
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/8

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-01-30

إدارة اإلعداد والتدقيق

03-جمادي األولى-1438 هـ 

محضر أعمال



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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/8
03-جمادي األولى-1438

   االثنين 
2017-01-30 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-30

)(   االثنين 2017/8 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 :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
مشاري محمد البليهيس
اللواء / فهد عيد بن فهد

هيفاء عبدالرزاق يوسف الخميس
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

هيفاء عبدالعزيز المضف

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

 أمين السر

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



1 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 المواصالت

وزارة الكهرباء و الماء

هـ م خ/204

ب ب هـ /2016/2015/9

و ك م /2017/2016/18

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

انشاء و انجاز وصيانة و تأثيث مبنى االدارة العامة ألمن المنشآت

توريد وتركيب وتشغيل اجهزة الربط بين المقاسم

تطوير نظم الوقاية المهبطية في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للصناعة

وزارة التربية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

المناقصة رقم (هـ ع ص/34/
(2018-2015

م ع /2016/2015/56

2017/2016-8

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

بشأن أعمال النظافة للمباني والمكاتب التابعة للهيئة العامة للصناعة

توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة اتصاالت وملحقاتها مع توفير خدمة االتصال 
والتمديدات بشعبة االنترنت خط ( 1 )

توريد مراوح عامودية مقاومة للمواد الكيماوية مع ملحقاتها في مبني االحمدي

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

2016/2

رقم المناقصة

مناقصة التجهيزات الفنية لبرنامج اعادة الهيلكة رقم 2016/2

موضوع المناقصة

1

 م

      تم إلغاء المناقصة ويعاد طرحها



4 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

577/2016
2017-01-24

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ب ك / ت / 2012/208 تقديم خدمات التغذية 
والخدمات المصاحبة لها للبرامج التدريبية لموظفي مؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابعة لها المبرم مع/ الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/2/1 حتى 2017/4/30 دون اي تكلفة مالية اضافية وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصة رقم م ب ك/ت/2015/308

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



5 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

1318
2017-01-15

34853
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2015/2014/107 تزويد وتركيب عدد (7) محطات 
تحويل رئيسية11/132 ك.ف بيان-العقيله-سليل الجهراء-مجمع الوزارات-جليب الشيوخ 

(F) -جليب الشيوخ-خيطان على/الشركة األهلية للوحات الكهرباء (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره

 (-/21,000,000 د.ك) احدى وعشرون مليون  دينار بعد احتساب فاقد القدرة

*إطلعت اللجنة على كتابى شركة الرسين آند تبرو إلنشاءات الكويت رقم 001 و 
2074بتاريخ 2016/10/16 و2016/10/26المتضمن تقديم منتج خليجي بدال من المنتج 

الوطني

( اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/53 اعمال الزراعة بمحطة 
الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة الخيرة للتجارة العامة 
والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (113,916/500 د.ك) فقط مائة وثالثةعشر 
الف  وتسعمائة وستةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك بعد احتساب خطأ حسابي 
بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/5,172 د.ك) مايعادل نسبة (4.343%) من اجمالي العطاء

الموضوع

1

2

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة وشركة  
الرسين آند تبرو إلنشاءات الكويت إلجتماع قادم

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين التنسيق مع وزارة المالية لإلعتماد 
المالي



6 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

وزارة الدفاع

5775
2017-01-16

10125
2016-11-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات الخدمة 
المدنية فيما بين الديوان والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية على / شركة مدى 

لالتصاالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/520,200 د.ك)  فقط خمسمائة 
وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير

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

المباركية

* كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة حمد العصفور رقم (2016/1344) المؤرخ في 
2016/7/3 المتضمن تعديل عرض السعر بالزيادة.

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

      قررت اللجنة:
أوال: إلغاء قرار اللجنة باجتماع رقم (2014/75) بتاريخ 2014/10/22 الموافقة على 

ترسية المناقصة على/ شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى 
قدره (--/689.202د.ك)

ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة ويحفظ كتاب الشركة



7 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب

1121
2017-01-12

12677
2016-12-18

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) افادة الوزارة بعدم حضور شركة اوتوماك 
للسيارات لتوقيع عقد للمناقصة رقم م ع 25- 

2016/2015 استئجار عدد (38) مركبة خدماتية كبيره 
(8) سلندر (7 راكب)

*كما اطلعت اللجنة على كتاب الشركة رقم (2017/14) 
المؤرخ في 2017/1/18 المتضمن افادة الشركة بالتزامها

بتوقيع العقد وتظلمهم على تخفيض االجرة اليومية 
للمركبة من قبل الوزارة

(اعيد بحث) 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 

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد اإلستماع إلى إفادة ممثلي الوزارة:
-أ/فهد الغيص       الوكيل المشاعد للشؤون االدارية و 

التطوير االداري
-أ/فهد الحيان         مدير ادارة الخدمات العامة 

-أ/أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
-أ/فوزية غلوم        رئيس قسم المناقصات باالنابة

-أ/هديل الهندياني     كاتب حسابات

-و من جانب الشركة اوتوماك للسيارات :
-أ/يوسف المجرن الرومي         رئيس مجلس اإلدارة
-أ/ مينا نظمي فهمي                مدير مبيعات التأجير
-أ/محمد خليفة العبدالله            مدير مشاريع النقل

