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إدارة اإلعداد والتدقيق
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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

2016/92
27-ربيع األول-1438 هـ

   االثنين 
2016-12-26 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2016-12-26

)(   االثنين 2016/92 الساعه العاشرة من صباح يوم)

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

هيفاء عبدالعزيز المضف
د/مبارك فهاد العازمي

عبد الله زايد الفهد
أيمن أحمد السرحان

علي حاتم الصايغ
خالد خليل العربيد

د/جنان محسن بوشهري
عبدالعزيز محمد السمحان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب الجهاز رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو/ ممثل وزارة المالية
نائب أمير السر للشئون المالية واإلدارية

عضو/ ممثل وزارة النفط
ممثل / شركة نفط الكويت

عضو الجهاز
عضو الجهاز

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10



1 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة البترول الوطنية الكويتية

وزارة الصحة

CB/1385 (ع)

هـ ط/2017/2016/771

هـ ط /2017/2016/581

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال صيانة االنظمة الكهربائية و انظمة انذار الحريق و صافرات االنذار في مصفاة ميناء 
عبدالله

وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية - تجهيز شعبة التعقيم - مستشفى جابر االحمد

توريد  PATIENT BEDS  مستشفى جابر األحمد
وزارة الصحة - إدارة الهندسة الطبية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

2

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الكهرباء و الماء

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

و ك م/2017/2016/9

2017/2016/8

2017/2016/17

أ ف /2016/2015/24

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال التعديالت والصيانة الجذرية لمركز التحكم الفرعي بالجهراء

بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ وعدد ( 5 ) زوارق بحث وانقاذ وتوابعهم لالدارة 
العامة لالطفاء

صيانة وترميم المنشات والمرافق التابعة لالدارة العامة لالطفاء لمدة ( 3 ) سنوات

اعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد / ابو سفيان بن الحارث بمنطقة السالمية -
قطعة ( 108 )

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  



3 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

2017/2016-3

هـ ع ص/5/ 2016 /2019

هـ م م/2017/2016/4

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

إنشاء وإنجاز مزرعة أمهات الدجاج في محطة الالحم في محطة االبحاث الزراعية بكبد

توريد وتركيب وصيانة والتدريب على نظام رضا العمالء واالداء المؤسسي

صيانة اجهزة االتصال بالهيئة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



4 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع النفطى - الرسائل الواردة و التظلمات

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

316
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة االيعاز لمن يلزم باتخاذ الالزم حول إفادة الشركة 
المصنعة (هينتج انيرجي ) لعدم مطابقة الوصلة لالشتراطات 
-RFQ الفنية المطلوبة للمجموعة (الثامنة) بالمناقصة رقم

2035887 تزويد انابيب تبطين 9-5/8& 7-5/8& 7, 5-12 
, 5, 1/2-4 و ملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر التطوري 

مع التزام الشركة ببقية المجموعات (الثالثة والخامسة 
والسادسة)

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة الخصوصية للطاقة  
ذ م م

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



5 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

716
2016-12-18

697
2016-12-12

724
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم م ب ك / خ /334 /2016 توريد هدايا لقطاعات المؤسسة لمدة 
ثالثة أشهر للسنة المالية 2016-2017 عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية 

(الكويت اليوم)

طلب التعاقد المباشر مع/ اتحاد النقل الجوي الدولي IATA لتقديم المعلومات واالبحاث 
المتعلقة بالسياسات والمواصفات في مجال وقود الطيران في العالم لمدة سنة اعتبارا من 

2017/1/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/35,000 $) ما يعادل 
(10,561/250 د.ك)  فقط عشر آالف  وخمسمائة واحدى وستون دينار  ومائتين 

وخمسون فلس  الغير

 FIS-ENERGY Solutions Limited طلب التعاقد المباشر مع / شركة
(Formerly SunGard) لتوفير األسعار الخاصة بتسعير النفط الخام والمنتجات 

البترولية باالضافة الى األسعار الالزمة لعمل الدراسات والتقارير الخاصة بعمل التسويق 
العالمي لمدة سنة اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 

(107,314/85 جنيه استرليني) مايعادل (39,393/140 د.ك) حيث ان الشركة ليس لها
ممثل في دولة الكويت

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



6 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

وزارة النفط

725
2016-12-25

4115
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل التعاقد المباشر مع / SunGard لخدمة توفير اسعار النفط الخام والمنتجات 
البترولية والسعار النقل البحري في االسواق العالمية اعتبارا من 2016/3/13 حتى 

2016/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/ 101,177 جنيه استرليني) مايعادل 
(38,266/150 د.ك) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب المؤسسة إلنتهاء العقد

طلب طرح الممارسة رقم 2016/8-2017 توريد وتركيب وتشغيل نظام آلي متكامل الدارة
WORKFLOW الوثائق ودورات العمل الخاصة بالوزارة

الموضوع

الموضوع

4

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



7 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

مؤسسة الموانئ الكويتية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6395
2016-12-13

6394
2016-12-13

14665
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2015/10 انشاء وصيانة وضمان سور خرساني (مسبق 
الصب) حول ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية على/ شركة االبرق الكويتية 
للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/1,299,000د.ك) فقط  

مليون  ومائتين وتسعة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 شراء و توريد و تركيب و تشغيل و صيانة 
اجهزة البصمة مع كاميرات و ربطها و تشغيلها و صيانتها لتطبيق نظام البصمة ألثبات 
الحضور و االنصراف لموظفي مؤسسة الموانئ على/ شركة كوالتي نت للتجارة العامة 
والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/14,600د.ك) فقط اربعة عشر الف 

وستمائة دينار الغير

طلب ترسية المناقصة رقم أ ف/2016/2015/23 أعمال هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة
مسجد يزيد بن الحارث بمنطقة السالمية - قطعة (9) على/ شركة الروابط الكويتية للتجارة 

العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/967,000 د.ك) فقط تسعمائة 
وسبعة وستون ألف دينار ال غير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



8 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

وزارة الكهرباء و الماء

12543
2016-12-05

34327
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/5-2018 أعمال توفير مسعفين لتقديم االسعافات األولية 
بعيادات مواقع الجامعة الدارة األمن والسالمة لقسم السالمة بالجامعة على/ الشركة التجارية
العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (913,183/200 د.ك) تسعمائة وثالثةعشر 

الف  ومائة وثالثة وثمانون دينار  ومائتى فلس

*مرفق تظلم شركة البحار للخدمات الطبية رقم 2016/2399 المؤرخ رقم 2016/11/4

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق و الموافقة على ترسية المناقصة رقم و ك م / 
-J 2014/7209 توريد وصالت طولية لكيبالت الضغط العالي 132 ك.ف على/  شركة
POWER SYSTEMS CO وكيلها المحلى شركة المقاوالت الكهربائية (ثانى اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/389,600د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وثمانون الف  وستمائة
دينار الغير  لتجديد الكفالة البنكية

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  ويحفظ التظلم

      قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرار اللجنة السابق  باجتماع 2016/70 تاريخ 2016/10/10 عدم الموافقة 

على الترسية النتهاء الكفالة البنكية
ثانيا : الموافقة



9 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

اإلدارة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للصناعة

33918
2016-12-13

18009
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/4 اعمال النظافة والزراعة بمحطة الشويخ
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على/ مؤسسة القصر االخضر للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/304,515د.ك) فقط ثالثمائة واربعة الف  
وخمسمائة وخمسةعشر دينار  الغير

