
محضر أعمال
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)االجتماع رقم ( 2017/2

   االثنين المنعقد صباح يوم
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إدارة اإلعداد والتدقيق

11-ربيع الثاني-1438 هـ 

محضر أعمال



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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/2
11-ربيع الثاني-1438 هـ

   االثنين 
2017-01-09 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-01-09

)(   االثنين 2017/2 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

مشاري محمد البليهيس
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
اللواء / فهد عيد بن فهد
د/مرسال سعد الماجدي
عبدالله شاكر الصراف
د/مبارك فهاد العازمي
هدى إبراهيم العيسى

عبد الله زايد الفهد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

 أمين السر

عضو/ ممثل وزارة المالية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



1 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للمعلومات المدنية

وزارة الصحة

وزارة الداخلية

هـ.م.م2017/2016-5

ص / م خ ع 
2017/2016/24/

2016/2015/59

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

صيانة اجهزة الهيئة في المقر الرئيسي والمكاتب الخارجية

اعمال نظام مركزى للغازات الطبية بمستشفى الطب الطبيعي

توريد وتركيب النظام اآللي المتكامل لالدارة العامة لمباحث السالح-بوزارة الداخلية

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة وتم احالتها للدراسة  

   فتحت مظاريف المناقصة وتم احالتها للدراسة  

   فتحت مظاريف المناقصة وتم احالتها للدراسة  



2 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

35191
2016-12-26

35023
2016-12-25

35193
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل ترسية المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/57 تزويد وتركيب وتشغيل 
وصيانة مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في شبكة التوزيع الكهربائية لتصبح على 

/شركة الند سكب إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي) لشركة 
Ductai Energia SPA Italy/

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم و ك م 
/2016/2015/33 اعمال قراءة عدادات استهالك الكهرباء والماء لمحافظات ( االحمدي - 
الفروانية - الجهراء )على / شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/2,798,999د.ك) مليونين وسبعمائة وثمانية وتسعون الف  وتسعمائة 

وتسعة وتسعون ديناروذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة حيث أن الوزارة مازالت عند 
توصيتها وذلك للمصلحة العامة

طلب تعديل ترسيةالمناقصة رقم و ك م / 2015/2014/86 تزويد وتركيب وصيانة مكثف 
المجموعة ( للتركيبات الخارجية ) لتحسين معامل القدرة في شبكة التوزيع الكهربائية 
لتصبح على /شركة الند سكب إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي) 

Ductai Energia SPA Italy/ لشركة

الموضوع

1

2

3

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   مازالت اللجنة عند قرارها السابق  الصادر باجتماع رقم (2016/63) المنعقد بتاريخ 
2016/9/7 المتضمن " عدم الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة ميجاتك للمقاوالت
الكهربائية ( ثالث اقل االسعار) وترسى على (اقل االسعار) شركة العاقول للمقاوالت الصحية 

والكهربائية بملغ اجمالي قدره (1.998,010/080د.ك) مع تجديد الضمانات "

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



3 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

بلدية الكويت

21721
2016-12-28

21529
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للمناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/4 ( ع
) بناء وتوريد عدد ( 1 ) زورق رقابي الدارة الرقابة البحرية المرساة على/ شركة البوم 
للمعدات البحرية والغوص (رابع اقل االسعار) ليصبح (-/4,264,770 د.ك)  فقط اربعة 

ماليين  ومائتين واربعة وستون الف  وسبعمائة وسبعون دينار  الغير بدال من (-
/4,399,000 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة بعد إلغاء التكلفة االجمالية 

للمهندس المقيم

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/ م م/2016/2015/7(ع) تشغيل وصيانة واصالح غرف 
التبريد والتجميد وملحقاتها بمواقع متفرقة من الهيئة على/ شركة كاظمة للمشاريع 

الهندسية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/74,880 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  
وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



4 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بلدية الكويت

وزارة الداخلية

30424
2016-12-27

22168
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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 واإلعالنات المخالفة ونقل مخلفاتها بكافة مناطق الكويت
لتصبح على / مؤسسة معرفي الكويتية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن ( خامس اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-/2,876,877د.ك) فقط  مليونين  وثمانمائة وستة وسبعون 
الف  وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار  الغير بدال من شركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك إلعتذار الشركة
- مرفق كتاب شركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة والمقاوالت الموجه للبلدية بتاريخ 

2016/11/24 والمتضمن تعديل األسعار بما يتناسب مع ظروف السوق العالمية أو قبول 
االعتذار عن تنفيذ أعمال المناقصة

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

- علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من االستمرار في التوصية

* ق.ت (-1,950,000 د.ك)
* تاريخ الطرح 2014/11/2

* تاريخ اإلقفال 2014/12/21

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

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

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الوزارة الجتماع قادم



5 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الداخلية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

22169
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2015/2014/13 ( ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظتي ( االحمدي ومبارك الكبير ) على
/شركة ماستر للخدمات (أقل األسعار ) بدال من شركة/المجموعه األمنية للخدمات (ثالث أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.283.364 د.ك) مليون  ومائتين وثالثة وثمانون الف  

وثالثمائة واربعة وستون دينار وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة
- علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من االستمرار في التوصية

* ق.ت (-1,950,000 د.ك)
* تاريخ الطرح 2014/11/2

* تاريخ اإلقفال 2014/12/16

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

      ما زالت اللجنة عند قرارها السابق الصادر بإجتماع رقم (2015/50) المنعقد بتاريخ 
2015/6/22  المتضمن:

الموافقة بطلب ترسية المناقصة على /شركة المجموعه األمنية للخدمات (ثالث مكرر أقل 
األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,395,364 د.ك)

مع تجديد الكفالة البنكية



6 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

11487
2016-10-09

2654
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

القران الكريم والدراسات اإلسالمية بالوزارة لمدة سنتين التالية أسمائهم :-

-شركة الدروازة للخدمات اللوجستية 
-مركز الرواد للخدمات األمنية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت

بعد استبعاد شركة الفيصل لحراسة المنشئآت (أقل االسعار مكرر) وذلك لعدم قيام الشركة 
بتقديم كتالوجات ألجهزة الالسلكي ضمن عطائها .

- كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (15320) المؤرخ في 2016/12/21 
والمتضمن أسباب استبعاد شركة الفيصل لحراسة و الرد على تظلم مركز الغاية للخدمات 

األمنية 
- كما اطلعت اللجنة على تظلم شركة الغاية للخدمات األمنية (ثالث أقل األسعار) رقم 

(2016/1992) المؤرخ في 2016/10/16

طلب ترسية المناقصة رقم 14-2015/2014 توفير خدمة الدعم الفني لتكنولوجيا 
المعلومات على/ شركة تريو العالمية للتجارة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/157,200 د.ك)  فقط مائة وسبعة وخمسون الف  ومائتى دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة  الموافقة على اجراء القرعة بين شركة الدروازة للخدمات اللوجستية  و 
مركز الرواد للخدمات األمنية

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



7 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

وزارة الصحة

32919
2016-12-07

1610
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2015/15-2016 تطبيق إدارة منهجيات المشاريع
(pmo) على شركة / تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر واالستشارات (أقل 
االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/118,009 د.ك ) مائة وثمانية عشر الف  وتسعة وتسعون

دينار  الغير .

