
2016-12-27

17808
2016-12-12

38
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع / شركة رياليسن كنترولس للتكييف(أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/59,455د.ك) فقط تسعة وخمسون الف  واربعمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير 

لشراء وتوريد قطع غيار أجهزة كشف االمتعة باالشعة السينية

طلب تعديل القيمة االجمالية العمال الشراء لقطع غيار متنوعة لسيور نقل االمتعة باالمر 
المباشر من/شركة فاندر الند الهولندية(وكيل حصري) لتصبح (-/57,000د.ك) فقط سبعة
وخمسون الف  دينار  الغير بدال من(81,308/488د.ك) و ذلك لما يتماشى مع ما هو 

مخصص ضمن ميزانية السنة المالية 2017/2016

*كما اطلع اللجنة على :
-كتاب االدارة رقم 16248 المؤرخ في 2016/11/10 المتضمن الطلب قبل تعديل المبلغ

- كتاب االدارة رقم (566) المؤرخ في 2017/1/12 المتضمن القيمة الصحيحة

طلب شراء أجهزة سمعية ومرئية من / شركة الدولية لالكترونيات بمبلغ إجمالي قدره (-
/5,984د.ك) فقط خمسة آالف  وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة  مازالت عند قرارها السابق باجتماع رقم 2016/83 تاريخ 
2016/11/23 المتضمن "تاجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة"

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

687
2017-01-08

40192
2016-12-28

261
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 1-2018/2017 مع / المجموعة التكنولوجية المتقدمة 
لإلشتراك في قواعد المعلومات لمجموعة جارتنر البحثية بمبلغ اجمالي قدره (-

/57,150د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير لمدة سنة اعتبارا
من 2017/1/15

طلب التعاقد المباشر رقم 23/-2017/2016 مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لشراء
تراخيص مايكروسفت مع ميزة التحديث بمبلغ إجمالي قدره (-/46,307د.ك) فقط ستة 

واربعون الف  وثالثمائة وسبعة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 51-2017/2016 توريد قطع غيار (إطارات) للمعدات الثقيلة 
للجهات التابعة لألمانة على / شركة الحديبية لبيع قطع الغيار (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/57,574 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  وخمسمائة واربعة وسبعون 
دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



41 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الديوان األميري

األمانة العامة لألوقاف

479
2017-01-11

173
2017-01-12

317
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع / شركة أحمد يوسف بهبهاني (أقل األسعار) لتوريد هدايا لألمانة للسنة 
المالية 2017/2016 بمبلغ اجمالي قدره (-/17,400 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  

واربعمائة دينار  الغير

طلب التعاقد مع / مؤسسة رسيل للتجارة العامة والمقاوالت النشاء وتطوير وتركيب النظام
اآللي المتكامل إلدارة المساعدات االميرية بمبلغ اجمالي قدره (-/69,000د.ك)فقط تسعة 

وستون الف  دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/18-2017 تنفيذ الحملة اإلعالمية للملتقى الوقفي 
الجعفري السادس على/ شركة كين لوك للداعية واإلعالن (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/54,890 د.ك) فقط أربعة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعون دينار ال غير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للرياضة

22509
2016-12-28

1028
2017-01-15

438
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/21-2017 توريد وتركيب أجهزة الشبكات وملحقاتها 
الخاصة بمركز الملكية الفكرية

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2016/15 مع /الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا 
لمبادرة تطوير استراتيجية نظم تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بمبلغ اجمالي قدره(-

/67,000د.ك)

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/22 أعمال توريد عدد رياضية ومالبس 
رياضية لفعاليات إدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة التربية على / شركة الرياضي 

للتجارة العامة(ثاني األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/30,981د.ك)  فقط ثالثون الف  
وتسعمائة واحدى وثمانون دينار  الغير

- كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة زاخر الخليجية رقم 2017/3 بتاريخ 2017/1/11 
(أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/28,499 د.ك) والمتضمن تظلم من الترسية

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  وترسى على أقل االسعار شركة/ زاخر الخليجية للتجارة 
العامة بمبلغ إجمالي قدره (-/28,499 د.ك) ويحفظ التظلم



43 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

ادارة الفتوى والتشريع

22186
2016-12-26

78
2017-01-11

66
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/3م  توريد و تركيب و تشغيل نظام 
اشتراكات العضوية بمراكز الشباب على / شركة لينك سيستمز للتجارة العامة والمقاوالت 

(اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/9,963د.ك)  فقط تسعة آالف  وتسعمائة وثالثة 
وستون دينار  الغير

طلب شراء عدد 100 جهاز حاسب آلي للفتوى والتشريع من /الشركة الكويتية الرقمية 
للحاسبات kdcc عن طريق دليل الشراء الجماعي بمبلغ إجمالي قدره (-/23,290 د.ك )

 ثالثة وعشرون الف  ومائتين وتسعون دينار  الغير

طلب إستدراج عروض أسعار للشركات المختصة في شراء هواتف رقمية وأجهزة تحويل 
فاكس لبرج الفتوى والتشريع من الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

ديوان الخدمة المدنية

117
2017-01-05

14
2017-01-08

3154
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم (2017/2016/35) الخاص بصيانة انظمة متابعة الوقود

طلب طرح الممارسة رقم 2016/11-2017 استئجار سيارات لخدمات الهيئة بين الشركات
المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم 6-2017/2016 لصيانة توفير خدمة نقل وتبادل المعلومات 
بين الديوان ووزارة المواصالت على / شركة شبكة الخليج لالتصاالت (أقل األسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/23,760 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



45 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة الدفاع

705
2017-01-08

272711805
2017-01-05

27241140622
2016-11-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (أقل االسعار) لشراء جهاز 
موازنة تحميل األحمال بين المعلومات (A10 Hardware Load Balancer ) بمبلغ

إجمالي قدره (-/19,200 د.ك)  فقط تسعةعشر الف  ومائتى دينار  الغير

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للتعاقد المباشر رقم 24182111160توريد اجهزة حاسب الي
لزوم الوزارة المبرم مع/ الشركة الكويتية للحاسبات ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (-

/18,864د.ك) فقط ثمانيةعشر الف  وثمانمائة واربعة وستون دينار  الغير بدال من 
(26,550/600 د.ك) وذلك لتخفيض كمية الحاسب اآللي من 114 إلى 81 جهاز.