إفادة اإلدارة بتغير نوع السيارات للمناقصة  رقم 2016/2015/4 استئجار سيارات لالدارة 
العامة للطيران المدنية المرساه على/ شركة ايكورنت لتأجير السيارات (ثاني أقل األسعار) 
لتصبح ميتسوبيشي اوالندر (2017) بدال من كيا سبورتاج (2016)  بمبلغ إجمالي قدره 
(612,007/920 د.ك)  ستمائة واثنىعشر الف  وسبعة دينار  وتسعمائة وعشرون فلس 

بفترة تجهيز 4 شهور

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



10 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للصناعة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة الدفاع

1242
2016-12-13

20477
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص / 6/ 2016  ـــ 2019 صيانة وتطوير نظام المعلومات 
الجغرافية والمسح الصناعي االلكترونى والتدريب عليه بالهيئة على/ شركة اوبن وير 

الستشارات الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/595,937د.ك) فقط خمسمائة 
وخمسة وتسعون الف  وتسعمائة وسبعة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/1 صيانة مشروع تحريج ام الهيمان 
البيئي ( المرحلة االولى والثانية ) على/ شركة مكتب الهاجري للتجارة (اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/463,716 د.ك)  فقط اربعمائة وثالثة وستون الف  وسبعمائة وستةعشر 
دينار  الغير شريطة استدعاء الشركة لعمل موازنة تسعيرية لبعض البنود في حدود السعر 

االجمالي للعطاء

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  مع موافاة اللجنة بنتيجة الموازنة التثمينية



11 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة األعالم

بيت الزكاة

272762028185
2016-12-12

687
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2052714(ع) تشغيل وصيانة واصالح وتطوير نظام المراقبة 
والتحكم في ( مبنى معالي الوزير - مبنى ميدان حولي - القاعدة البحرية ) على/ شركة 

هانويل الكويتية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالى قدره (-/348,120د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية
واربعون الف  ومائة وعشرون دينار  الغير

طلب ترسية المناقصة رقم و أ/2017/2016/243 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان 
وتطوير المراقبة الرئيسية لالذاعة بالوزارة على/ شركة سلطان لإلتصاالت (أقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (266,466/470 د.ك)

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة عدم الموافقة  لعدم توافر اإلعتماد المالي

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



12 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بيت الزكاة

وزارة الصحة

الهيئة العامة للرياضة

5061
2016-12-14

1597
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة عرض المناقصة رقم ب ز 2016/3 استئجار سيارات لبيت الزكاة لمدة سنتين 
على/ شركة الخليج لتأجير السيارات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/252,240 د.ك) 
فقط مائتين واثنى وخمسون ألف  ومائتين وأربعون دينار ال غير وذلك بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/4 صيانة وتجديد النظام االمني 
لشبكة نقل المعلومات تريند مايكرو بمركز البيانات على / شركة بيت الخبرات الستشارات 
الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,027 د.ك)  فقط تسعة وسبعون الف  

وسبعة وعشرون دينار  الغير.

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

      مازالت اللجنة عند قرارها السابق  بإجتماع (2016/66) بتاريخ 2016/9/26 
الموافقة على الترسية

   قررت اللجنة الموافقة  



13 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

18748
2016-11-07

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/15 اعمال شراء 
وتوريد متطلبات انشطة وفعاليات كافة القطاعات بالهيئة العامة للرياضة (عقود تغطية كمية

/ نوعية ) علي النحو التالي :
- المجموعة الثالثة ( مالبس وادوات رياضية ) علي / شركة مجموعه ستورز أند براندر 

(ثالث اقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/213.886 د.ك)
- المجموعة التاسعة ( تجهيز مسارح وتاجير ملحقاتها) علي / شركة ايفينت مينيا لتنظيم 
المعارض والمؤتمرات والمعسكرات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/365.500 د.ك)
-الغاء المجموعات (أالولى , والثانية , الرابعة , الخامسة , السادسة , السابعة , الثامنة , 

العاشرة )
واعادة طرحها علي الشركات المتخصصة بمناقصة 

*كما اطلعت اللجنة على كتاب الشركة العربية رقم 2016/2357 المؤرخ في 
2016/11/28المتضمن التظلم على استبعادهم من المناقصة

الموضوع

1

 م

      قررت اللجنة التالي:
أوال: الموافقة على توصية الهيئة للمجموعات(األولى- السادسة - التاسعة - العاشرة)

ثانيا: عدم الموافقة على توصية الهيئة للمجموعات ( الثانية - الثالثة - الرابعه - الخامسة 
-السابعه - الثامنة) وترسى على النحو التالي:

1-المجموعة الثانية على أقل األسعار المجموعة العربية بمبلغ (-/161.205 د.ك)
2-المجموعة الثالثة على ثاني أقل األسعار المجموعة العربية بمبلغ(121.442/500 د.ك)

3-المجموعة الرابعه على العطاء الوحيد المجموعة العربية  بمبلغ(-/68.910 د.ك)
4- المجموعة الخامسة على أقل األسعار المجموعة العربية  بمبلغ (-/145.460 د.ك)
5- المجموعة السابعة على العطاء الوحيد المجموعة العربية بمبلغ(-/83.700د.ك)
6- المجموعة الثامنة على أقل األسعار شركة ايفنت مينا لتنظيم المعارض بمبلغ (-

/44.150د.ك)
مع تجديد الكفاالت ويحفظ التظلم



14 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة المالية

3011
2016-11-30

473
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لها بشراء مستندات تأهيل الشركات 
لتصميم وانشاء وانجاز وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيليه 

لمستشفى الشرطة ووزارة االشغال.

طلب الشركة الموافقة على تمديد موعد إستالم العينات لمدة 
شهر إضافي في إستدراج عروض أسعار رقم ش ج 2017/4-
2018 تركيب و تشغيل أجهزة الحاسب اآللي والالبتوب و خادم
شبكات رئيسي و أجهزة العرض المرئي و الطابعات و األحبار 
و شاشات العرض LCD وفالش ميموري لصالح الوزارات 

واإلدارات الحكومية و الهيئات ذات الميزانيات المستقله للسنة 
المالية 2016-2017 لوزارة المالية (إدارة نظم الشراء/مراقبة

الشراء الجماعي) و ذلك لتوفير الوقت الكافي للشركات 
المشاركة توفير العينات بناءا على المواصفات التي وافقت 

عليها اللجنة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة متاجر الخليج 
المتحدة للتجارة العامة 

والمقاوالت ذ م م

شركة التقدم التكنولوجي 
ش م ك مقفلة

   قررت اللجنة الموافقة  على شراء وثائق التأهيل ويحال 
للوزارة لإلطالع واإلفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل أسبوعين 

من تاريخ استالم الكتاب

   يحفظ  لعدم اختصاص اللجنة باالستدراج المطلوب



15 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

وزارة الصحة

2016/2422$
2016-12-11

38235
2016-12-01

2016/2381$
2016-11-30

2016/2507$
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية الممارسة  رقم و أ/508-
2017/2016قيام بتنفيذ حملة تسويقية عن طريق عمل 

تصاميم إبداعية لوسائل إعالنية لإلحتفاالت باالعياد الوطنية

طلب الشركة اعاده النظر بقرار ايقاف اجراءات التعاقد 
للمناقصة رقم و أ/2011/127-2012 ذلك ألسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

طلب الشركة الموافقة على تقديم المستندات الخاصة لتأهيل 
الشركات بشأن تطوير هوية تلفزيون دولة الكويت بالوزارة

طلب الشركة اعادة النظر في ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع
/2017/2016/2 االحتياجات السنوية من ملفات المرضى لسنة
2016 وذلك بتطبيق القرار الوزاري رقم (6) لعام 1987 بشأن