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 16215 المؤرخ في 2016/12/6 المتضمن نفس 
الطلب

 طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 2017/2016/1  توريد وتركيب وصيانة نظام 
مراقبة ومتابعة االجهزة والوحدات الطرفية في جميع المستشفيات والمناطق الصحية 

بمنطقة الفروانية الصحية (المرحلة الثانية) على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99,400 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  واربعمائة دينار  

الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  مع تجديد الكفالة البنكية



8 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األعالم

2016/2533$
2016-12-18

2017/29$
2016-12-28

649
2016-10-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة السماح لموكليهم شركة جيانجسو نانتونج  بشراء
وثائق تأهيل شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع كبرى العمال 

الطرق للوزارة

طلب الشركة تزويدها بأسباب االستبعاد من المناقصة رقم و 
أ/2016/242-2017 توريد و تشغيل و تدريب و ضمان و 

زيادة سعة بدالة مجمع االعالم ووقف إجراءات التعاقد

(إعيد بحث) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 
و أ/ 2015/2014/201 مشروع انشاء وانجاز سور وطرق 

داخلية جديدة لمحطة ارسال كبد التابعة للوزارة اواالفادة

كما اطلعت اللجنة على:
- كتاب الوزارة رقم (612) المؤرخ في 2016/11/13 

والمتضمن طلب تمديد الكفاالت البنكية

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة النسر االحمر 
للمقاوالت العامة للمباني ذ 

م م

شركة كواليتي نت للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

شركة سالم محمد النصف 
للمقاوالت العامة للمباني 

ذ.م.م.

   قررت اللجنة الموافقة  على شراء وثائق التاهيل
ويحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاة اللجنة بالرد خالل 

اسبوع من تاريخه

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



9 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الدفاع

649
2016-10-19

612
2016-12-28

2016/2613$
2016-12-28

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 1572915 
اعمال انشائية متفرقة بمبنى معسكر لواء اليرموك االلي ( 94 

) بمراقبة لواء مبارك المدرع /15

طلب الشركة اإلستعجال في ترسية المناقصة رقم 
1352910(ع) استكمال اعمال العقد 1352910 اعمال 
انشائية صغيرة وترميم مباني بلواء مبارك المدرع 15

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة سالم محمد النصف 
للمقاوالت العامة للمباني 

ذ.م.م.

شركة الشيخة العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

مؤسسة المنار سبورت 
للتجارة العامة والمقاوالت

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   يحال للوزارة لالطالع واالفادة وموافاه اللجنة بالرد خالل 
اسبوع من تاريخه  واستعجال الوزارة بتوقيع العقد

   يحفظ  وتخطر الوزارة باإلستعجال برفع التوصية



10 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

تصنيف المقاولين

الهيئة العامة للقوى العاملة

2016/2445$
2016-12-11

3
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الشركة اعادة النظر بقرار التصنيف وتصنيفها ضمن الفئة
الرابعه اعمال مدني وانشائي وذلك لالسباب المذكورة بكتابها

طلب الشركة تزويدها بأسباب االستبعاد من المناقصة رقم ق ع 
/ 4 / 2016 / 2017 اعمال حراسة و امن و سالمة المباني و

المنشأت التابعة للهيئة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

اســـم الشركة

اســـم الشركة

شركة العبار العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت 

ذ م م

شركة الرائد للحراسة  ذ. 
م. م

   يحفظ  

   قررت اللجنة تزويد الشركة بأسباب االستبعاد  



11 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

جامعة الكويت

وزارة الصحة

12092
2016-11-23

433
2016-10-17

رقم الكتاب
وتاريخه

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق 
واالذن بإلغاء المناقصة رقم 2017/2015/30 اعمال 

تأهيل و تطوير وصيانة االستاد الرياضي لجامعة الكويت 
بالشويخ -الدارة االنشاءات و الصيانة - بالجامعة المرساة
على / شركة السور العالي للتجارة العامة والمقاوالت (أقل
االسعار) وذلك بسبب سياسة الدولة بشأن ترشيد االنفاق 

وضبط المصروفات ولكون هذا المشروع ليس من 
المشاريع الحيوية ذات االولوية القصوى الملحة لهذه 

المرحلة علما بأن الجامعة على إستعداد لحضورهم للجهاز
لمناقشة أسباب ومبررات الغاء المناقصة

(إعيد بحث) طلب شراء البند رقم (139) قطرات لعالج 
أمراض العيون لكافة األقسام في المراكز التخصصية 

والمستشفيات على النحو التالي:
*البند رقم (1-139) من / شركة وهران التجارية (أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/46,250 د.ك) بعد 
تخفيض الكميات

*البند رقم (139-2) من / شركة بوشهرى التجارية (ثاني
أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/323,438 د.ك) بعد 

تخفيض الكميات

الموضوع

1

2

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي جامعة الكويـت:
-السيد/ خالد الوطري   مراقب العقود والمتابعة

-المهندسة /  حميدة الخالدي             (مدير إدارة 
االنشاءات والصيانة)

قررت اللجنة رفع االمر الى مجلس الوزراء طبقا للمادة 
رقم 52 من قانون المناقصات العامة

الجهـــــــة



12 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

433
2016-10-17

87
2016-03-29

492
2016-10-25

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد بحث) طلب شراء البند رقم (55) أدوية حبوب 
لمرضى السكر لكافة المستشفيات من/ شركة ياكو الطبية 
(عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/133,828 د.ك) 

بعد زيادة كميات بعض المواد.

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 
(2016/2015/1104) توريد جهاز وملحقاته لحاجة 

مجلس أقسام الطب النووي لمستشفي مبارك الكبير على 
شركة / السلطان المتحدة الطبية  (ثاني أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/298,000 د.ك)

الموضوع

3

4

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة:
- المهندسة/ فرح شتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
- الدكتور /محمود الفيلي  رئيس قسم الطب النووي

- الدكتورة/ مريم الياسين  مراقب المخازن ادرة 
المستودعات الطبية

قررت اللجنة الموافقة

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة:
- المهندسة/ فرح شتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
- الدكتور /محمود الفيلي  رئيس قسم الطب النووي

- الدكتورة/ مريم الياسين  مراقب المخازن ادرة 
المستودعات الطبية

قررت اللجنة الموافقة

الجهـــــــة



13 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة

وزارة الصحة

وزارة الصحة

492
2016-10-25

4963
2016-11-09

200
2016-06-08

رقم الكتاب
وتاريخه

(إعيد بحث) طلب الوزارة بتحديد موعد لعقد اجتماع مع 
اللجنة الستيضاح بعض النقاط الخاصة بطلبات شراء 

االدوية واللوازم الطبية والمخترية.