قررت اللجنة إخطار الشركة بمراجعة  الوزارة إلستكمال 
إجراءات توقيع العقد

الجهـــــــة



8 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

12677
2016-12-18

30424
2016-12-27

رقم الكتاب
وتاريخه

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

(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

- -كما اطلعت اللجنة على كتب شركة فيوتشر سيرفس 

الموضوع

3

المقاول م

 

      بعد االستماع الى ممثلي الهيئة:
-السيد/ د.جاسم االستاد        (مدير مركز تقنية 

المعلومات والحاسب اآللي)
-السيد/ علي المتروك          (مدير إدارة التوريدات)

-السيدة/ ابتسام السريع        (مدير المخازن ومدير إدارة
التوريدات باالنابة)

-السيد/ علي حسين             (مراقب الدعم الفني)
-السيدة/ لولوه الشايع          (محاسب)

قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرارها السابق بإجتماع رقم (2016/48) 
بتاريخ 2016/6/22 عدم الموافقة على التمديد االول 

وتطرح بمناقصة
ثانيا: الموافقة على التمديد

الجهـــــــة



9 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة الداخلية

30424
2016-12-27

22168
2016-12-21

رقم الكتاب
وتاريخه

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

-و كتاب البلدية رقم (2417) المؤرخ في 2017/1/23 
والمتضمن التأكيد على الترسية بعد قبول اعتذار شركة 

فيوتشر سيرفيس عن تمديد الكفالة

(اعيد بحث) طلب اإلفادة عن إمكانية أستكمال إجراءات 
ترسية المناقصة رقم 2015/2014/14 (ع) توفير 

خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية  بمواقع 
وزارة الداخلية بمحافظة ( الجهراء) على/ شركة طويق 

العالمية للخدمات (أقل األسعار) بمبلغ 
(1.288.396/800د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة

الموضوع

4

المقاول م

 

      بعد االستماع الى ممثلي البلدية:
- السيد / فؤاد الرغيب            - مدير ادارة المناقصات 

والعقود 
- السيد / جراح المطيران        - مراقب المناقصات 

والمزايدات
قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها التالي:

أوال: إلغاء قرارها السابق باجتماع رقم (2016/71) 
المنعقد في 2015/9/14 على توصية البلدية بترسية 
المناقصة على / شركة فيوتشر سيرفس ( اقل االسعار) 
بمبلغ (-/2.505.843د.ك) : الموافقة بموجب نص 

المادة ( 22 ) من قانون المناقصات العامة
ثانيا: يعاد طرحها بممارسة بين الشركات المشاركة 

بالمناقصة أعاله على ان تقدم االسعار بمقر الجهاز وتحفظ
كتب الشركات

الجهـــــــة



10 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الداخلية 22168
2016-12-21

رقم الكتاب
وتاريخه

- علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من االستمرار في 
التوصية

الموضوع المقاول م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  إلعتذار 
الوزارة عن الحضور

الجهـــــــة



11 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/238
2017-01-16

1717
2017-01-16

611
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/348,750 د.ك)  فقط 
ثالثمائة وثمانية واربعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (%25) 

على قيمة العقد رقم (2016/1633) شراء مواد لفحص غازات ومؤشرات القلب على 
أجهزة I-STAT للعناية المركزة والتخدير والقلب لكافة المختبرات المبرم مع / شركة بدر 

سلطان واخوانه (وكيل محلي) وذلك لحاجة الوزارة

طلب التجديد الثاني لعقد رقم ص/ م أ م/ 2015/2014/636 -27 تشغيل وتحديث نظام 
الميكروميدكس وصيانة اجهزة حاسب آلي وملحقاته الدارة الخدمات الصيدالنية المبرم مع/ 

شركة طارق العوضي وشركاه لمدة سنة اعتبارا من 2017/5/1 بمبلغ إجمالي قدره (-
/59,312 د.ك)  فقط تسعة وخمسون الف  وثالثمائة واثنىعشر دينار  الغير وذلك لحاجة 

الوزارة الماسة للخدمة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (47,943/9 $) ما يعادل 
(14,670/833 د.ك)  فقط اربعةعشر الف  وستمائة وسبعون دينار  وثمانمائة وثالثة 

وثالثون فلس  الغير بنسبة تعادل (3%) على قيمة عقد توريد رقم 16/0277G الخاص 
بأعمال مناقصة الخليج رقم 2015/30-2016 توريد الطعوم واالمصال المبرم مع/ شركة 

وربة للتجهيزات الطبية وذلك لتغطية تكاليف زيادة الكميات المطلوبة

الموضوع

1

2

3

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



12 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الداخلية

1067
2017-01-15

290
2017-01-10

56
2017-01-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/14,500$) مايعادل (-
/4,437د.ك)  فقط اربعة آالف  واربعمائة وسبعة وثالثون دينار الغير بنسبة (%20)  
على قيمة عقد التوريد رقم (0002G/16) من مناقصة الخليج المبرم مع / شركة محمد 

ناصر الهاجري واوالدة

طلب التجديد الثاني لعقد رقم 2015/800-2016 توريد مواد غذائية لإلدارة العامة لخفر 
السواحل للوزارة المبرم مع / السوق المركزي للعاملين بالوزارة اعتبارا من 2017/2/4 