اعطاء االولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة مجموعة اورانوس 
للدعاية و االعالن و النشر 

و التوزيع ش ت ب

شركة اتكو للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

شركة عالم المستقبل 
للخدمات االعالمية ذ م م

مصنع الكويت للمغلفات 
والملفات

   يحفظ  

   يحفظ  

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



16 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

2016/2507$
2016-12-19

712600
2016-12-13

2016/1851$
2016-09-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

كما اطلعت اللجنة على كتاب شركة مصنع الكويت للمغلفات 
والملفات رقم 2016/2502 المؤرخ في 2016/12/18 

والمتضمن نفس الطلب اعاله

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/2015/6 
تنشيط خاليا وحدات انتاج هيبوكلورايت الصوديوم في محطة 
الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه واعادة 

الترسية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

(أعيد بحث) تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم و ك 
م/2015/7218 توريد وصالت تمدد للغاليات بمحطة الصبية 

لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

كما اطلعت اللجنة على  كتاب الوزارة كتاب رقم 33257 بتاريخ
2016/12/6 المتضمن الرد على اسباب استبعاد الشركة

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

مصنع الكويت للمغلفات 
والملفات

شركة الخرافي ناشيونال 
ش م ك م

شركة ترانس دبليو للتجارة
العامة والمقاوالت ذ م م

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

   يحفظ  

   قررت اللجنة  تزويد الشركة برد الوزارة وتخطر باالستعجال 
بالرد على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 2016/8/1



17 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

الهيئة العامة للصناعة

2016/2435$
2016-12-12

2016/2409$
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

اعتذار الشركة عن تمديد صالحية اسعار للبندين (7 ، 10) 
المناقصة رقم 115-2016/2015 توريد و تركيب و تشغيل 

اجهزة علمية - كلية العلوم الطبية المساعدة - قسم المختبرات 
- بالجامعة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

طلب الشركة اإليعاز لمن يلزم باتخاذ اجراءات تسوية عقد 
المناقصة رقم هـ ع ص / 5 / 2012 /2015 اعمال حراسة 
منشات ومباني الهيئة وبعض المناطق الصناعية التابعة لها 
وتسليمهم مستحقاتهم وخطاب الضمان النهائي المستحق مع 

براءة ذمة عن العقد

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة تقدم الخليج التجارية
ش ت

مركز الغاية للخدمات 
االمنية فرع من شركة 
جاسم الشهري للتجارة 

العامة ذ م م فرع 1

   قررت اللجنة الموافقة  ويحال للجامعه وموافاة اللجنة 
بنتيجة الترسية للبندين وأسباب التأخر بتوقيع العقد

   عدم إختصاص اللجنة  



18 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

بيت الزكاة

2016/2444$
2016-12-12

2016/3
2016-12-12

2016/2555$
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

رد الشركة على أسباب إستبعادها من ترسية المناقصة رقم ب 
ز/5-2016 مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت 

الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله ) و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب
الشركة

اعتذار الشركة عن تنفيذ اعمال المناقصة رقم ب ز/2016-5 
مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت الزكاة ( منطقة

مبارك العبدالله )

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شاليمار الكويتية لمقاوالت 
تنظيف المباني والطرق 
فرع من شركة باريتو 
للتجارة العامة ذ م م

شركة طريق النجاح 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ.م.م

شركة اعمار التخصصية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور 
ممثل عن  البلدية شاليمار الكويتية لمقاوالت تنظيف المباني 

والطرق إلجتماع قادم

   يحفظ  



19 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2016/2555$
2016-12-22

10890
2016-12-12

2016/2446$
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 
2016/2015/3 أعمال هندسة وتوريد وإنشاء وتشغيل 
وصيانة مشروع األحمدي الثقافي و تأكيد التزامها الكامل 

وتعهدها بتنفيذ المشروع بموجب المستندات التعاقدية 
والمواصفات الفنية وضمن المدة الزمنية المحددة

طلب الشركة بإعادة النظر بقرار اللجنة السابق واالذن 
بالموافقة على ترسية المناقصة رقم 4-2015/2014 انشاء 

وانجاز بيت محمي لزراعة النباتات عليهم

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة اعمار التخصصية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة المدير الكويتي 
الدارة المشاريع العقارية  

ش م ك م مقفلة

شركة العرفج الهندسية  ذ 
م م

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

   يحفظ  

   يحفظ  



20 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الزراعة والثروه السمكية

20721
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق واالذن بالتمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م 
م / 2010/2009/27 تنفيذ و تطوير و صيانة الزراعات التجميلية و الري في الطرق 

السريعة و الخارجية ( القطاع الشمالي ) المبرم مع/ شركة كي جي ال للخدمات الزراعية 
على النحو التالي :

- التمديد لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2016/7/1 حتى 2016/9/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(293,486/112 د.ك) فقط مائتين وثالثة وتسعون الف واربعمائة وستة وثمانون دينار 

ومائة واثنى عشر فلس الغير
- التمديد لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2016/10/1 حتى 2016/12/31 بمبلغ اجمالي قدره
(293,486/112 د.ك) فقط مائتين وثالثة وتسعون الف واربعمائة وستة وثمانون دينار 

ومائة واثنى عشر فلس الغير
حيث انه تم توقيع عقد اعمال المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2015/17-2016 بتاريخ 

2016/11/1 وجاري االنتهاء من فترة االعداد والتجهيز (شهرين) على ان يتم بدء االعمال
بتاريخ 2017/1/1

** صورة موافقة وزارة المالية المرفقة بكتاب الهيئة للفترة من 2016/7/1 حتى 
2016/9/30 فقط مع مالحظة الوزارة بااللتزام باالنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 

الجديدة حيث انه لن يتم النظر مستقبال الي طلبات تمديد للعقد

الموضوع

1

 م

      قررت  اللجنة التالي: 
أوال : إلغاء قرارها السابق بإجتماع رقم 2016/59 بتاريخ 2016/8/24 

ثانيا: الموافقة  على التمديد



21 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة األعالم

2016021975
2016-12-18

126
2016-12-12

693
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل قيمة األمر التغييري الرابع بالزيادة لعقد المناقصة رقم و ع/2015/2014/3 
تقديم طباعين للوزارة المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لتصبح بمبلغ إجمالي 
قدره (-/308,784 د.ك) ما يعادل نسبة (7,2%)  بدال من (370,540/800 د.ك) إعتبارا

من 2017/1/1 بدال من 2016/9/1 و ذلك بناءا على كتاب ديوان المحاسبة

طلب التجديد االول لعقد رقم 2016/2015/26 القيام بخدمة البريد السريع لتوصيل الرسائل
المسجلة للمعلن اليه في موطنه أو محل عمله المختار المبرم مع / شركة إكسبريس بوست 

للبريد لمدة سنة اعتبارا من 2017/2/23 حتى 2018/2/22 بمبلغ إجمالي قدره (-
/69,000 د.ك )  تسعة وستون الف  دينار  الغير .

طلب تجديد عقد تقديم تقارير اخبارية مصورة باللغة العربية لتلفزيون دولة الكويت المبرم 
مع/ وكالة االسوشيتد برس لالخبار التلفزيونية APTN لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/381.900 $ امريكي) ما يعادل 
(116,804/116 د.ك)  فقط مائة وستةعشر الف  وثمانمائة واربعة دينار  ومائة 

وستةعشر فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



22 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

بيت الزكاة

15025
2016-12-15

5029
2016-12-13

4868
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول لعقد بث اإلعالنات القيمية على شاشات السينما الكويتية (سينسكيب) 
المبرم مع / شركة الوقت الدولية للدعاية واإلعالن لمدة سنة اعتبارا من 2016/12/23 
حتى 2017/12/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/74,000 د.ك )  اربعة وسبعون الف  دينار  

الغير .