( إعيد بحث) شراء البند رقم (86) أدوية (شراب) مضاد 
حيوي المراض األطفال لحاجة كافة األقسام في المراكز 

الصحية والمستشفيات :
- البند رقم (86-1) من / شركة علي عبدالوهاب المطوع 
التجارية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/510,000 

ريال سعودي) بما يعادل (-/40,800 د.ك)
- البند رقم (86-2) من / شركة محمد ناصر الهاجري 

واوالده (ثاني أقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره(-
/546,000 دوالر امريكي) بما يعادل (-/164,346 د.ك)

الموضوع

5

6

المقاول م

 

 

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة:
- المهندسة/ فرح شتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
- الدكتور /محمود الفيلي  رئيس قسم الطب النووي

- الدكتورة/ مريم الياسين  مراقب المخازن ادرة 
المستودعات الطبية

قررت اللجنة الموافقة

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة:
- المهندسة/ فرح شتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
- الدكتور /محمود الفيلي  رئيس قسم الطب النووي

- الدكتورة/ مريم الياسين  مراقب المخازن ادرة 
المستودعات الطبية
أحيطت اللجنة علما

الجهـــــــة



14 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة 200
2016-06-08

رقم الكتاب
الموضوعوتاريخه المقاول م

      بعد االستماع الى إفادة ممثلي  الوزارة:
- المهندسة/ فرح شتي     مدير إدارة الهندسة الطبية
- الدكتور /محمود الفيلي  رئيس قسم الطب النووي

- الدكتورة/ مريم الياسين  مراقب المخازن ادرة 
المستودعات الطبية

قررت اللجنة الموافقة

الجهـــــــة



15 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

وزارة األشغال العامة

41
2017-01-04

63
2017-01-05

3679
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثالث لمشروع االتفاقية إلدارة وتشغيل اسطول الطائرات الحكومية مع / شركة
الخطوط الجوية الكويتية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/3/31 
بمبلغ إجمالي قدره (-/81,000,000..ك)   فقط احدى وثمانون مليون  دينار  الغير

طلب تجديد عقد رقم دأ/م/25 اعمال التنظيف لمرافق الديوان المبرم مع/ شركة وائل النصف
وشركاه التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/21,600 د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير وذلك لكفاءة االعمال 

المقدمة من الشركة

طلب إصدار األمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/113,276د.ك) ما يعادل 
نسبة (0.39%) وتخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/206,666د.ك) ما يعادل نسبة (%0.71)

من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/211 إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على 
الطرق السريعة لخدمة مدينة الشيخ جابر األحمد المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة 

والمقاوالت  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



16 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة الصحة

3648
2016-12-21

1584
2016-12-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول  للبند رقم (3) لعقد المناقصة رقم ا م م / 2015/2014/3/1 تأجير 
سيارات متنوعة لعقود المشاريع المبرم مع/ الشركة الكويتية إلستيراد السيارات لمدة 

(180) يوم إعتبارا من 2017/2/23 بمبلغ إجمالي قدره (-/9,288 د.ك)  فقط تسعة آالف 
ومائتين وثمانية وثمانون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة أ م م 

2017-2016/6/1

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/21ج/2013/2012 زراعة و صيانة 
حدائق مرافق وزارة الصحة ديوان عام مبني الوزارة ( المجموعة ج) المبرم مع/ الشركة 
الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق لمدة سنة اعتبارا من 2017/1/12 حتى 2018/1/11 
بمبلغ اجمالي قدره (-/161.379د.ك)  فقط مائة واحدى وستون الف  وثالثمائة وتسعة 

وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



17 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

اإلدارة المركزية لإلحصاء

7708
2016-12-22

2358
2016-12-18

2260
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2 
توفير خدمات المراسلين والفندقة والنظافة لمبنى البرنامج المبرم مع/ شركة الدروازه 

للخدمات اللوجستية لمدة سنه اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي 
قدره (-/147,696 د.ك)

افادة االدارة بأن قيمة األمر التغييري األول لعقد توفير مستشارين لتقديم الخدمات 
االستشارية وخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات المبرم مع / 
الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أصبح (-/136,080 د.ك) من تاريخ توقيع العقد 

وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

طلب التمديد االول لعقد استئجار مركبات مختلفة لالدارة المبرم مع/ شركة اوتوماك 
للسيارات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/13 حتى 2017/4/12 بمبلغ اجمالي قدره 

(-/9,693 د.ك)  فقط تسعة آالف  وستمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



18 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للمعلومات المدنية

وزارة الداخلية

13213
2016-12-22

13212
2016-12-22

13211
2016-12-22

263
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تجديد عقد خدمات الدعم الفني لمنتجات برامج مايكروسوفت المبرم مع/ شركة ايبال 
إلستشارات الكمبيوتر لمدة سنتين إعتبارا من 2017/4/1حتى 2019/3/31بمبلغ إجمالي 

قدره (-/79,200 د.ك)  فقط تسعة وسبعون الف  ومائتى دينار  الغير

طلب تجديد عقد صيانة  حزم برامج تراخيص مايكروسوفت اإلضافية مع ميزة التحديث 
المبرم مع / شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2020/6/30 
بمبلغ إجمالي قدره (-/41,115د.ك)فقط احدى واربعون الف  ومائة وخمسةعشر دينار  

الغير

طلب التجديد األول لعقد صيانة تراخيص حزم برامج CA IT Asset manager المبرم 
مع/شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة سنتين اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2019/3/31

بمبلغ اجمالي قدره (-/12,000 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  دينار  الغير

طلب التمديد السادس للعقد رقم 2015/600-2016 استئجار سيارات صالون لجهات 
مختلفة بالوزارة لالدارة العامة لإلمداد والتموين (ادارة االليات)- وزارة الداخلية المبرم مع 

/ الشركة الكويتية الستيراد السيارات  لمدة (3) شهور اعتبارا من 2017/1/15 بمبلغ 
إجمالي قدره (127,674 د.ك)

الموضوع

الموضوع

1

2

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



19 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

وزارة التربية

263
2017-01-09

209
2017-01-09

28439
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد االول للعقد رقم 2014/548 للمناقصة رقم 2010/58-2011 توريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة شبكة االلياف الضوئية لربط مواقع وزارة الداخلية (نظام التترا-مديريات 

امن المحافظات واالدارات التابعة لها - ضمن خطة التنمية لالدارة العامة لهندسة االتصاالت 
- بوزارة الداخلية المبرم مع / شركة اتكو للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة (سنة)اعتبارا من

2017/1/15  دون تكلفة مالية

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/92,235 د.ك)  فقط اثنى 
وتسعون الف  ومائتين وخمسة وثالثون دينار  الغير ما يعادل نسبة (8%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم م ع/2015/1-2016 تنفيذ أعمال المراسلة بديوان عام الوزارة والمواقع 
التابعه لها المبرم مع/شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات وذلك لزيادة عدد (12) 

مراسل

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة عدم الموافقة  



20 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

جامعة الكويت

وكالة األنباء الكويتية

13155
2016-12-22

13268
2016-12-26

2568
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1-2015/2014 اعمال توفير المسعفين لتقديم 
االسعافات االولية - بالجامعة المبرم مع/ شركة البحار للخدمات الطبية لمدة اربعة اشهر 

اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (81,624/552 د.ك)  فقط 
احدى وثمانون الف  وستمائة واربعة وعشرون دينار  وخمسمائة واثنى وخمسون فلس  

الغير

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 505-2015/2014 صيانة اجهزة علمية - ادارة 
االبحاث المبرم مع/ شركة تكترون لالجهزة االلكترونية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2017/2/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/5,880 د.ك)  فقط خمسة آالف  
وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

طلب التجديد الثاني لعقد ممارسة استئجار عدد (15) سيارة (تويوتا كامري) موديل 2017 
للوكالة المبرم مع / شركة اعيان الكويت للسيارات لمدة سنتين  بمبلغ اجمالي قدره (-

/56,880 د.ك)  فقط ستة وخمسون الف  وثمانمائة وثمانون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  وتطرح االعمال بمناقصة

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة على أن يكون التمديد األخير بنفس الشروط واألسعار  