حتى 2018/2/3 بمبلغ اجمالي قدره (135,519/500د.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف
 وخمسمائة وتسعةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير بعد زيادة مبلغ وقدره 
(2,387/500د.ك) وذلك لزيادة السعر لبعض البنود مع اضافة بندين جديدين

طلب تعديل مبلغ الموافقة على التجديد االول  لعقد الممارسة رقم 2012/8-2013 صيانة 
اجهزة التيار الغير منقطع UPS لالدارة العامة لنظم المعلومات - بالوزارة  المبرم مع / 

شركة المنارة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من2016/12/16حتى 
2017/12/15ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/14,400د.ك) فقط اربعةعشر الف  واربعمائة 

دينار  الغير بدال من (-/29,616د.ك) وذلك إللغاء البنود ارقام (3,2,1)

* كما إطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (721) بتاريخ 2017/1/30 المتضمن توضيح 
اسباب التخفيض

الموضوع

الموضوع

4

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



13 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

الديوان األميري

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

56
2017-01-02

106
2017-01-09

37306
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد رقم دأ/م/30 اعمال صيانة عدد (8) سيارات رولزرويس مصفحة المبرم 
مع/ شركة الزياني للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/96,000 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب التمديد االول لعقد رقم 2016/2015/8 استئجار سيارات الخدمات للهيئة المبرم مع/ 
شركة ميراج انترناشيونال لتاجير السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2017/2/9 حتى 

2018/2/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/61,992 د.ك)  فقط احدى وستون الف  وتسعمائة 
واثنى وتسعون دينار  الغير بنفس الشروط

-كما إطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم 39581 المؤرخ في 2017/1/18 المتضمن مدة 
تمديد العقد

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



14 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

37306
2016-12-28

477
2017-01-11

435
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

10z لتوسعة الحاسب الرئيسي SAS طلب التجديد الثالث لعقد رقم 894 صيانة حزم برامج
المبرم مع/شركة SAS (الوحيدة المتخصصة) اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2019/3/31 
بمبلغ اجمالي قدره (-/104,936$ دوالر امريكي) ما يعادل (-/31,800 د.ك) فقط احدى 

وثالثون الف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب تجديد العقد رقم 2 صيانة حزم البرنامج  FSP SAS BASE SAS المبرم 
مع/شركة SAS اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/53,484 دوالر  أمريكي) مايعادل (-/16,440 د.ك) فقط ستةعشر الف  واربعمائة 
واربعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



15 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

وزارة العدل

5448
2017-01-16

2017001102
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات 
الخدمة المدنية فيما بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خالل الشبكة 

الالسلكية المبرم مع/ شركة مدى لالتصاالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/3/1 حتى 
2017/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/42,330 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  وثالثمائة 
وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/4-

2017

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ (-/20,000 
د.ك) فقط عشرون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (14%)  على قيمة عقد المناقصة رقم 

و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين و فنيين و اخصائيين في مجال نظم و تقنية 
المعلومات المبرم مع/ شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر و ذلك لتوفير عدد 2 اختصاصي 

قواعد بيانات لتلبية حاجة الوزارة وذلك لالسباب التي ذكرت في كتاب الوزارة .

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة بنفس الشروط واالسعار



16 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

الهيئة العامة لشئون القصر

الهيئة العامة لإلستثمار

33
2017-01-15

584
2017-01-15

986597
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد تنفيذ أعمال صيانة دورية ووقائية وطارئة لماكينات الطي رقم 
61576.61551 بمطبعة الحكومة بالوزارة المبرم مع/ شركة جلوبال جرافيكس اي ان تي 

لمستلزمات الطباعة والورق لمدة سنه اعتبارا من 2017/2/1 بمبلغ إجمالي قدره (-
/17,880 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2-2014/2013 اعمال التنظيف والنقل الداخلي 
والتخلص من النفايات لمبنى الهيئة وفروعها المبرم مع /شركة البحر لمقاوالت تنظيف 

المباني والطرق لمدة ثالثة أشهر تبدأ من 2017/3/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,863 د.ك 
)  ستة عشر الف  وثمانمائة وثالثة وستون دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد الحصول على التعريفات الوصفية للبيانات المالية الموجودة في 
 CUSIP Global Services) المبرم مع/ شركة Dimension قاعدة بيانات نظام
(CGS لمدة سنة إعتبارا من 2017/2/23 حتى 2018/2/22 بمبلغ اجمالي قدره (-

/45.000 $) ما يعادل (-/13.500 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وخمسمائة دينار  الغير 
بزيادة قدرها (-/7.500 $) عن العقد السابق و ذلك مقابل اإلشتراك في الخدمة لسنة 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



17 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 لإلستثمار

األمانة العامة لمجلس الوزراء

986597
2017-01-17

587
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

2018-2017

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (387/465د.ك ) فقط 
ثالثمائة وسبعة وثمانون دينار واربعمائة وخمسة وستون فلس الغير  بنسبة (%1.389) 
من قيمة العقد رقم 3973 توفير صحف ومجالت لالمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات 

التابعة المبرم مع / شركة الشبكات الدولية للدعاية واالعالن والنشر وذلك حتى انتهاء العقد 
بتاريخ 2017/3/31

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



18 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة الكهرباء و الماء

32
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات 
المالحية بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق ربط ) التابع للمؤسسة 