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ز/2012/7 أعمال توفير الحراسة األمنية للمقر 
الرئيسي والفروع التابعة لبيت الزكاة المبرم مع/ شركة جروب باما للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره
(-/30,450 د.ك) فقط ثالثون ألف وأربعمائة وخمسون دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء 

من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2016/1

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ب ز / 2012/10 تاجير سيارات لبيت الزكاة المبرم 
مع/ شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات لمدة (3اشهر) اعتبارا من 2017/1/1 
حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/25,194 د.ك)  خمسة وعشرون الف  ومائة 

واربعة وتسعون دينار

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



23 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بيت الزكاة

اإلدارة العامة للطيران المدني

5028
2016-12-13

18017
2016-12-13

17811
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم ب ز/2012/53 القيام بأعمال البريد المبرم مع/ 
شركة اكسبرس بوست للبريد السريع لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 
2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/8,397 د.ك) فقط ثمانية آالف وثالثمائة وسبعة 
وتسعون دينار ال غير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم 2016/8

طلب التمديد الثالث  لعقد المناقصه رقم 8-2012/2011 استئجار سيارات لإلدارة المبرم 
مع/ شركة مصطفى كرم وأوالده لمدة شهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/1/31 بمبلغ
شهري قدره (-/14,143 د.ك) اربعةعشر الف  ومائة وثالثة واربعون دينار وذلك لحين 

االنتهاء من فترة التجهيز و توريد السيارات لالدارة  لعقد المناقصة الجديدة رقم 4-
2016/2015

طلب التمديد االول لعقد الممارسة مراسلين توفير عدد (7) مراسلين مع سياراتهم للعمل في 
قسم السجل العام المبرم مع/شركة االضافة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة 

شهور اعتبارا من2017/1/2 حتى2017/4/1 بمبلغ اجمالي قدره(10,809/750د.ك) فقط 
عشر آالف  وثمانمائة وتسعة دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية الممارسة رقم 2017-2016/4

الموضوع

الموضوع

3

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



24 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للطيران المدني

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة المواصالت

17811
2016-12-12

36026
2016-12-07

4151
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد تشغيل و صيانة اجهزة التكييف و التدفئة و السخانات الخاصة 
بقطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع/ شركة بدر المال و اخوانه لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من

2016/12/21 حتى 2017/3/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/24,925 د.ك)  فقط اربعة 
وعشرون الف  وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من ترسية 

الممارسة رقم 2016/2015-45

طلب التجديد االول لعقد الممارسة 2012/2012/12 توريد و تركيب و تشغيل خدمة انترنت
لشبكة الوزارة المبرم مع / شركة كواليتي نت لمده سنة اعتبارا من 2017/1/30 حتى 
2018/1/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/19,000د.ك) فقط تسعةعشر الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



25 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعويضات

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وزارة التجارة والصناعة

1110
2016-12-13

12722
2016-12-07

21118
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الرابع  لعقد الممارسة رقم هـ ع ت /2014/2013/4 اعمال االمن و الحراسة 
لمرافق الهيئة المبرم مع /شركة السهلي لحراسة المنشآت ونقل مواد ثمينة لمدة سنة 
إعتبارا من  2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره  (-/13,800 د.ك)   

ثالثةعشر الف  وثمانمائة دينار بنفس الشروط و االسعار

طلب التجديد الثاني لعقد صيانة نظام الرسائل القصيرة المبرم مع / شركة المستقبل 
لإلتصاالت لمدة ثالث سنوات إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ إجمالي قدره

 ثالثةعشر الف  وستمائة وثمانون دينار (-/13.680د.ك)

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/1,580 د.ك) مايعادل نسبة
(25%)من عقد تشغيل اجهزة الهاتف االنترنت وملحقاتها للوحده (A) لجهاز حماية 

المنافسة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



26 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 التجارة والصناعة

وزارة المالية

وزارة الداخلية

21118
2016-12-13

33044
2016-12-11

21991
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 خدمات عامة وفندقية ( مراسلين 
وفراشين ) لوزارة المالية المبرم مع/ شركة طويق العالمية للخدمات لمدة (3شهور) اعتبارا

من 2016/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,718 د.ك) لحين االنتهاء من توقيع عقد 
المناقصة الجديدة رقم (2016/2015-12)

طلب الوزارة تعديل التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار تذاكر سفر 
المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة ليصبح 
مع /شركة ريتز للسياحة و السفر لمدة خمسة اشهر من 2016/11/1 حتى 2017/3/31 

دون اعباء مالية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



27 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 المواصالت

وزارة الصحة

4188
2015-12-14

1180
2016-10-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2016/2015/1 مشروع تطوير النظم االلية 
والخدمات المتكاملة نظام الفواتير لعدم مطابقة جميع الشركات المتقدمة

 طلب طرح المناقصة رقم ص / م خ ع /11و/2017/2016 غسيل وكي البياضات 
(المجموعة الخامسة) لمدة سنتين على الشركات المؤهلة مسبقا والمذكورة بكتاب الوزارة

* ال يجوز لمن رست عليه اي مجموعة سابقة االشتراك في هذه المجموعة وبالنسبة 
للمؤسسات الفردية يسمح فقط لمؤسسة واحدة باالشتراك
* النسبة المسموح بها بالزيادة او التخفيض (%25)

* المناقصة ال تقبل التجزئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



28 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

2553
2015-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم 9-2016/2015 توريد مولد الهيدروجين لنظام الداعم وذلك لعدم 
مطابقة العطاءات المقدمة للمواصفات المطلوبة

الموضوع

1

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

153
2016-05-10

26299
2016-12-04

26300
2016-12-04

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (125) محاليل ومستهلكات ألجهزة CX لعمل فحوصات
الكيمياء اإلكلينيكية لكافة المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/2,616,469 د.ك)  فقط  مليونين  وستمائة وستةعشر الف  واربعمائة 

وتسعة وستون دينار  الغير بعد زيادة الكمية

كما اطلعت اللجنة على  كتاب الوزارة رقم (2016/345) الؤرخ في 2016/10/9 
المتضمن اسباب عدم وجود كشف المشاركة بمناقصة الخليج ألن الترسية ألكثر من خمس 

مواد

طلب االحاطه والعلم بتعديل بند مناقصة الخليج رقم 36 توريد ادوية ومستحضرات طبية 
(المجموعة االولى) لتصبح / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت بدال من / شركة الحافظ 

التجارية
وذلك النتقال الوكالة

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل شراء بند مناقصة الخليج رقم (37) توريد أدوية 
ومستحضرات طبية (المجموعة األولى ليصبح من / شركة صفوان للتجارية والمقاوالت 

بدال من / شركة الحافظ التجارية وذلك ألنتقال الوكالة

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



30 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

26430
2016-12-05

246
2016-05-31

604
2016-12-06

26301
2016-12-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة االجنبية في بند الشراء رقم (160) شراء مادة 
معقمة لعالج التقرحات وااللتهابات وقدم السكري لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية 

والمستشفيات من / ابسكو ميديكال الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية  لتصبح / 
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES. /USA -MEXICO

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (115) فالتر سريعة التدقيق قياسات متعددة لحاجة 
مراكز غسيل الكلى على النحو التالي :

-البند رقم (115-1) على/شركة التقدم التكنلوجي (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/402,600 د.ك)

-البند رقم (115-2) على/شركة محمد ناصر الهاجري (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/503,958 د.ك) 

طلب شراء البند رقم (45) جهاز وملحقاته (منظومة التصوير البوزيرونى) لمجلس أقسام
الطب النووى بأالمر المباشر من / شركة التقدم التكنولوجى (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي

قدره (-/890,000 د.ك)  فقط ثمانمائة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (50) توريد ادوية حقن مضاد حيوي لحاجة 
كافة المستشفيات ليصبح من / شركة صفوان للتجارية والمقاوالت بدال من / شركة الحافظ

التجارية وذلك ألنتقال الوكالة

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

26301
2016-12-04

24
2016-03-27

26429
2016-12-05

26426
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (133) مواد لقياس نسبة المضادات للحوامل لكافة 
المختبرات وبنك الدم المركزي من/ شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي
قدره (-/793,941 د.ك) فقط سبعمائة وثالثة وتسعون الف  وتسعمائة واحدى واربعون 

دينار  الغير

كما اطلعت اللجنة على  كتاب الوزارة رقم (2016/351) الؤرخ في 2016/10/9 
المتضمن اسباب عدم وجود كشف المشاركة بمناقصة الخليج ألن الترسية ألكثر من خمس 

مواد

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة االجنبية في بند الشراء رقم (155) شراء أدوية 
(حبوب) لعالج االمراض العصبية لحاجة كافة المستشفيات من / شركة علي عبدالوهاب 
 REGIONAL PHARMA TRANDING JLT (ABC/ المطوع التجارية لتصبح

(A/ITALY.P.S FARMACEUTICI

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة االجنبية للبند رقم (137) المتضمن شراء ادوية 
حبوب لعالج امراض الجهاز العصبي لحاجة كافة المستشفيات من / شركة وربة 

CILAG AG/ SWITZERLAND للتجهيزات الطبية لتصبح

الموضوع

7

8

9

10

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



32 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

607
2016-12-06

2016/498
2016-12-05

599
2016-12-06

254
2016-06-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (48) طلب شراء مباشر لحاجة مستشفى االمراض الصدرية من / 
شركة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-

/330,000د.ك) ثالثمائة وثالثون الف دينار الغير

 K ULTRA DEFINITION4 طلب استدراج عروض اسعار لتوريد جهاز
SURGICAL ENDOSCOPY SYSTEM وملحقاته لمستشفي ابن سينا / جراحة 

اطفال من الشركات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم (2014/789-2015) توريد جهاز وملحقاته لمجلس أقسام 
الطب النووي من / شركة التقدم التكنولوجى (رابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/249,000 د.ك)  فقط مائتين وتسعة واربعون الف  دينار  الغير

( أعيد بحث)  طلب شراء اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكوره بالكتاب بمبلغ 
إجمالي قدره (-/231,879 د.ك)  فقط مائتين واحدى وثالثون الف  وثمانمائة وتسعة 

وسبعون دينار  الغير

الموضوع

11

12

13

14

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

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

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة الموافقة  



33 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

608
2016-12-06

26433
2016-12-05

26435
2016-12-05

26298
2016-12-04

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (117) شراء أدوية (حقن) 
لعالج مرض السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية المبرم مع / شركة 

 AMGEN,BAXTER AND SWEDISH / بدر سلطان واخوانه ليصبح من
ORPHAN BIOVITRUM

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة االجنبية للبند رقم (165) شراء محلول مطهر 
لأليدي لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة نجمة برقان 

ECOLAB, UK / للتجارة العامة والمقاوالت لتصبح

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (66) توريد اطقم اعطاء محاليل وريدية 
لحاجة كافة اقسام التخدير في المستشفيات ليصبح من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة 

العامة بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك ألنتقال الوكالة

الموضوع

15

16

17

18

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

595
2016-12-06

602
2016-12-06

593
2016-12-06

592
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (326-2016/2015) توريد اجهزة وملحقاتها الدارة الهندسة
الطبية من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (سابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/99,900 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/2015/7) توريد أجهزة وملحقاتها لحاجة مجلس 
اقسام الباطنية على / شركة التقدم التكنولوجي (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/99,000 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 292/2016-2017 توريد اجهزة وملحقاتها لحاجة ادارة 
خدمات العالج الطبيعي على النحو التالي :-

البند رقم (31-1) على شركة التقدم التكنولوجي (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/14,750د.ك) فقط اربعةعشر الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

البند رقم (31-2) شركة طارق (العوضي وشركاه) (الحادي عشر اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/14,970د.ك) فقط اربعةعشر الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

البند رقم (31-3) شركة سنشري لالجهزة واالدوات العلمية (الثاني عشر اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (51,200د.ك) فقط احدى وخمسون الف  ومائتى دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (1029-2016/2015) توريد أدوات واالت جراحية لمجلس 
اقسام الجراحة العامة والتخصصية على النحو التالي:

-البند رقم (1-30) من / شركة سنشري لالجهزة واالدوات العلمية (خامس أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/7,200 د.ك)  فقط سبعة آالف  ومائتى دينار  الغير

-البند رقم (30-2) من / شركة التقدم التكنولوجي (سادس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 

الموضوع

19

20

21

22

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



35 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

592
2016-12-06

591
2016-12-06

609
2016-12-06

590
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

قدره (-/64,213 د.ك)  فقط اربعة وستون الف  ومائتين وثالثةعشر دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/289) توريد أجهزة ملحقاتها إلدارة خدمات 
العالج الطبيعي على / شركة الدائرة المركزية (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/59,532 د.ك)  فقط تسعة وخمسون الف  وخمسمائة واثنى وثالثون دينار  الغير

طلب شراء األجهزة والمعدات الطبية لحاجة مجلس أقسام الطب النووي باالمر المباشر من
/ شركة التقدم التكنولوجي (وكيل حصري)  بمبلغ اجمالي قدره (-/59,000 د.ك)  فقط 

تسعة وخمسون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 298-2016/2017 توريد اجهزة وملحقاتها لحاجة ادارة 
خدمات العالج الطبيعي على النحو التالي

البند رقم (28-1) شركة الصرح الدولية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,960د.ك) الفين وتسعمائة وستون دينار  الغير

البند رقم (28-2) شركة طارق (العوضي وشركاه) (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/53,310د.ك) ثالثة وخمسون الف وثالثمائة وعشر دينار  الغير

الموضوع

22

23

24

25

 م

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   موافقة شريطة توافر االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

26556
2016-12-06

606
2016-12-06

612
2016-12-06

587
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بان اسم الشركة بالبند رقم (48) شراء ادوية (حبوب) لعالج 
االمراض الفيروسية لحاجة مستشفى االمراض السارية من شركة وربة للتجهيزات الطبية 

JANSSEN ORTHO,GURABO - PUERTO RICO, USA /هو

طلب شراء البند رقم (47) شراء مباشر لمجلس أقسام األنف واألذن والحنجرة من / 
شركة التقدم الطبي األلماني لالجهزة واالدوات الطبية (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/45,950 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

 RAMP READER200 (POINT OF CARE)QTY (56) طلب شراء البند رقم
57:

لحاجة إدارة خدمات المختبرات الطبية باالمر المباشر من / امريكان ديزاينز للتجارة العامة
والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/45,600 د.ك)  فقط خمسة واربعون 

الف  وستمائة دينار  الغير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم (2016/2015/1036) االت و ادوات جراحية لمجلس 
اقسام الجراحة العامة على النحو التالي : 

* البند رقم (1/24) على / شركة تراي ألفا (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/9,956.ك)  فقط سبعة وثالثون الف  ومائتين واثنى وستون دينار  الغير

* البند رقم (2/24) على / شركة التقدم التكنولوجي (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/11,885 د.ك)  فقط احدىعشر الف  وثمانمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

26

27

28

29

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  



37 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

587
2016-12-06

610
2016-12-06

598
2016-12-06

600
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

* البند رقم (3/24) على شركة سنشري لالجهزة واالدوات العلمية (رابع أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/21,816 د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  وثمانمائة وستةعشر 

دينار  الغير

طلب شراء البند رقم (54) شراء مباشر لمجلس اقسام األشعة والعالج واإلشعاعي من / 
شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (وكيل حصري) بمبلغ اجمالي قدره (-/34,500 د.ك)  

فقط اربعة وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/141) توفير جهاز تعقيم إلدارة تسجيل 
ومراقبة االدوية على / شركة تراي ألفا (رابع عشر أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/21,650 د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/2015/361) توفير جهاز وملحقاته لحاجة ادارة 
خدمات المختبرات الطبية على / شركة تكترون لألجهزة االكترونية (ثاني أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره  (-/18,878 د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  وثمانمائة وثمانية وسبعون
دينار  الغير

الموضوع

29

30

31

32

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



38 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

603
2016-12-06

26377
2016-12-05

26427
2016-12-05

569
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/2015/1101) توريد جهاز وملحقاته لمجلس اقسام 
الصدري على / شركة طارق (العوضي وشركاه) (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/15,430 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  واربعمائة وثالثون دينار  الغير

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة  االجنبية للبند رقم (17) شراء أدوية حبوب لعالج 
  UCS-SEARCHLIGHT/CANADA الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات  هو

ATNHAS PHARMA UK-SEARCHLIGHT / لتصبح

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة االجنبية للبند رقم (10) شراء تحاميل لعالج 
امراض النساء والوالدة لحاجة كافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات المبرم 

BAYER PHARMA AG/GERMANY / مع / شركة الغانم هيلثكير ليصبح

طلب ترسية الممارسة رقم (739-2014/2015) توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام 
امراض النساء والوالدة على / شركة وربة الوطنية لالجهزة واالدوات العلمية (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/10,488 د.ك)  فقط عشر آالف  واربعمائة وثمانية 

وثمانون دينار  الغير

الموضوع

33

34

35

36

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

26438
2016-12-05

567
2016-12-06

566
2016-12-06

577
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة االجنبية للبند رقم (4) شراء أدوية تحاميل ألمراض 
النساء والوالدة لكافة األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات  لتصبح من / 

MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD/CYPRUS

طلب ترسية الممارسة رقم (764-2014-2015) توريد أجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام 
امراض النساء والوالدة من / شركة تقدم الخليج التجارية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/8,800 د.ك)  فقط ثمانية آالف  وثمانمائة دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (294-2016/2017) توريد ادوات طبية إلدارة خدمات العالج
الطبيعي من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/8,676 د.ك)  فقط ثمانية آالف  وستمائة وستة وسبعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم  347-2015/2016 توريد أجهزة وملحقاتها لحاجة مجلس 
اقسام االطفال والطفال الخدج على النحو التالي :-

البند رقم (14-1) شركة التقدم التكنولوجي (خامس اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره (-
/6,260د.ك) فقط ستة آالف  ومائتين وستون دينار  الغير

البند رقم (14-2) شركة العيسى لالجهزة الطبيه (سابع اقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره (-
/7,620د.ك) فقط سبعة آالف  وستمائة وعشرون دينار  الغير

البند رقم (14-3) شركة الدائرة المركزية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/8,166د.ك) فقط ثمانية آالف  ومائة وستة وستون دينار  الغير

الموضوع

37

38

39

40

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

577
2016-12-06

601
2016-12-06

564
2016-12-06

26555
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

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 ترسية الممارسة رقم (577-2016/2017) توريد أدوات واالت طبية لمجلس اقسام 
الجراحة العامة من / شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره
 (-/6,160 د.ك)  فقط ستة آالف  ومائة وستون دينار  الغير

طلب الغاء شراء البند رقم (88-1) شراء شرائح لتثبيت الجزء العلوي لعظمة الفخذ 
لحاجة مستشفى الجهراء من / شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية بمبلغ اجمالي قدره 

(-/5,160د.ك) فقط خمسة آالف  ومائة وستون دينار الغير وذلك العتذار الشركة

الموضوع

40

41

42

43

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

      قررت اللجنة التالي:
أوال: إلغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم (2015/87) بتاريخ 2015/11/18 

المتضمن " الموافقة "
ثانيا: الموافقة على االلغاء



41 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

33729
2016-12-12

33149
2016-12-05

337190
2016-12-12

33296
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1613/2016/13 صمامات أمان لضواغط هواء 
مقطرات المرحلة األولى و الثانية على /شركة ريماس الشرقية للتجارة العامة و المقاوالت
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/111,720 د.ك)  مائة واحدىعشر الف  وسبعمائة 

وعشرون دينار

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /901/2016/13 ش مطلوب قطع غيار للربط 
الهيدروليكي لمضخات التغذية الرئيسية (قسم الغاليات) الدارة المحطة الصبيه عن طريق 

اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب ترسية الممارسه رقم م ك م/3340/2015/13 ش قطع الغيار المطلوية لمحطة 
استقبال الوقود السائل جهاز قياس كمية تدفق الوقود السائل الدارة محطة الزور الجنوبية

على/ شركة الرؤيا العالمية للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-
/34,805د.ك) فقط اربعة وثالثون الف  وثمانمائة وخمسة دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /922/2016/13 ش توريد كنترول كبل الدارة انارة 
الشوارع - شبكات التوزيع الكهربائية  عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و 

eprocurement.mew.gov.kw الموقع اإللكتروني للوزارة

الموضوع

1

2

3

4

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



42 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

33333
2016-12-06

33279
2016-12-06

33662
2016-12-12

34096
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/889/2016/13 ش مصباح لتحذير الطائرات وتوابعها 
300 ك ف الدارة صيانة الكيبالت االرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل الكهربائية  

عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني للوزارة 
eprocurement.mew.gov.kw

طلب طرح الممارسة و ك م / 13 / 2016 / 897 ش موصالت نحاس متعددة المقاسات 
لجهد 33 ك ف - إدارة صيانة الكيبالت األرضية و الخطوط الهوائية - شبكات النقل 

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

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /3009/2016/13 شراء قطع الغيار المطلوبة 
للتربينات الغازية الجديدة (الدورة المشتركة ) لمضخة زيت المانع على/شركة المحطة 

التجارية (أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (11,186/640 د.ك)  احدىعشر الف  ومائة 
وستة وثمانون دينار  وستمائة واربعون فلس

طلب طرح  الممارسه رقم و ك م/881/2016/13 ش قطع غيار اليكترو هيدروليك الدارة 
محطة الدوحة الشرقية  عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية و الموقع اإللكتروني 

eprocurement.mew.gov.kw للوزارة

الموضوع

5

6

7

8

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



43 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للشباب

33148
2016-12-05

895
2016-12-01

898
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة و ك م/891/2016/13 ش أجهزة قياس ضغط وصمامات لنظام 
التحليل الكيميائي للمياه إلدارة محطة الصبية عن طريق االعالن بالجريدة والموقع 

eprocurement.mew.gov.kw االلكتروني

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش/2016/9-2017 اعمال تجهيز واعداد عدد (4) مراكز 
شباب (العارضية - الجهراء - القصور - الشامية) للهيئة لالحتفال باالعياد الوطنية بين 