21 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وكالة األنباء الكويتية

وزارة الدفاع

2567
2016-12-22

272722029614
2016-12-27

27241140635
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1  تنفيذ اعمال التنظيف والخدمات 
للمبني الرئيسي للوكالة المبرم مع/ شركة تنظيفكو لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/1/1
بمبلغ إجمالي قدره (-/28,020 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وعشرون دينار  الغير 

لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 2017/2016/1

 طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم (2512812) صيانة و إصالح محطات الوقود 
بالمنطقة الشمالية والجنوبية والوسطى المبرم مع/شركة ديوزن إنترناشيونال للتجارة العامة
والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/2/18 بمبلغ إجمالي قدره(75.083/334 
د.ك) خمسة وسبعون الف وثالثة وثمانون دينار وثالثمائة واربعة وثالثون فلس وذلك لحين

اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم (1312815)

طلب اإلطالع والتفضل باتخاذ اإلجراء المناسب حول تقاعس /شركة كريستال ميديا للدعاية 
واإلعالن عن تنفيذ أعمال البند (6) من الممارسة رقم 24142153130 توريد وطباعه 

مفكره الجيش والهدايا السنوية

- كما اطلعت اللجنة على إفادة إدارة الشئون القانونية بالوزارة بتاريخ 2016/7/27 
المتضمن صرف مستحقات الشركة عن األعمال المنجزة مع تطبيق الغرامات المنصوص 

عليها في العقد

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



22 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الدفاع

وزارة المالية

27241140635
2016-12-20

27241180360
2016-12-26

272722029163
2016-12-22

17405
2016-12-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إلغاء طلب التمديد االول لعقد الممارسة  رقم 241413191142 توفير خدمة االنترنت
بسرعة (MB100) المبرم مع / شركة شبكة الخليج لالتصاالت وذلك لعدم الحاجة حيث تم 

توحيد مشروع خدمة اإلنترنت في الوزارة بشقيها المدني والعسكري

طلب تعديل تاريخ انتهاء التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2002910 تشغيل و صيانة و 
اصالح اجهزة التكييف و التبريد بقسم الدفاع الجوي و المواقع الملحقة به المبرم مع/ 

شركة برقان الهندسية للمقاوالت العامة ليصبح 2017/6/8 وليس 2017/6/9

طلب تمديد عقود المناقصة رقم 2013/2012/12 توفير مستشارين للوزارة لمدة ستة 
أشهر بمبلغ إجمالي قدره (-/78,300 د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  وثالثمائة دينار  

الغير على النحو التالي:
-عقد رقم (4042) مع/شركة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت ينتهي في 2017/2/3 بمبلغ

قدره (-/55,500 د.ك)

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   قررت اللجنة تطبيق شروط العقد  

      قررت اللجنة التالي:
أوال إلغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم (2016/78) المنعقد في 2016/11/7 

المتضمن " الموافقة على التمديد"
ثانيا : الموافقة على االلغاء

   قررت اللجنة الموافقة  



23 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 المالية

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

17405
2016-12-27

17431
2016-12-27

77951
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

-عقد رقم (1406) مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية ينتهي في 2017/1/15 بمبلغ قدره
(-/12,300 د.ك)

-عقد رقم (463) مع/ شركة بيت الخبرات إلستشارات الكمبيوتر ينتهي في 2017/1/9 
بمبلغ قدره (-/10,500 د.ك)

افادة الوزارة بأن تاريخ بداية عقد التعاقد رقم (15) االشتراك بقاعدة البيانات جارتنر المبرم
مع/ المجموعة التكنولوجية المتقدمة(وكيل حصري) هو2016/12/1 وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 WorkStation) طلب التجديد الرابع لعقد تجديد تراخيص استخدام البرامج التشغيلية
Software) لقاعدة البيانات (2IBM DB) للحاسب اآللي الرئيسي بالمؤسسة المبرم مع/ 

شركة الخرافي للحاسبات اآللية (وكيل حصري) لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/244,956 دوالر) ما يعادل (-/74,500 د.ك)  اربعة 

وسبعون الف  وخمسمائة دينار

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   احيطت علما  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



24 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

وزارة التجارة والصناعة

1520
2016-12-25

22084
2016-12-25

22065
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2015/3-2016 توفير أفراد أمن ومراسلين 
وفراشين وعمال بوفيه المبرم مع/ شركة المجد األهلية لمدة سنة اعتبارا من 2017/2/20 
بمبلغ إجمالي قدره (-/66,498 د.ك) فقط ستة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون 

دينار ال غير

طلب تعديل مدة التجديد االول لعقد الممارسة رقم 28-2014/2013 شراء اجهزة iPad مع
خدمة االنترنت المبرم مع/ شركة االتصاالت المتنقلة (زين) لتصبح سنتين بدال من سنة حتى

2018/10/2  نظرا لورود خطأ مطبعي بمبلغ اجمالي قدره (-/18,000 د.ك)  فقط 
ثمانيةعشر الف  دينار  الغير

طلب التمديد الثالث عشر لعقد المناقصة رقم و ت ص 2011/2010/6 حراسة مباني 
المراكز الخارجية التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة لمدة شهرين اعتبارا من 

2017/1/1 حتى 2017/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/5,520 د.ك)  فقط خمسة آالف  
وخمسمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 4-

2014-2015(ع) إقفالها في 2016/11/30 لم تصل التوصية

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



25 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 للشباب والرياضة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

21532
2016-12-18

21532
2016-12-26

21530
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ش ر / 15 / 2012/2011 اعمال تشغيل و صيانة
و اصالح خدمات التبريد و التكييف باالندية واالتحادات الرياضية ( المنطقة االولى ) المبرم

مع / شركة كاظمة للمشاريع الهندسية لمدة (97 يوم ) اعتبارا من 2017/4/29 حتى 
2017/8/3 بمبلغ إجمالي قدره (-/15,059د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وتسعة وخمسون 

دينار  الغير

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم هـ ز/م م/2012/4-2013 اعمال اصالح وصيانة 
غرف التبريد ببعض مرافق الهيئة المبرم مع/ شركة الحساوي لمعدات التبريد والتكييف 

لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/22 حتى 2017/4/21 بمبلغ اجمالي قدره (-
/4,098 د.ك)  فقط اربعة آالف  وثمانية وتسعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2015/7-2016(ع) اقفلت في 
2016/10/18

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2013/14-2014 صيانة األجهزة والشبكات
والطابعات بمرافق الهيئة المختلفة المبرم مع / شركة الشرقية للحلول التقنية لمدة ثالثه 

أشهر اعتبارا من 2017/1/18 حتى 2017/4/17 بمبلغ اجمالي قدره (1,958/333 د.ك) 
فقط  الف  وتسعمائة وثمانية وخمسون دينار  وثالثمائة وثالثة وثالثون فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



26 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ديوان الخدمة المدنية

21530
2016-12-26

12904
2016-12-22

2016148101
2016-12-29

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إصدار األمر التغييري االول بتخفيض مبلغ شهري قدره (-/2,711 د.ك) لمدة (16) 
شهر المتبقية على نهاية العقد ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع/ 
2014/2013/95 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات و 

معاهد الهيئة ( الشويخ ) المبرم مع/ شركة الجهراء للمنتجات واالالت والتجهيزات الزراعية
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

طلب التمديد األول لعقد  المناقصة رقم 2013/2012/8 ( ع ) توفير خدمة االنترنت للديوان
المبرم مع / شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,409 د.ك)  فقط  الفين  واربعمائة
وتسعة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  