- التقبل عروض بديلة 
- التقبل التجزئة 

- مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال
- للمناقص الحق في االشتراك في مناقصة واحدة فقط في مجال االعمال محل هذة المناقصة 

- االوامر التغييرية %25 

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  مع إلغاء شرط للمناقص الحق في االشتراك في مناقصة واحدة 
فقط في مجال االعمال محل هذة المناقصة



19 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

286
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/19 أعمال صيانة وإستبدال أجزاء من 
المداخن لغاليات محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات 

المذكوره بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييريه (%10)
-على ان يتم التوريد من المصنعين المذكورين بوثائق المناقصة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



20 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

وزارة التربية

8626
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة طرح المناقصة رقم 2014/2013/11 إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مبنى 
ميادين الرماية بمعسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح على الشركات والمؤسسات المؤهلة

لدى الحرس (المجموعة االولى) والمذكورة بالكشف المرفق

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييرية (%10) 
-شرط أن يقدم إثبات عن خبراته السابقة خالل خمس سنوات الماضية في مجال اإلنشائات 

موضوع هذه المناقصة و حجم أعمالة ونسخة

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



21 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الداخلية

28717
2016-12-18

22449
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2016/37-2017 استئجار و توريد و نقل و تركيب و تشغيل
و صيانة أجهزة حاسوب و ملحقاتة في المدارس و المواقع التابعه للوزارة - مع التمللك 

-غير قابلة للتجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

-ان يكون من المؤسسات اوالشركات المتخصصة في االعمال موضوع المناقصة ولديها 
خبرة و سابقة اعمال في هذه المجال وان يقدم شهادة تسجيل لدى الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/40 مشروع النظام اآللى للتعرف على مالمح الوجه 
لإلدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية بين الشركات المتخصصه

* تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  



22 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

1676
2017-01-04

527
2017-01-03

2017/465
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التالي:
- أوال: إلغاء التعاقد المباشر رقم ص/ م أ م/ 192/ 2017/2016 الصيانة واالنشاءات 

الصغيرة والتوسعات لمباني ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة المجموعة الحادية عشر -
منطقة الجهراء الصحية مع/ شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية بمبلغ إجمالي قدره 

(-/4,779,000 د.ك)

- ثانيا: الموافقة على التعاقد مع/ شركة مجموعة الهاجري المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-/5,040,000 د.ك) بعد تقديم خصم بنسبة (%44)

-كما إطلعت اللجنة على كتاب شركة بيان الوطنية رقم (47) بتاريخ 2017/1/25 
والمتضمن استعدادها تقديم كفالة اإلنجاز وتوقيع العقد.

طلب شراء مستهلكات خاصة بقسم القلب لمستشفى العدان (مركز سليمان الدبوس للقلب) 
من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/2,008,525د.ك)  فقط  

مليونين  وثمانية آالف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (97) محاليل ومستهلكات لفحوصات الكيمياء على أجهزة 
E501 COBAS لكافة المختبرات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,027,537 د.ك)  فقط  مليون  وسبعة وعشرون الف  وخمسمائة وسبعة 
وثالثون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

      قررت اللجنة:
أوال: عدم الموافقة على طلب الوزارة و استكمال إجراءات التعاقد مع شركة بيان الوطنية

ثانيا: إحالة كتاب شركة بيان الوطنية للوزارة

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



23 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2017/465
2017-01-12

1060
2017-01-15

2017/18
2017-01-15

526
2017-01-03

539
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل اسم الشركة االجنبية في بند الشراء رقم (112) شراء ادوية (حقن) لعالج 
االمراض العصبية لكافة المستشفيات من / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة بمبلغ 

اجمالي قدره (-/720,000د.ك) فقط سبعمائة وعشرون الف دينار الغير لتصبح / 
 PATHEON ITALIA SPA., ITALY / GLAXOSMITHKLINE EXPORT

GLAXOSMITHKLINE /بدال من LTD., UK

طلب استدراج عروض اسعار لتوريد عدد (1) جهاز CLINIC LOGISTICS لغرفة 
عمليات جراحة الحروق لمركز الكويت لمكافحة السرطان

طلب شراء البند رقم (142) مستهلكات لقسم جراحة القلب (مستشفى الصدري) من / 
شركة مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/567,600د.ك) فقط خمسمائة وسبعة وستون الف  وستمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (81) ادوية (حقن) مضاد حيوي لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/538,469 د.ك)  فقط خمسمائة وثمانية وثالثون الف  واربعمائة وتسعة
وستون دينار  الغير

الموضوع

3

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

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

   قررت اللجنة الموافقة  



24 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

539
2017-01-08

523
2017-01-03

2017/463
2017-01-12

517
2017-01-03

548
2016-10-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (139) رداء واقي ازرق لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة هاميكو للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/355,000د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وخمسون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (95) تحاليل لتشخيص واكتشاف جينات االورام السرطانية 
واألنسجة لمختبرات الجينات لمركز الكويت لمكافحة السرطان  من / شركة كرونكس 
سوليوشن الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/322,170 د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وعشرون الف  ومائة وسبعون دينار  الغير

طلب شراء حفاظات لكبار السن قياس كبير لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/235,750د.ك)  فقط مائتين وخمسة وثالثون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/1 أجهزة وملحقاتها لمجلس أقسام الجراحة 
التخصصية على / شركة هيلث كير داينامكس للتجارة العامة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/225,000 د.ك)