الشركات المتخصصة 

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش/2016/1-2017 أعمال توريد وطباعة بنرات 
وبوسترات واستكيرات وشهادات وكروت وأختام ونماذج مختلفة لمتطلبات انشطة 

وفعاليات كافة االدارات بالهيئة العامة للشباب (عقد تغطية لمدة ستة اشهر) بين الشركات 
والمؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

الموضوع

الموضوع

9

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2451/5/2488
2016-12-06

2455
2016-12-01

2462
2016-12-04

2483/5/2511
2016-12-11

2453/5/2490
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم M-97-2017/2016 شراء أوساط بكتيريا لمدة ثالث سنوات 
بين الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند توريد أجهزة علمية

طلب طرح الممارسة رقم M-81-2017/2016 توريد جهاز سحب عينات الهواء بين 
الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند أجهزة علمية

طلب طرح الممارسة رقم M-99-2017/2016 وحدة معالجة موحدة للبكتيريا والتآكل 
بين الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند توريد أجهزة علمية

طلب طرح الممارسة رقم M-66-2017/2016 صيانة الشبكة الوطنية الكويتية لرصد 
الزالزل بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم M-96-2017/2016 تصميم وانشاء وانجاز مكاتب معلقة من 
الهيكل الحديدي وحوائط الجبس (بالسالمية) بين الشركات المسجلة لدى المعهد تحت بند 

أعمال انشائية

الموضوع

1

2

3

4

5

 م

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

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

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

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



45 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للرياضة

2453/5/2490
2016-12-06

21014
2016-12-11

21042
2016-12-11

20413
2016-11-30

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر 2017/2016/13 نظام ألرشفة مخططات ووثائق قطاع
ااالنشاءات والصيانة والمرافق مع خدمة أرشفة ملفات شئون الموظفين بادارة الموارد 
البشرية والتحقيقات بالشئون القانونية على / شركة صناعة االمانة (أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/57,569 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  وخمسمائة وتسعة وستون 

دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر / 9 / 2016 / 2017 أعمال توفير احتياجات دوري 
الوزارات والمؤسسات الحكومية للموسم الرياضي 2017/2016 على / الشركة الكويتية 
لتكنولوجيا الطباعة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/34,992 د.ك)  فقط اربعة 

وثالثون الف  وتسعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ر 29-2017/2016 اعمال الضيافة الخاصة بفعاليات 
مراكز الشباب للموسم 2017/2016 بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

5

1

2

3

 م

 م

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

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



46 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

20413
2016-11-30

11435
2016-12-13

11453
2016-12-13

11601
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء تراخيص مايكروسوفت االضافية وخدمات استشارية لالمانة العامة لمجلس 
الوزراء باألمر المباشر من / شركة ايبال لالستشارات بمبلغ اجمالي قدره (-/86,930د.ك)

ستة وثمانون الف وتسعمائة وثالثون دينار الغير

طلب التعاقد المباشر مع/مؤسسة محمد ناصر الساير واوالده (الوكيل المعتمد) لتوريد قطع
غيار سيارات نوع جيب الند كروزر ولكزس وهايس ويارس للجنة متابعة القرارات األمنية
للسنة المالية 2017/2016 بمبلغ إجمالي قدره (-/11,708 د.ك)  فقط احدىعشر الف  

وسبعمائة وثمانية دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 58 توريد وتركيب اثاث مكتبي لجهاز متابعة األداء الحكومي 
للسنة المالية 2016-2017  على/ شركة مركز المجموعة المتقدمة (اقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/13,370 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وثالثمائة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



47 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

11598
2016-12-19

11709
2016-12-21

11808
2016-12-25

11595
2016-12-19

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح ممارسة رقم 100 توفير اختصاصيين وعمالة فنية متخصصة في مجال نظم 
وتقنية المعلومات لألمانة للسنة المالية 2017/2016 بين الشركات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم 86 اعمال ترميم وصيانة مدنية للجهات التابعة لألمانة للسنة 
المالية 2017/2016 على/ مؤسسة البناء والديكور للتجارة العامة والمقاوالت( أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/72,690 د.ك)  فقط اثنى وسبعون الف  وستمائة 

وتسعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 89-2017/2016 اعداد وتركيب الزينة لمباني الجهات التابعة
لألمانة العامة اثناء احتفاالت الكويت باالعياد والمناسبات الوطنية يناير/ فبراير 2017 

كما يلي:
-المجموعة (A) على/ شركة كويت اكسبرس للدعاية واإلعالن (اقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/49,000 د.ك) فقط تسعة واربعون الف  دينار  الغير
- المجموعة (B) على/ مؤسسة عبدالنبي الصراف الكهربائية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/34,000 د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 37-2016/2015 توفير مدخلي البيانات لالنظمة العامة 
لمجلس الوزراء للسنة المالية 2017/2016 على / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر 

بمبلغ اجمالي قدره (-/43,920د.ك) فقط ثالثة واربعون الف  وتسعمائة وعشرون دينار 
الغير

الموضوع

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



48 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة الداخلية

11595
2016-12-19

11599
2016-12-19

11690
2016-12-20

21657
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 26 توفير مطور شيربوينت ومهندس شبكات ومهندس افايا 
لجهاز متابعة االداء الحكومي - للسنة المالية 2017/2016م على / شركة الشبكات 
الدولية للتكنولوجيا (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/46,800د.ك) ستة 

واربعون الف وثمانمائة دينار الغير

طلب التعاقد المباشر رقم (22) مع/ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا العمال صيانة 
وتطوير برنامج النظام الشامل للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير 

قانونية بمبلغ اجمالي قدره (-/98,500 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وخمسمائة دينار
 الغير

طلب طرح الممارسة رقم (2016/134-2017) التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة 
الجهزة تنظيم الدور للمراجعين الدارة شئون اقامة (محافظة مبارك الكبير ومحافظة 

الجهراء) لالدارة العامة لنظم المعلومات -بالوزارة

الموضوع

الموضوع

7

8

9

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



49 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 العدل

بلدية الكويت

21657
2016-12-06

21856
2016-12-14

28903
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء تراخيص برامج مايكروسوفت اإلضافية باألمر المباشر من/ شركة ايبال 
إلستشارات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/87,408 د.ك) فقط سبعة وثمانون ألف 

وأربعمائة وثمانية دينار ال غير

مرفق كتاب الوزارة رقم 2016022387 بتاريخ 2016/12/22 المتضمن تغير رقم العقد

طلب طرح الممارسة رقم 2017/2016/8 الحملة التعريفية لقانون البلدية رقم (33) 
لسنة 2016 لمدة شهرين

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



50 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

وزارة األعالم

19980
2016-11-28

1960
2016-12-06

663
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم (19-2017/2016) توفير مراسلين وعمال الخدمة الفندقيه 
وعمال النظافة لجهاز حماية المنافسة 

-مرفق كتاب الوزارة رقم (19731) المؤرخ في 2016/11/24

طلب طرح الممارسة رقم 2016/55 توريد وتركيب شبكة نظام المراقبة بالفيديو لمباني 
الصندوق بين الشركات المتخصصة

طلب التعاقد رقم 147 مع/ VISION MEDIA ENTERTAINMENT استئجار حقوق
عرض اعمال تلفزيونية اجنبية بمبلغ اجمالي قدره (-/112,200 دوالر امريكي) اي 

مايعادل (34,176/120 د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  ومائة وستة وسبعون دينار  
ومائة وعشرون فلس  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"  



51 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بيت الزكاة

663
2016-12-06

661
2016-12-06

658
2016-12-06

5030
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع/ ALZAER إلستئجار حقوق عرض االعمال التلفزيونية االجنبية 
المذكورة بكتاب الوزارة لعرضها على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ إجمالي قدره (-