27 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة المواصالت

ديوان سمو ولي العهد

11873
2016-12-26

4152
2016-12-13

50/19
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الرابع لعقد تقديم خدمات الملفات للجنة المناقصات المركزية المبرم مع/ شركة 
اجيليتي للمخازن العمومية لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2017/1/20 حتى 2017/3/31 
بمبلغ إجمالي قدره (-/2,388 د.ك)  فقط  الفين  وثالثمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير

* كما اطلعت اللجنة على كتاب األمانة رقم 10 المؤرخ في 2017/1/2 المتضمن قيمة 
التمديد المطلوب

طلب التمديد االول للمناقصة رقم ب ب ه/2015/2014/2مشروع توريد وفحص وتشغيل 
بوابة الحركة الدولية على/شركة كمبيوتر داتا نتوركس لمدة ستة أشهر إعتبارا من 
2017/1/6 حتى 2017/7/6 ألعمال التوريد والتركيب وذلك بدون أي تكلفة مالية

طلب إصدرا االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/21,376 د.ك) ما يعادل 
نسبة (30%) على قيمة عقد الممارسة رقمم 2015/2-2016 توفير عمال (مراسلين) لمقر
ديوان سمو ولي العهد المبرم مع / مؤسسة االتقان المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت وذلك

الضافة عدد (16) مراسل على العقد بنفس الشروط واالسعار

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   موافقة بنفس الشروط واألسعار  

   قررت اللجنة الموافقة  



28 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 سمو ولي العهد

50/19
2017-01-09

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

   قررت اللجنة الموافقة  



29 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة

1607
2016-12-20

1608
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2017/2016/23 حراسة وامن مرافق الوزارة (المجموعة الثالثة)( منطقتي الصباح 
واالحمدي الصحيتين) على الشركات المؤهلة مسبقا وتم االعالن عنها بالجريدة الرسمية

*يحق للمناقص الفوز بمناقصة واحده فقط 
*المناقصة ال تقبل التجزئة 

*المناقصة ال تقبل عروض بديله 
*نسبة االوامر التغييرية  (%25)

طلب اعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم ص / م خ ع 
/2017/2016/22 حراسة وامن مرافق الوزارة ( المجموعة الثانية )( منطقتي الفروانية 

والجهراء الصحيتين ) على الشركات المؤهلة بدال من المتخصصة

*يحق للمناقص الفوز بمناقصة واحده فقط 
*المناقصة ال تقبل التجزئة 

*المناقصة ال تقبل عروض بديله 
*نسبة االوامر التغييرية  (%25)

الموضوع

1

2

 م

      ما زالت اللجنة عند قرارها السابق الصادر  بإجتماع رقم 2016/78 المنعقد في 
2016/11/7 المتضمن:

الموافقة وتطرح على الشركات المتخصصة

      ما زالت اللجنة عند قرارها السابق الصادر  بإجتماع رقم 2016/78 المنعقد في 
2016/11/7 المتضمن:

الموافقة وتطرح على الشركات المتخصصة



30 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الصحة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1600
2016-12-20

12684
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع /2017/2016/31 صيانة وتطوير شبكة بعض 
المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية على الشركات المتخصصة

في هذا المجال والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

- يجب ان تكون الشركة المتقدمة وكيل او موزع معتمد لالجهزة المبينة بالكراسة ويجب ان 
يقدم ما يثبت على ذلك من الشركة المنتجة

-التقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

-التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 10-2017/2016 اعمال الصيانة المدنية والصحية 
الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة (المنطقة االولى) بين الشركات المصنفة 

لدى اللجنة بالفئة الثانية والثالثة لالعمال المدنية 

- التقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%15)

-التقبل عروض بديلة

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



31 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

ديوان الخدمة المدنية

34204
2016-12-14

34761
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/41 صيانة معدات انارة الشوارع بمحافظة مبارك 
الكبير  بين الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة الثانية لالعمال الكهربائية 

- التقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

-التقبل عروض بديلة

إفادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل شركة /تحدي العصر وكيل السادة /شركة ركن اليقين
ضمن الشركات المؤهلة لإلشتراك في مناقصات أعمال صيانة الخطوط تحت الجهد حتى جهد 

( 400 ) ك ف

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  بالطرح على الفئتين الثانية والثالثة لالعمال الكهربائية 

      تخطر الشركة برد الوزارة



32 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

ديوان الخدمة المدنية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2016128004
2016-11-15

14487
2016-12-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب طرح المناقصة رقم 8/ 2016 - 2017 شراء أجهزة الحاسب اآللي وملحقاته لدى 
الجهات الحكومية المستخدمة للنظم المتكاملة على الشركات المتخصصة في هذا المجال 

والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

- شرط الخبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال توريد وصيانة اجهزة الحاسب اآللي
- التقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية (%5)
-التقبل عروض بديلة

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/10 توريد وتحديث تراخيص برامج و تطبيقات 
لمركز نظم المعلومات لمدة ثالث سنوات

-المناقصة تقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية (%50)

-ال تقبل عروض بديلة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  مع تعديل نسبة االوامر التغييرية لتصبح (%25)



33 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الدفاع

8851
2016-07-31

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث)  طلب إعادة طرح المناقصة رقم ( 50-2012/2011) (ع) استكمال أعمال 
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إداري تابع للوزارة بمنطقة الرقعي على الشركات 

المصنفة لدى اللجنة ضمن الفئة الثانية 

- التقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%25) 

* كما اطلعت اللجنة على :
-كتاب الوزارة رقم 11340 المؤرخ بتاريخ 2016/10/5 المتضمن افادة الوزارة بانه سيتم 

تنفيذ اعمال المناقصة خصما من حساب المتعهد الرئيسي المسحوب منه العمل (شركة 
التوباد للتجارة العامة و المقاوالت) و ذلك بسبب تقاعسة عن اعمال العقد المبرم

- كتاب الوزارة رقم 15496 الصادر في 2016/12/26 المتضمن الرد على استفسارات 
االدارة القانونية .

- كتاب الفتوى والتشريع رقم 4887 الصادر في 2016/1/14 المتضمن التوصية بطرح 
المناقصة .

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  



34 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الدفاع

وزارة المالية

272762026809
2016-11-22

33814
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم 1452914 اعمال انارة الطريق الرئيسي من معسكر الحرس 
االميري الى معهد القوة الجوية على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة الرابعه أعمال 

كهربائية

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييرية (%10)

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم 2016/13-2017 توريد وتركيب سجاد وستائر 
لوزارة المالية وذلك لعدم وجود كتالوجات للمواصفات الفنية للعينات المقدمة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



35 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

بيت الزكاة

ديوان المحاسبة

5135
2016-12-21

8399
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة البيت بنتيجة تأهيل الشركات النتاج اإلعالنات اإلذاعية التلفزونية

افادة الديوان بأن فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد وتركيب 
وصيانة نظام االلي لحفظ استرجاع الوثائق - نظام االرشفة والمراسالت ECM ستبدأ من 

تاريخ االستالم في 2016/12/13 وليس تاريخ كتاب الجهاز في2016/11/29

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



36 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

27164
2016-12-14

44
2016-11-07

16/50
2016-12-18

16/51
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لترسية مناقصة الخليج رقم (38) توريد االدوية 
والمستحضرات الطبية المرساة على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة لتصبح (-

/302,952,486$) ما يعادل (-/90,885,746 د.ك) بدال من ($313,352,486/01) 
ما يعادل (-/94,005,746د.ك) وذلك لورود خطأ بقيمة البند رقم (5) المرسى على / 

شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) إلصالح 
جهاز CT SYSTEM بمبلغ اجمالي قدره (-/99,000د.ك) تسعة وتسعون الف  دينار

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (16/92) المؤرخ في 2016/12/28 المتضمن
صورة قيد الوكالة

 CT طلب التعاقد المباشر  مع/ شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي ) إلصالح جهاز
SYSTEM بمبلغ إجمالي قدره (-/99,000د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير

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

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



37 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

45
2016-11-17

46
2016-11-21

2016/523
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة التقدم التكنولوجي(وكيل محلي)  الصالح 
االجهزة الطبية المذكورة في الكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-

/98,900د.ك) ثمانية وتسعون الف وتسعمائة دينار  الغير

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (16/90) المؤرخ في 2016/12/25 المتضمن
صورة قيد الوكالة

(إعيد بحث) طلب التعاقد مع / شركة التقدم التكنولوجي(وكيل محلي) إلصالح جهاز 
4062R بمبلغ اجمالي قدره (-/89,900 د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار

 الغير

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم (46) المؤرخ في 2016/12/28 المتضمن 
صورة قيد الوكالة

طلب شراء عدد (5) اجهزة INTERSTIM (بطارية للمثانة البولية) لطلبات خاصة 
للمرضى من/ شركة طارق العوضي وشركاه (الوكيل الحصري) بمبلغ اجمالي قدره (-

/42,240 د.ك)  فقط اثنى واربعون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



38 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

األمانة العامة لمجلس الوزراء

13226
2016-12-25

126
2017-01-03

131
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده توريد وتركيب طابعة 
مركزية شاملة وحدة مراقبة الجودة (1500Muehlbauer SCP) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/620,000 د.ك)  فقط ستمائة وعشرون الف  دينار  الغير

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

والمناسبات الوطنية يناير / فبراير 2017  لمحافظة مبارك الكبير بمبلغ إجمالي قدره (-
/167,000 د.ك ) مائة وسبعة وستون الف  دينار  الغير بعد تقديم خصم (-/1,715 د.ك

. (

طلب التعاقد مع / شركة البيت اإلعالمي الدولي ( ثاني أقل االسعار ) اعداد وتجهيز 
وتنظيم االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت باألعياد 

والمناسبات الوطنية يناير / فبراير 2017  لمحافظة الفروانية بمبلغ إجمالي قدره (-
/135,000 د.ك ) مائة وخمسة وثالثون الف  دينار  الغير بعد تقديم خصم (-/14,397 

د.ك ) .

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



39 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

11707
2016-12-21

11806
2016-12-25

11455
2016-12-13

11449
2016-12-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع / شركة بانكويت العداد وتجهيز وتنظيم االحتفاالت لالعياد الوطنية 
للجهات التابعة لالمانة العامة لمجلس الوزراء اثناء احتفاالت الكويت باالعياد والمنسبات 

الوطنية بمبلغ اجمالي قدره (-/30,000د.ك) فقط ثالثون الف دينار الغير على النحو 
التالي

*البند رقم (1,3,5) (اقل االسعار) 
* الند رقم (2) (ثاني اقل االسعار)
*البند رقم (4) (ثالث اقل االسعار)

طلب التعاقد المباشر رقم (24) مع/ شركة المسيلة التجارية (الوكيل المعتمد) لتوريد قطع 
غيار سيارات نوع ناتيفا وباجيرو وباص روزا للجنة متابعة القرارات االمنية بمبلغ 

اجمالي قدره (-/22,140 د.ك)  فقط اثنى وعشرون الف  ومائة واربعون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم (36) تركيب نظام انذار ومكافحة الحريق لمبنى الديوان 
بمحافظة حولي على/ شركة الكليب لألمن والسالمة(ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/12,950د.ك)
 فقط اثنىعشر الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 106 توريد قطع غيار مكائن كهرباء للجنة متابعة القرارات 
االمنية بين الشركات المتخصصة

الموضوع

3

4

5

6

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



40 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األوقاف والشئون اإلسالمية

11449
2016-12-13

11898
2016-12-26

15388
2016-12-22

15393
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد مع / شركة مجموعة كوندور العالمية  ( أقل االسعار ) اعداد وتجهيز وتنظيم
االحتفاالت لألعياد الوطنية للجهات التابعة لألمانة أثناء احتفاالت الكويت باألعياد 
والمناسبات الوطنية يناير / فبراير 2017  لمحافظة حولي بمبلغ إجمالي قدره (-

/174,295 د.ك )  فقط مائة واربعة وسبعون الف  ومائتين وخمسة وتسعون دينار  
الغير

طلب استدراج عروض اسعار رقم (13-2017/2016) الحملة االعالمية لجائزة الكويت 
الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة الثامنة)

طلب طرح الممارسة رقم 2016/105-2017 تصميم وصف واخراج وطباعة وتوزيع 
نماذج مختلفة من المطبوعات لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته 

وتجويد تالوته (الدورة الثامنة) بين الشركات المتخصصة

الموضوع

الموضوع

6

7

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



41 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

15391
2016-12-22

15164
2016-12-19

15389
2016-12-22

15395
2016-12-22

15051
2016-12-15

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/107-2017 تصميم وتنفيذ وتجهيز وإعداد المعرض 
الخاص بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة 

الثامنة) بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/110-2017 توفير رسائل SMS إلدارات الوزارة 
المختلفة بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/101-2017 توريد هدايا متنوعة ودروع لجائزة الكويت
الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة الثامنة) بين الشركات 

المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/100-2017 تصميم وتنفيذ ديكورات وتجهيزات لقاعة 
الفعاليات ولمسرح قصر بيان وقاعة المعرض الخاصة بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن

الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة الثامنة) بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/96-2017 توفير تجهيزات مسارح إلدارة شئون القرآن 
الكريم

الموضوع

3

4

5

6

7

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



42 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

15051
2016-12-15

15078
2016-12-18

15386
2016-12-22

15392
2016-12-22

15394
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر رقم (29-2017/2016) مع / الشركة المتحدة للترفيه والسياحة 
لتوفير تذاكر لمنتزه الشعب الترفيهي بمبلغ إجمالي قدره (-/17,700 د.ك )   فقط 

سبعةعشر الف  وسبعمائة دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم 2016/103-2017 القيام بتنفيذ أعمال تصوير وتوثيق 
الفعاليات الخاصة بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته 

(الدورة الثامنة) بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/106-2017 استئجار سيارات وباصات للضيافة الخاصة 
بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته (الدورة الثامنة) بين 

الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/102-2017 عمل وإنتاج فالشات تليفزيونية وفيلمي 
اإلفتتاح والختام لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته 

(الدورة الثامنة) بين الشركات المتخصصة

الموضوع

7

8

9

10

11

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



43 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 الكهرباء و الماء

15394
2016-12-22

15472
2016-12-25

34039
2016-12-14

34753
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/203-2016 طباعة كتاب دليل التخطيط اإلستراتيجي 
وإدارة األداء بالوزارة 2021/2016 وكتاب وثيقة الخطة اإلستراتيجية للوزارة 

2021/2016 على/ مجموعة النظائر اإلعالمية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/9,300 د.ك) فقط تسعة آالف  وثالثمائة دينار ال غير