الموضوع

7

8

9

10

11

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  ويتم الشراء من مناقصة الخليج

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



25 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

548
2016-10-27

515
2017-01-03

478
2017-01-03

2017/21
2017-01-16

2017/462
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء بالونات و دعامات خاصة بقسطرة االطفال باحجام مختلفة لمستشفى الصدري 
- وحدة قسطرة االطفال من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/219,628د.ك) فقط مائتين وتسعةعشر الف  وستمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير

طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي 
قدره (-/208,958د.ك)  فقط مائتين وثمانية الف  وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار  

الغير

طلب إلغاء شراء البند رقم (32-1) شراء مواد مخبرية للمسح الطبي الوراثي لمختبرات 
مركز االمراض الوراثية من / شركة الدائرة المركزية لتصبح القيمة االجمالية لشراء 

البنود واللوازم الطبية (-/199,254د.ك) فقط مائة وتسعة وتسعون الف ومائتين واربعة
وخمسون دينار الغير وذلك لعدم حاجة المختبر للمواد

طلب شراء البند رقم (94) مواد مخبرية لمختبر الطب النووي لمركز الكويت لمكافحة 
السرطان من / شركة بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره(-/193,600

د.ك)  فقط مائة وثالثة وتسعون الف  وستمائة دينار  الغير

الموضوع

11

12

13

14

15

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



26 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2017/462
2017-01-12

608
2016-12-06

514
2017-01-03

477
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب شراء األجهزة الطبية والمعدات الطبية لمستشفي األمراض الصدرية 
باالمر المباشر من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/190,000 د.ك)  فقط مائة وتسعون الف  دينار  الغير

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم أ هـ ط /258 بتاريخ 2017/1/17 المتضمن 
صورة الوكاله 

طلب شراء مواد إستهالكية متنوعة لعميات القسطرة لمستشفى العدان - مركز سليمان 
الدبوس للقلب من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة  بمبلغ إجمالي قدره (-

/188,649د.ك)  فقط مائة وثمانية وثمانون الف  وستمائة وتسعة واربعون دينار  الغير

طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي 
قدره (-/170,254د.ك)  فقط مائة وسبعون الف  ومائتين واربعة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

15

16

17

18

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



27 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

475
2017-01-03

519
2017-01-08

507
2017-01-03

506
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء اللوازم المواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره
(-/137,540د.ك)  فقط مائة وسبعة وثالثون الف  وخمسمائة واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (60) ادوية (حبوب) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/132,133 د.ك)  فقط مائة واثنى وثالثون الف  ومائة وثالثة 

وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (123) مستهلكات خاصة بجهاز لتنظيم ضربات القلب من خالل 
طريقة الكي بالتبريد لحاجة مستشفي الصدري - قسم جراحة القلب على النحو التالي : 

* البند رقم (1/123) من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/50,000 د.ك)  فقط خمسون الف  دينار  الغير

* البند رقم (2/123) من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/57,000 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (122) مستهلكات خاصة تستخدم بعد عمليات القسطرة لوقف 
النزيف لمستشفي الصدري - قسم قسطرة القلب على النحو التالي :

* البند رقم (1/122) على / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (سابع أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,819 د.ك) فقط اربعة وعشرون الف  وثمانمائة 

الموضوع

19

20

21

22

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



28 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

506
2017-01-03

1059
2017-01-15

17/2
2017-01-15

499
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

وتسعةعشر دينار  الغير

* البند رقم (2/122) على / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (خامس أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/80,000 د.ك) فقط ثمانون الف  دينار  الغير

طلب تعديل اسم الشركة االجنبية في بند الشراء (24) شراء ادوية (كبسوالت) لعالج 
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة المعجل 

لالدوية بمبلغ اجمالي قدره (-/99,330د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وثالثمائة وثالثون 
 ORION CORPORATION FOR SCHERING / دينار الغير لتصبح

MSD IDEA AG-GULF /بدال من PLOUGH , FINLAND

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

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (115) قفازات للفحص خالية من البودره متعددة القياس لجميع 
عيادات ومراكز األسنان على النحو التالي:

* البند رقم (1/115) من / شركة االويس الدولية لالجهزة واالدوات الطبية (ثاني أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/48,800 د.ك) فقط ثمانية واربعون الف  وثمانمائة دينار

 الغير

الموضوع

22

23

24

25

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

499
2017-01-03

2017/15
2017-01-15

508
2017-01-08

2017/603
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

* البند رقم (2/115) من / شركة التقدم التكنولوجي (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/49,911 د.ك) فقط تسعة واربعون الف  وتسعمائة واحدىعشر دينار  الغير

طلب إلغاء البند رقم (52-1) من الممارسة رقم 1025-2015/2014  شراء عدة اجهزة 
وملحقاتها لمستشفى االمراض الصدرية المرسى على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية 
والعلمية ليصبح المبلغ االجمالي لجميع بنود للممارسة (-/98,667د.ك) فقط ثمانية 

وتسعون الف وستمائة وسبعة وستون دينار الغير وذلك لعدم حاجة القسم للجهاز

طلب شراء البند رقم (49) محاليل غسل الدم لمراكز غسيل الكلى من/ شركة التقدم 
التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/96,000 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف

 دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بتعديل قيمة البند رقم (148) شراء مستهلكات خاصة بقسم جراحة 
القلب لمستشفي االميري - مركز صباح األحمد للقلب من / شركة نجمة برقان للتجارة 

العامة والمقاوالت لتصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/92,610 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف 
وستمائة وعشر دينار  الغير بدال من (-/117,659 د.ك) وذلك لوجود خطأ بعرض سعر 

الشركة.

الموضوع

25

26

27

28

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2017/603
2017-01-09

495
2017-01-03

2017/459
2017-01-12

488
2017-01-03

2017/458
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

  ROTABLATOR طلب شراء البند رقم (111) اسالك إلزالة عمليات القسطرة بجهاز
لمستشفى الصدري - قسم قسطرة القلب من / شركة بدر سلطان واخوانه (ثالث اقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدرة (-/89,000د.ك) فقط تسعة وثمانون الف  دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (91) مواد مخبرية فحص السكر على جهاز EKF لكافة المختبرات 
على / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/86,740 د.ك)  فقط 

ستة وثمانون الف  وسبعمائة واربعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (104) مجس اوكسجين لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي

قدره (-/82,500د.ك)  فقط اثنى وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (90) مواد لفحوصات الفيروسات لمختبر الفيروسات - الصحة 
العامة من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/80,266 د.ك)  فقط ثمانون الف  ومائتين وستة وستون دينار  الغير

الموضوع

28

29

30

31

32

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2017/458
2017-01-12

2017/485
2017-01-03

504
2017-01-08

503/9
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي 
قدره (-/80,233 د.ك)  فقط ثمانون الف  ومائتين وثالثة وثالثون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (44) ادوية (كبسوالت) مضاد حيوي لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (44-1) من/ شركة المعجل لالدوية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/6,480د.ك)  فقط ستة آالف  وأربعمائة وثمانون دينار  الغير 

- البند (44-2) من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/18,040 د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  واربعون دينار  الغير 

- البند (44-3) من/ شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (سادس اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/54,540 د.ك)  فقط اربعة وخمسون الف  وخمسمائة واربعون دينار  

الغير

طلب شراء البند رقم (43) ادوية (حقن) مضاد حيوي لكافة االقسام والمراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/76,500د.ك) فقط ستة وسبعون الف وخمسمائة دينار الغير

الموضوع

32

33

34

35

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



32 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

482
2017-01-03

2017/456
2017-01-12

1058
2017-01-15

26771
2017-01-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (98) مستهلكات تستخدم للتثبيت الخارجي للعظام لمستشفى الجهراء
من / شركة العيسى لألجهزه الطبية والعلمية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/75,173د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  ومائة وثالثة وسبعون دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (148) محاليل مخبرية لفحوصات االغذية GMO  التأكيدية 
لمختبرات الصحة العامة - وحدة كيمياء االغذية على النحو التالي : 

* البند رقم (1/148) من / شركة الدائرة المركزية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/7,470 د.ك) فقط سبعة آالف  واربعمائة وسبعون دينار  الغير

* البند رقم (2/148) من / شركة الدائرة المركزية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/67,315 د.ك) فقط سبعة وستون الف  وثالثمائة وخمسةعشر دينار  الغير

طلب تعديل اسم الشركة األجنبية في بند الشراء (65) أدوية حقن ألمراض العيون لكافة 
المستشفيات من/ مؤسسة المجموعة التقنية بمبلغ اجمالي قدره (-/46,000 د.ك) فقط 
ستة واربعون الف  دينار  الغير ليصبح /DORC- THE NETHERLANDS بدال 

BAUSCH & LOMB SURGICAL /من

طلب طرح الممارسة رقم ص / م س / 144 / 2016-2017 صيانة و تطوير برامج 
SPESS  إلدارة نظم المعلومات بين الشركات و المؤسسات المتخصصة عن طريق 

االعالن عنها بالجريدة الرسمية

الموضوع

36

37

38

39

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



33 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

26771
2017-01-05

1056
2017-01-15

467/8
2017-01-03

1691
2017-01-10

1692
2017-01-10

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل اسم الشركة األجنبية في بند الشراء (27-1) ادوية حقن لعالج نزيف الجهاز 
الهضمي لكافة المستشفيات  من/ شركة الرواني للتجارة العامة بمبلغ إجمالي قدره (-

/32,689 د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وستمائة وتسعة وثمانون دينار  الغير لتصبح 
 KARMA /بدال من LYOMARK PHARMA GMBH/GERMANY/

PHARMATECH GMBH

طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي 
قدره (-/31,741د.ك)  فقط احدى وثالثون الف  وسبعمائة واحدى واربعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم ص/م س/2016/1-2017 توريد مطبوعات (دفتر كوبونات 
التغذية) على/ شركة االلفين لصناعة الورق (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(24,979/968 د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار  
وتسعمائة وثمانية وستون فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/140 طباعة الملف الصحي للطالب 
بين المؤسسات والشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

الموضوع

39

40

41

42

43

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



34 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة األعالم

1692
2017-01-10

601
2016-12-06

22
2017-01-09

46
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم (1112-2015-2014) توريد جهاز وملحقاته 
لمجلس اقسام خدمات المختبرات الطبية من / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (خامس 

أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,400 د.ك)  فقط سبعة آالف  واربعمائة دينار  
الغير

طلب التعاقد برقم 0187-2017/2016 لشراء انتاج المسلسل االجتماعي التلفزيوني 
(رمانة)  بعدد (30) حلقة من/مؤسسة الفهد لإلنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-

/500,000 د.ك) فقط خمسمائة الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة ليدرز جروب لالستشارات والتطوير القامة الملتقى األول 
للسياحة (السياحة في الكويت واهميتها للشباب) الفرص واالفاق والمشاريع بمبلغ إجمالي

قدره (-/97,000 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

43

44

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  



35 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

اإلدارة المركزية لإلحصاء

46
2017-01-22

31
2017-01-15

51
2017-01-24

80
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد برقم 174-2017/2016 لشراء البرنامج الوثائقي (المربع االخضر-الجزء 
الثاني) من/ BLACK HORN FZZ بمبلغ اجمالي قدره (-/70,500 د.ك) فقط سبعون

الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب الغاء الممارسة رقم و أ 521-2017/2016 و الموافقة على التعاقد مع/ شركة 
HIGH RESOLUTION توفير اجهزة و معدات لتغطية فعاليات الموروث الشعبي

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمشروع التحديث المؤسسي 
والفني والهيكلي الستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مستودع البيانات بمبلغ اجمالي قدره 

(-/ 300,000 د.ك) ثالثمائة الف  دينار وذلك النه الشركة هي المنفذة للمرحلة األولى

الموضوع

الموضوع

2

3

4

1

 م

 م

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

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



36 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

342
2017-01-09

723
2017-01-17

255
2017-01-08

948
2017-01-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/15-2017 توريد وتركيب مولد كهربائي للجهات 
التابعة لالمانة على النحو التالي :

- البند رقم (1) على/ شركة النقليات والمعدات العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/12,000 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  دينار  الغير

- البند رقم (2) على/ شركة السلطان وخلف التجارية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/23,700 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  وسبعمائة دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 29 مع / شركة مجموعة معرفي الهندسية (وكيل محلي) للقيام 
باعمال الصيانة واالصالح النظمة (UPS) الخاصة بشبكة الكويت للمعلومات بالمبنى 

الرئيسي للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - للسنة المالية 2017/2016 م بمبلغ 
اجمالي قدره (-/33,690د.ك) فقط ثالثة وثالثون الف  وستمائة وتسعون دينار الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 103 اعمال توريد وتركيب اجهزة تخزين بيانات للجهات 
التابعة لالمانة على/ مؤسسة زينة للتجهيزات المكتبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/22,500 د.ك)  فقط اثنى وعشرون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 102 توريد دروع وهدايا للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية للسنة المالية 2017/2016 على / مؤسسة برايد ميديا 

للتجارة واالعالن (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/15,750 د.ك)  فقط 
خمسةعشر الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



37 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

948
2017-01-22

721
2017-01-17

659
2017-01-17

660
2017-01-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 87 توريد مطبوعات لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب - 
للسنة المالية 2017/2016م على / مطبعة هال (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(10,192/500د.ك) فقط عشر آالف ومائة واثنى وتسعون دينار وخمسمائة فلس الغير

إفادة الهيئة بورود خطأ مطبعي بشأن تحميل ميزانية المبلغ الخاص بالتعاقد المباشر رقم 
 IBM SAN (38) مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية(وكيل حصري) توسعة جهاز
DIRECTOR بمبلغ اجمالي قدره (-/98,214 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  
ومائتين واربعةعشر دينار  الغير حيث أن الصحيح هو على ميزانية السنة المالية 

2017/2016 وليس 2018/2017

طلب الشراء رقم 46 حزم برامج ختم الوقت Ascertia Signing Server  باألمر 
المباشر من/شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره

(-/12,433 د.ك) فقط اثنىعشر الف  واربعمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

4

5

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  



38 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة الكهرباء و الماء

660
2017-01-17

1296
2017-01-15

1282
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إستدراج عروض أسعار رقم (و ك م /2016/13-23) ألعمال صيانة نظام شبكة 
الغازات المضغوطة في مختبر التحاليل الكيميائية بمركز تنمية مصادر المياه من الشركات 

المذكوره بالجدول  لمدة ثالث سنوات

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /1504/2016/13 ش مطلوب ألنظمة التيار 
المستمر DC - المواد مطلوبة ألنظمة الشحن والتحويل لتيار مستمر DC على / شركة 
مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/42,650د.ك) فقط اثنى واربعون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة العدل

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

2724118028
2017-01-15

126
2017-01-15

415
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة الغاء البند رقم (11) من العقد رقم و د /ت م/ 125160-10-2418 لتوريد 
اجهزة حاسب آلي وطابعات عن طريق الدليل الشراء الجماعي 2017/2016 لعدم الحاجة
لتصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/95,174د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  ومائة واربعة 

وسبعون دينار  الغير بدال من(-/ 99,584د.ك)

طلب شراء رقم 6-2016/2015 أحبار طابعات كمبيوتر عن طريق دليل الشراء الجماعيا 
لصادر من وزارة المالية  ألجهزة الحاسب اآللي والالب توب(اإلصدار السادس 

2016/2015) بمبلغ إجمالي قدره (-/71,500 د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  
وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/42-2017/2016 توفير احتياجات تدريبية 
لمشروع تأسيس مركز المهارات من السلع و الخامات المتنوعة و العدد الصغيرة و 