-مرفق كتاب الوزارة رقم 272711805 المؤرخ في 2017/1/5 المتضمن نفس الطلب

( اعادة بحث ) طلب الغاء الممارسة رقم 140-297-2-2414 لتوريد اجهزة سمعية و 
مرئية لزوم وحدات الجيش العتذار الوزارة عن تدبير التغطية المالية الالزمة

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



46 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

اإلدارة العامة للجمارك

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

70/5/35
2017-01-05

85
2017-01-05

316
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم m-100-2017/2016 توريد جهاز تحليل الغاز بالتحليل 
الطيفي بين الشركات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم أ ج/ش م/2016/1-2017 توريد وتسليم وتركيب وضمان 
وصيانة (3) مكائن لحفظ الملفات على/ شركة المكاتب المتكاملة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ

إجمالي قدره (-/11,220 د.ك) فقط احدىعشر الف  ومائتين وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ش أ م/34-2017/2016 توريد كتب عربية لعمادة المكتبات 
على النحو التالي:

-مؤسسة مركز الحاسوب بمبلغ اجمالي قدره (-/ 638 د.ك) ستمائة وثمانية وثالثون 
دينار 

-مؤسسة فيرتس الوطنية (-/ 3,906 د.ك) ثالثة آالف  وتسعمائة وستة دينار
-دار الكتاب الحديث بمبلغ اجمالي قدره (5,214/400 د.ك) خمسة آالف  ومائتين 

واربعةعشر دينار  واربعمائة فلس

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



47 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 العدل

الهيئة العامة البيئة

316
2017-01-08

2017000398
2017-01-08

6138
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم وع /21-2017/2016 توريد بطاقات وقود مسبقة الدفع لرئيس
وأعضاء المجلس االعلى للقضاء الحاليين والسابقين لمدة سنتين مع / شركة االتصاالت 

المتقدمة (بترو ايزي ) بمبلغ إجمالي قدره (-/9,360 د.ك )  تسعة آالف  وثالثمائة 
وستون دينار  الغير .

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ب /2016/3-2017 لتنفيذ اعمال توريد وتركيب أعمدة 
إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بمبنى الهيئة على / شركة ظفار للتجارة العامة ( سادس اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,980د.ك)  فقط ستة آالف  وتسعمائة وثمانون دينار  

الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



48 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 التعليم العالي

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

32
2017-01-04

286
2017-01-17

879
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب التعاقد مع/ شركة Jarry لنظافة مقر المكتب الثقافي في باريس لمدة سنة اعتبارا 
من 2017/1/16 حتى 2018/1/15 بمبلغ إجمالي قدره (17.285/520 يورو) ما يعادل

(-/5.825 د.ك)  فقط خمسة آالف  وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

*كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (196) الؤرخ في 2017/1/12 المتضمن نفس
الطلب

طلب الغاء الممارسة رقم 19-2017/2016 الخاصة بتوفير دروع الحتفالية مسيرة 
التخطيط في دولة الكويت خالل 65 عام واعادة الطرح على نفس الشركات المتقدمة و 

ذلك لتعديل في المواصفات الفنية

طلب ترسية الممارسة رقم 86-2017/2016 رحلة عمرة عن طريق الجو لطلبة و طالبات
حلقات و مراكز تحفيظ القرآن الكريم  على/شركة اآلفاق للسياحة و السفر(اقل 

االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-/37,100د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  ومائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



49 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

جامعة الكويت

879
2017-01-16

1902
2017-01-17

341
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/12-2017 على/شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر 
للمنظومة االمنية المتكاملة للبيئة التحتية للوزارة بمبلغ اجمالي قدره(-/1,156,673د.ك)
فقط  مليون  ومائة وستة وخمسون الف  وستمائة وثالثة وسبعون دينار  الغير  وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

طلب الغاء الممارسة الخارجية رقم 2015/1-2016 سابقا وحاليا 2017-2016/8 
االشتراك في قاعدة المعلومات ISI Web of Science الدارة المكتبات (قسم الدوريات)
ومركز العلوم الطبية (المكتبة) بالجامعة لمدة ثالث سنوات على/ شركة فيرتس الوطنية 

للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعدم توفر االعتماد المالي

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  



50 2017/5إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للقوى العاملة

2017/23
2017-01-04

471
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/24 مع/ شركة دي أم جي وورلد ميديا للقيام بأعمال 
معرض THE BIG 5 SHOW SAUDI جدة اعتبارا من 27-30 مارس 2017 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/$117,000)

طلب التعاقد المباشر رقم 15-2016-2017 مع/شركة كبيوتر داتانتوركس لشراء منظومة
أمنية للهيئة بمبلغ اجمالي قدره(-/1,170,000د.ك) فقط  مليون  ومائة وسبعون الف  

دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة