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /662/2016/13 قطع غيار للمبادالت الحرارية للنهاية 
الباردة لنظام مسخن الهواء الدوار (قسم الغاليات) إلدارة محطة الصبية عن طريق 

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

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

eprocurement.mew.gov.kw اإللكتروني للوزارة

الموضوع

الموضوع

11

12

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



44 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

34753
2016-12-20

34038
2016-12-14

35216
2016-12-26

34050
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ك و /618/2016/13 قطع غيار للسخان الغازي (لقسم 
الغاليات ) والمطلوب توريدها الى مخازن الصبية إلدارة محطة الصبية عن طريق اإلعالن 

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

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /260/2016/13 توريد مقص كهربائي إلدارة اإلنتاج -
الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية على/شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/23,750 د.ك)  ثالثة وعشرون الف  وسبعمائة وخمسون

دينار

طلب طرح الممارسة رقم و ك م /13/ 637/2016 قطع غيار لمحللي الصوديوم 
واألمونيوم لتوريدها الى مخازن محطة الصبية -قسم األجهزة إلدارة محطة الصبية عن 

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

الموضوع

2

3

4

5

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



45 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

27241110283
2016-11-10

12903
2016-12-22

12685
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسه رقم 24116224153 اصالح وصيانه اجهزة التنفس 
وملحقاتها المتواجده بقيادة اطفاء الجيش على /شركة الخبراء للسالمة واعمال الحريق 
(عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-/257,770د.ك) فقط مائتين وسبعة وخمسون الف  

وسبعمائة وسبعون دينار 

كما اطلعت اللجنة على رد الوزارة على استفسار اللجنة

طلب التعاقد رقم هـ ع/ ش أ م-119-2017/2016 مع/ شركة العيسى لألجهزة الطبية 
والعلمية (الوكيل الوحيد والحصري) لتوفير مختبرات لغوية بالمعهد العالي للطاقة ولعمادة

خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمبلغ إجمالي قدره (-/99,480 د.ك)  فقط تسعة 
وتسعون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/49-2017/2016 توفير اجهزة ومعدات لمختبرات 
كلية العلوم الصحية

الموضوع

الموضوع

1

1

2

 م

 م

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  



46 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة الداخلية

12486
2016-12-13

88
2017-01-03

22446
2016-12-26

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

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

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/3-2018/2017إقامة حفالت خريجي الهيئة لعمادة
شئون الطلبة

طلب التعاقد المباشر رقم 2016/99-2017 مع / شركة الشرق األوسط لإلتصاالت السلكية
والالسلكية ( الوكيل المحلي) الخاص بتطوير وتحديث وصيانة بدالة األمان 112 لإلدارة 

العامة لهندسة االتصاالت بالوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/188,000د.ك)  فقط مائة 
وثمانية وثمانون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

      قررت اللجنة التالي :
اوال : الغاء قرارها السابق الصادر باجتماع رقم (2016/82) المنعقد في 2016/11/21 

المتضمن " الموافقة على طرح الممارسة "
ثانيا: الموافقة على التعاقد المباشر مع / شركة الشرق األوسط لإلتصاالت السلكية 

والالسلكية ( الوكيل المحلي) 



47 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 األعالم

22178
2016-12-21

704
2016-12-26

703
2016-12-26

701
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم (2017/2016/160) توريد عدد (6) مضخات سحب مياه 
لإلدارة العامة للدفاع المدني بالوزارة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب التعاقد برقم 164-2017/2016  لشراء الفيلم الوثائقي (رؤية ورعاية)  مدته (52 
دقيقة) من / شركة بيور إيمج لإلنتاج الفني بمبلغ إجمالي قدره (-/72,000 د.ك)  فقط 

اثنى وسبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 165-2017/2016  لشراء الفيلم الوثائقي (شباب التحرير)  مدته (50
دقيقة) من / شركة عاجل للخدمات اإلعالمية بمبلغ إجمالي قدره (-/70,000 د.ك)  فقط 

سبعون الف  دينار  الغير

طلب التعاقد برقم 167-2017/2016  لشراء االمسلسل الكارتوني (CHAPLIN) بعدد 
(26 حلقة) مدة (نصف ساعة للحلقة) من / المركز العربي لالعالم  بمبلغ إجمالي قدره (-

/23,000 د.ك)  فقط ثالثة وعشرون الف  دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

2

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة

   قررت اللجنة بأغلبية أعضاؤها  الموافقة



48 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

8541
2016-12-22

8538
2016-12-22

8540
2016-12-22

8539
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 11-2017/2016 توفير نظام لتحليل ومراقبة البنية التحتية 
لنظم المعلومات على/الشركة السويسرية لحماية المعلومات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره
 (-/89,900 د.ك)  تسعة وثمانون الف  وتسعمائة دينار

طلب ترسية  الممارسة رقم 12-2017/2016 توريد أجهزة حاسب آلي بأنظمة صوتية 
على / شركة رومكو التجارية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,650د.ك)  فقط 

اربعة وعشرون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير

طلب التعاقد المباشر رقم 117-2017/2016 مع /شركة ايبال لإلستشارات الكمبيوتر 
لتوفير تراخيص برامج مايكروسوفت إضافية بمبلغ إجمالي قدره (-/13,756 د.ك)  ثالثة
عشر الف  وسبعمائة وستة وخمسون دينار وذلك عن طريق عقد الشراء الجماعي المبرم 

مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

طلب ترسية الممارسة رقم 15-2017/2016 توفير تراخيص برامج متنوعة على / 
الشركة العالمية الكبرى(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/13,030د.ك)  فقط 

ثالثةعشر الف  وثالثون دينار  الغير

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



49 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

8351
2016-12-15

21054
2016-12-19

21197
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم (32-2017/2016) توريد وتركيب وتشغيل مكائن خاصة لحفر 
وتقطيع ومواد اخرى لتصنيع سيدار األسماء وقالدة البيانات العسكرية بين الشركات 

والمؤسسات المتخصصة

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ز/م س/2016/4-2017 اصالح وصيانة المحلب اآللي 
بمركز ابحاث االبقار بالصليبية على/ شركة النبراس المعتمدة للتجارة العامة والمقاوالت 
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,200 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  ومائتى 

دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم هـ ز/ م س/ 2016/5-2017 صيانة الحاسبات والطابعات 
واألجهزة بمرافق الهيئة المختلفة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق 

اإلعالن بالجريدة الرسمية

الموضوع

الموضوع

5

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



50 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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 العدل

2016022028
2016-12-18

2016022391
2016-12-22

21895
2016-12-15

2016022389
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم و ع/2016/27-2017 استئجار سيارات (ميني باص) مع سائق
للنقل الجماعي لخدمات الوزارة لمدة سنتان

طلب طرح الممارسة رقم و ع/2016/28-2017 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ماسح 
ضوئي بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم و ع/2016/26-2017 طباعة وتوريد الكتاب اإلحصائي 
والتقرير السنوي بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

طلب تعديل رقم التعاقد المباشر لشراء تراخيص و خدمات مايكروسوفت مع ميزة التحديث
لمشروع التواصل مع الجمهور المبرم مع/شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر ليصبح 19-

2017/2016 بدال من 13-2017/2016 و ذلك لما تقتضيه مصلحة العمل

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



51 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

2579/5/2652
2016-12-25

2649
2016-12-25

2552
2016-12-14

2551
2016-12-14

2607
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم m-28-2017/2016 إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى األعالف 
للماشية بكبد على/شركة طريق النجاح للتجارة العامه (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/36,236 د.ك) فقط ستة وثالثون الف  ومائتين وستة وثالثون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم m-2016/26-2017 توريد وتركيب وتشغيل نظام عزل 
الحريق لعدد (2) غرفة كهرباء في مبنى رقم 44 بالشويخ على/شركة الكليب لألمن 