/45,750$) مايعادل (13,935/450 د.ك د.ك) فقط ثالثةعشر الف  وتسعمائة وخمسة 
وثالثون دينار  واربعمائة وخمسون فلس

طلب التعاقد مع/ Alromoz media إلستئجار حقوق عرض االعمال التلفزيونية 
االجنبية المذكورة بكتاب الوزارة لعرضها على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ إجمالي قدره 
(-/44,600$) مايعادل (13,585/160 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وخمسمائة وخمسة 

وثمانون دينار  ومائة وستون فلس

طلب ترسية الممارسة رقم ب ز م/2016/19 مشروع تصحيح أداء الشبكة متوافق مع 
أمن وسرية المعلومات على/ مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ثاني أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/34,645 د.ك) فقط أربعة وثالثون ألف وستمائة وخمسة 
وأربعون دينار ال غير

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



52 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

5030
2016-12-13

5032
2016-12-13

14666
2016-12-07

14807
2016-12-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم ب ز م /2016/18 القيام بأعمال الزينة على مبنى بيت الزكاة 
لالحتفال باألعياد الوطنية على / شركة سابك العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل 
االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/23,000 د.ك )  ثالثة وعشرون الف  دينار  الغير .

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/47-2017 انتاج فالشات دعوية لمركز تعزيز الوسطية 
على/ شركة سنام للتصوير والهدايا واإلنتاج الفني (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/40,750 د.ك)  فقط أربعون ألف وسبعمائة وخمسون دينار ال غير

طلب التعاقد المباشر/ جمعية العالقات العامة الكويتية للمشاركة بجائزة الكويت للعالقات 
العامة وخدمة العمالء الثانية لعام 2016 بمبلغ إجمالي قدره (-/7,000 د.ك) فقط سبعة 

آالف  دينار ال غير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



53 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 التربية

14375
2016-12-04

28103
2016-12-07

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة 2016/93-2017 توريد أشرطة تسجيل فارغة لقطاع المساجد بين 
الشركات المتخصصة

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 16/33-2017 توفير وجبات غذائية للمخيم الكشفي ال 
(70) إدارة التعليم الخاص وضيافة القادة ونادي الكشافة البحري للعام الدراسي 

2017/2016 خالل الفترة من 2017/1/19 حتى 2017/1/26 على النحو التالي:
-إدارة التعليم الخاص: على/ شركة آللي الكويت للتجهيزات الغذائية (ثاني أقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (13,470/600 د.ك)
-نادي الكشافة البحري: على/ شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية (ثالث أقل االسعار)

بمبلغ إجمالي قدره (-/15,750 د.ك)
-ضيافة القادة: على/ شركة الخليج الدولية للمقاوالت العامة والمباني (ثاني أقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/5,520 د.ك)

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



54 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة المركزية لإلحصاء

وزارة األشغال العامة

اإلدارة العامة للجمارك

2265
2016-12-05

3548
2016-12-12

4335
2016-12-01

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب  شراء و صيانة و دعم برامج ازري لنظم المعلومات الجغرافية بالمر المباشر من/ 
شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر الوكيل الحصري  بمبلغ اجمالي قدره (-/30,202 

د.ك)  فقط ثالثون الف  ومائتين واثنين دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة أسبار للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل حصري) لتوريد و
تركيب و صيانة جهاز 8000X-SUPEREME بمبلغ إجمالي قدره (29,932/050 
د.ك)  فقط تسعة وعشرون الف  وتسعمائة واثنى وثالثون دينار  وخمسون فلس  الغير

طلب طرح الممارسة رقم أج/ش م/2016/2-2017 إستئجار سيارة لنقل الذهب 
والمجوهرات لحساب اإلدارة بين الشركات المتخصصة  لمدة سنتين

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



55 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للجمارك

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلدارة العامة لإلطفاء

4336
2016-12-01

12263
2016-12-05

10969
2016-12-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم أج/ش م/2016/3-2017 إصالح و تشغيل و صيانة و ضمان 
آالت التصوير بمرافق اإلدارة بين الشركات المتخصصة  لمدة سنتين

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/68-2017/2016 توريد أجهزة بحث علمي 
للدكتورة/ حليمة الكندري

طلب طرح الممارسه رقم 2016/18-2017 توريد وتركيب اعمال الزينه الخاصه باالدارة 
العامة لالطفاء بمناسبة االعياد الوطنية بين الشركات المحلية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



56 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة البيئة

ديوان المحاسبة

17807
2016-12-12

5825
2016-12-06

7438
2016-11-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء اجهزة و انظمة لتطوير نظام التحكم الصوتي (Schmid VCCS) باالمر 
المباشر بمبلغ إجمالي قدره (-/13,000 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم هـ ع ب/ ت م/2016/10-2017 مع / شركة فيجن الدولية 
للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل محلى) للقيام بأعمال الصيانة الجهزة المسح الخاصه 

بمكتب التفتيش والرقابه والطوارئ البيئية لمدة (12) شهرا بمبلغ إجمالى قدره (-
/12,550د.ك) فقط اثنىعشر الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير

طلب شراء وتفصيل مالبس للعاملين بديوان المحاسبة باالمر المباشر من الشركات 
المذكورة بكتاب الديوان بمبلغ اجمالي قدره (-/7,914د.ك) سبعة آالف وتسعمائة واربعة 

عشر دينار الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



57 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

األمانة العامة لألوقاف

8474
2016-08-16

12955
2016-12-06

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 90-2017/2016 صيانة اجهزة علمية - كلية الهندسة و
البترول على النحو التالي:

-البنود ارقام (16.15,2,1) على/ شركة العرفج الهندسية  بمبلغ اجمالي قدره (-/3,750
د.ك)

-البنود ارقام (14,3) على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية  بمبلغ اجمالي قدره (-/560 
د.ك)

-البنود ارقام (18.17.5.4) على/ شركة االنوار للمعدات بمبلغ اجمالي قدره (-/3,400 
د.ك)

*الغاء البنود ارقام (13.12.11.10.8.7.6) وذلك لتجاوزها نسبة الصيانة (%20)

طلب تعديل موضوع طرح الممارسة رقم 2016/5-2017  لتصبح أعمال توسعة و 
تعديالت على مبنى بمقر األمانة بدال من تصميم و إشراف و تنفيذ عدد 2 مبنى مسطح 

أرضي بمقر األمانة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



58 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الشئون اإلجتماعية والعمل

الهيئة العامة للصناعة

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

37286
2016-12-22

1273
2016-12-21

8276
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب استدراج عروض اسعار لتوريد  وتركيب وتشغيل كيبل ضوئي من مركز تنمية 
الصديق على الوزارة في مجمع الوزارات من الشركات المتخصصة

طلب استدراج  عروض اسعار للقيام باعمال حراسة منشآت ومباني الهيئة من الشركات 
المتخصصة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2016/12/22 حتى 2016/6/21 وذلك لالسباب

المذكورة بكتاب الهيئة

كما إطلعت اللجنة على كتاب الهيئة رقم  324 بتاريخ 2016/12/26 المتضمن  القيمة 
التقديرية

طلب الغاء الممارسة رقم 16-2017/2016 توريد مواد كهربائية و مستلزماتها خاصة 
لترشيد الطاقة وذك لتنفيذ اوامر شراء حسب الحاجة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



59 2016/92إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الديوان األميري

8276
2016-12-13

5864
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم دأ/م/90 الحراسة االمنية الدارة مركز الوثائق التاريخية وكتبة 
الديوان االميري بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الديوان

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  