المالبس لغير الموظفين و الزيوت و الغازات على النحو التالي:

-البند رقم (1) على/شركة ابراهيم النجار الدولية للتجارة العامه و المقاوالت (أقل 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

415
2017-01-09

619
2017-01-15

620
2017-01-15

رقم الكتاب وتاريخه

االسعار) بمبلغ (-/15,228 د.ك) فقط خمسةعشر الف  ومائتين وثمانية وعشرون دينار 
الغير

-البند رقم (2) على/شركة عبدالمحسن الصبيح للتجارة العامه و المقاوالت (أقل االسعار) 
بمبلغ (-/15,571 د.ك) فقط خمسةعشر الف  وخمسمائة واحدى وسبعون دينار  الغير
-البند رقم (3) على/شركة المجموعة العربية للخدمات التعليمية (أقل االسعار) بمبلغ 

(1,538/700 د.ك) فقط  الف  وخمسمائة وثمانية وثالثون دينار  وسبعمائة فلس  الغير
-البند رقم (4) على/شركة الطواش التجارية (أقل االسعار) بمبلغ (-/7,480 د.ك) فقط 

سبعة آالف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/27-2017 توفير احتياجات تدريبية لمشروع مركز 
المهارات على/شركة المحطة التجارية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,350 

د.ك) فقط ستةعشر الف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/37-2017 شراء وتوفير أجهزة نظام صوتي لكلية 
التربية االساسية لمبنى رقم (6) على/ شركة الدولية لاللكترونيات (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/7,369 د.ك)  فقط سبعة آالف  وثالثمائة وتسعة وستون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



41 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

ديوان سمو ولي العهد

421
2017-01-11

891
2017-01-24

58
2017-01-29

50/59
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم 91 مع/شركة درر الكوثر للقيام بتجهيز جناح دولة الكويت في 
قرية الشيخ صباح األحمد التراثية بمبلغ اجمالي قدره (-/37,000 د.ك)  فقط سبعة 

وثالثون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد رقم 96-2017/2016 مع/ فرقة القصر االحمر للفنون الشعبية لمشاركة دولة
الكويت بمهرجان الجنادرية 2017 خالل الفترة من 2017/2/1 حتى 2017/2/7 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/26,460 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  واربعمائة وستون دينار  الغير

طلب التعاقد مع شركة دار النور للعطورات و مواد وأدوات التجميل ( أقل األسعار )  
لتوريد صندوق هدايا لضيوف الديوان بمبلغ إجمالي قدره(-/33.600د.ك)

طلب التعاقد مع شركة يونايتد تريدرس للتجارة العامة والمقاوالت  ( أقل األسعار )  لتنفيذ
مطبوعات خاصة بعمل إدرات  الديوان بمبلغ إجمالي قدره(27.187/500د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

معهد الكويت لألبحاث العلمية

بنك االئتمان الكويتي

41
2017-01-16

56/5
2017-01-08

1479
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 13-2017/2016 توفير أخصائيين نظم بين الشركات المحلية 
المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم M-122-2016/2015 ميزان لوزن الحيوانات ورافعة لدفع 
أكياس العلف على/ شركة العرفج الهندسية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/31,200 د.ك) احدى وثالثون الف ومائتى دينار

طلب االحاطه والعلم بتعديل طرح الممارسة رقم 2017/2016/19 لتصبح صيانة عدد 
(37) بدال من (48) خزانة كهربائية لحفظ الملفات ماركة (كاردكس) بمقر البنك وكافة 

الفروع لمدة سنة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب البنك

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   احيطت علما  



43 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

229
2017-01-12

226
2017-01-12

794
2017-01-16

555
2017-01-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 20-2017/2016 صيانة أجهزة نظام حماية الشبكات 
Firewall System لألمانة بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 27-2017/2016 صيانة األجهزة الرئيسية الخاصة بالنسخ 
االحتياطية Backup System باألمانة بين الشركات المتخصصة

طلب التعاقد المباشر رقم (2017/2016/51) مع/شركة كوالتي باور للطاقة البديلة لدعم 
فني وصيانة وقائية وإصالح الخاليا الشمسية المغذية إلنارة مواقف السيارات والمجسات 
الكهربائية لترسيد اإلستهالك في اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره (-/9,900 د.ك) فقط تسعة 

آالف  وتسعمائة دينار  الغير وذلك لألسباب الموضحة بكتابهم

طلب ترسية الممارسة رقم 3-2017/2016 شراء اجهزة kiosk لنظام المفقودات 
باإلدارة على / الشركة العالمية الكبرى ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,850د.ك) 

فقط اربعة آالف  وثمانمائة وخمسون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/8إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

734
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم م م /2016/28-2017 توريد ألوان أكريليك وشينية 
وورق بريستول على النحو التالي:-

*البند رقم (1) على/شركة الفنون اليدوية للقرطاسية واألدوات المكتبية (أقل األسعار) 
بمبلغ افرادي قدره (-/7 د.ك)

*البند رقم (2) على/شركة المنى للدعاية واإلعالن (عرض وحيد) بمبلغ افرادي قدره 
(1/245 د.ك)

*البند رقم (3) على/شركة هاشم الشخص وشركاه للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ
افرادي قدره (0/020 د.ك)

وذلك بعد الزيادة الكميات بنسبة (%25)

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  