والسالمة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/21,950 د.ك) فقط احدى وعشرون الف  
وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

طلب طرح الممارسة رقم M-82-2017/2016 توريد جهاز كلدهال لقياس البروتين بين 
الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم m-84-2017/2016 توريد جهاز تحليل االعالف بين الشركات 
المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم m-95-2016/2016 توريد جهاز البيكنوميتير الغاز اآللي بين 
الشركات المتخصصة

الموضوع

1

2

3

4

5

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



52 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

جامعة الكويت

2607
2016-12-20

13112
2016-12-21

13262
2016-12-26

13218
2016-12-25

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح الممارسة رقم 2016/522-2017 صيانة نظام األفق لمدة عامين الدارة 
المكتبات +مركز العلوم الطبية

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/446-2017 تجديد اشتراك في قاعدة المعلومات 
Biological Abstract لمدة عامين - إلدارة المكتبات على/شركة فيرتس الوطنية 

للتجارة العامة و المقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/26,453 د.ك) فقط ستة
وعشرون الف  واربعمائة وثالثة وخمسون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة الخارجية رقم 2016/20-2017 االشتراك في قاعدة معلومات 
Oxford Reference Online إلدارة المكتبات على/ شركة فيرتس الوطنية للتجارة 
العامة والمقاوالت (عرض وحيد) لمدة سنتان بمبلغ إجمالي قدره (-/5,174 د.ك) فقط 

خمسة آالف  ومائة واربعة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

5

1

2

3

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قررت اللجنة الموافقة  



53 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

3029
2016-10-20

1517
2016-12-22

1991
2016-12-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم إ م م/20146/4/3-2017 مع/ شركة جلوبال لينك 
 P S R للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي ) لتحديث جهازي سيارة الفحص

والدايناتست (D W F) بمبلغ إجمالي قدره (-/80,000 د.ك)  فقط ثمانون الف  دينار  
الغير.

طلب طرح الممارسة رقم 2016/10-2017 أعمال ترميم وصيانة مقر الهيئة الكائن 
بالمباركية والمباني الملحقة بالهيئة بين الشركات المتخصصة

طلب طرح الممارسة رقم 2016/58 تجديد وتركيب تراخيص نظم تشغيل وبرامج بين 
الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عن طريق اإلعالن بالجريدة

الرسمية

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"  

   قررت اللجنة الموافقة  



54 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

األمانة العامة لألوقاف

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

29219
2016-12-26

13500
2016-12-18

7588
2016-12-20

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد المباشر مع السادة/ المصانع الكويتية للنجارة لتوريد ونقل وتركيب اثاث 
مدرسي ومكتبي (طاوالت طالب متوسط + ثانوي) بمبلغ اجمالي قدره (30,937/500 

د.ك)  فقط ثالثون الف  وتسعمائة وسبعة وثالثون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/5-2016 توريد وتركيب شاشة إعالنات LED خارجية
على سور مركز الكويت للتوحد على/ شركة بوك مارك لتنظيم المعارض والمؤتمرات (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/26,850 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  وثمانمائة 
وخمسون دينار  الغير

طلب استدراج عروض اسعار رقم 2016/9 توريد وتركيب أنظمة اطفاء تعمل بالغاز من 
الشركات المتخصصة في أنظمة االطفاء باستخدام الغاز

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

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



55 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة

وزارة التعليم العالي

7743
2016-12-25

7267
2016-12-29

6982
2016-12-14

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 2016/7 مع/ شركة سبايدر ستايل (أقل األسعار) للقيام بأعمال تنظيف 
واجهات مبنى البرنامج بمبلغ اجمالي قدره (-/4,200 د.ك)  فقط اربعة آالف  ومائتى 

دينار  الغير

طلب شراء سيارة نوع D COMPACY200V MERCEDES CLASSE  للمكتب 
الثقافي في باريس من/ شركة Mercedes - Benz بمبلغ اجمالي قدره (-/36,249 

يورو) ما يعادل (-/12,000 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  دينار  الغير

-كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 7234 المؤرخ في 2016/12/26 المتضمن 
نفس الطلب

طلب التعاقد مع/ Saint Joseph Property Management استئجار سكن خاص
لرئيس المكتب الثقافي في كندا د. منصور جراغ لمدة ستة اشهر بمبلغ اجمالي قدره (-
/23,700 دوالر كندي) اي مايعادل (-/5,524 د.ك) خمسة آالف  وخمسمائة واربعة 

وعشرون دينار  الغير

كما اطلعت اللجنة على كتاب الوزارة رقم 6740 المؤرخ في 2016/1/9

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



56 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التعليم العالي

اإلدارة العامة للطيران المدني

الهيئة العامة للرياضة

6982
2016-12-14

18617
2016-12-26

21957
2016-12-22

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 (Maximo) طلب ترسية الممارسة رقم (6-2017/2016) تطوير نظام إدارة األصول
باإلدارة على/شركة بروزون الشرق األوسط (أقل األسعار)  لمدة شهرين بمبلغ إجمالي 

قدره
 (-/15,000 د.ك) خمسةعشر الف د ينار

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ر /2017/2016/21 الخاصة باعمال الفعاليات واالنشطة
وبرامج ادارة الهيئات الشبابية الخارجية على/ شركة البيت االعالمي الدولي للدعاية 
واالعالن (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/14,730 د.ك)  فقط اربعةعشر الف  

وسبعمائة وثالثون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

2

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



57 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ 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

ديوان المحاسبة

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

الديوان األميري

8401
2016-12-25

6217
2016-12-26

39
2017-01-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

 Perpetual طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/2 صيانة عد (4) رخص
Oracle Database Enterprise Edition-Processor على/ شركة أوالد 
جاسم محمد ثنيان الغانم (عطاء وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/11,587 د.ك)  فقط 

احدىعشر الف  وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

طلب ترسية الممارسة رقم 19-2017/2016 توفير دروع إلحتفالية مسيرة التخطيط في 
دولة الكويت خالل 65 عاما على/شركة هات اوتو للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,180 د.ك)  فقط خمسة آالف  ومائة وثمانون دينار  
الغير

طلب الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتي بإصدار امر اصالح قطع غيار 
 HONEYWELL من / شركة  (K-AJD9) للطائرة االميرية (DISPLAY UNIT)
INTERNATIONAL SARL (HTS) بمبلغ إجمالي قدره (-/57,000 $) ما يعادل 
(17,204/880د.ك)  فقط سبعةعشر الف  ومائتين واربعة دينار  وثمانمائة وثمانون 

فلس  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  



58 2017/2إجتماع رقم :

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

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

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

مؤسسة الموانئ الكويتية

39
2017-01-04

2017/61
2017-01-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الموافقة على حجز تذاكر للمتحدثين في فعاليات المؤتمر والمعرض البحري 
واالجتماع رقم 51 التحاد الموانئ البحرية العربية واالجتماع األول لقطاع النقل العربي 
بدولة الكويت المقرر انعقاده اعتبارا من 31 /2017/1 حتى 2017/2/1 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/13,000 $)

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قررت اللجنة الموافقة  

   قررت اللجنة الموافقة  مع موافاة اللجنة بالنتيجة


