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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/34
07-شعبان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-05-03 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-03

)(   االربعاء2017/34 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

    كما حضر جانب من اإلجتماع ممثلي الجهات لمناقشة األعمال المتعلقة بجهتهم :

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي
د/مبارك فهاد العازمي

سالم ذياب
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالله سعود العبدالرزاق

 ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

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

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ شهال عبد اللطيف الخالد     ممثل/ 
شركة البترول الوطنية الكويتية

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
المهندسة / مريم شاه     مهندس عقود

السيد/ حسن الشمري     رئيس فريق العقود

السيد/ بدر العدواني     مدير إدارة الخدمات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

1

2

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع
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    كما حضر جانب من اإلجتماع ممثلي الجهات لمناقشة األعمال المتعلقة بجهتهم :

 ممثل جامعة الكويت

 ممثل وزارة الصحة
 ممثل وزارة العدل

 ممثل ديوان سمو ولي العهد
 ممثل وزارة المالية

 ممثل وزارة الدفاع

 ممثل الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية 
العربية

 ممثل بيت الزكاة
 ممثل وزارة األعالم

 ممثل وزارة التربية

 ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 ممثل وزارة األشغال العامة

السيد/ منصور غريب     مراقب إدارة الخدمات 
العامة

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيدة/ اريج الكندري     رئيس قسم ضبط 
الجودة

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني

والمالي
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 

الجودة
السيد/ بدر العجمي     مراقب التوريدات

السيد/جاسم الظفيري     محاسب أول
السيدة/ منى الحجرف     صائغ نظم البرامج

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/ جورج لبيب     مدير العقود167
المهندسة/خالدة السالم     مهندس مشرف على

عقد 121
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع

3

4
5

6
7

8

9
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التوقيع
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    كما حضر جانب من اإلجتماع ممثلي الجهات لمناقشة األعمال المتعلقة بجهتهم :

 ممثل شركة نفط الكويت

هندسة الطرق
المهندس/ سمير رمضان     مهندس

السيد/ وليد الغانم     وكيل المساعد للرقابة 
والتدقيق

السيد/ اديب العوضي     مدير ادارة الطرق 
السريعة

السيد/ جون مولكنز     مدير المشروع
المهندسة/ االء التركي     مهندسة
المهندس/ طارق حماد     مهندس

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيدة/ حنان وجدي     مدير المشروع

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط

15

 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/33) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/01)

التوقيع



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية الصرف الصحي
بالرقة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية الصرف الصحي بالرقة

 

الموضوع
1
م

  تم تمديد موعد االقفال

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :213
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

طلب المؤسسة إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم م ب ك 
/خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات

*محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (14) شركة
*نسبة األوامر التغييرية: %25

2000 ISO شهادة*
*(7) شركات تأمين معتمدة

*ال تقبل عروض بديلة
*ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/32) المنعقد في 2017/4/26 
المتضمن: عدم الموافقة بأغلبية األعضاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017009491
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة رقم و ع/2012/9-2013 تقديم خدمات شبكة نقل البيانات 
والتراسل اإللكتروني المبرم مع/ شركة كواليتي نت للتجارة العامة إعتبارا من 2017/7/25 حتى

2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (11.126/501 د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائة وستة 
وعشرون دينار  وخمسمائة وواحد فلس  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتابهم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من :

-ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/ مبارك العازمي
-عضو مجلس اإلدارة الدكتورة/ جنان بوشهري
-عضو مجلس اإلدارة السيد / مشاري البليهيس
-عضو مجلس اإلدارة السيد / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272722010330
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

طلب التالي:
-أوال :الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2272813 ( ع ) خدمات النظافة بقاعدة علي السالم 

الجوية 
-ثانيا: الموافقة على تكليف شركة كويت بريتشارد للصيانة والتنظيف لعدد (100) عامل لمدة 
سنة بمبلغ إجمالى قدره (-/169.992د.ك)  فقط مائة وتسعة وستون الف  وتسعمائة واثنى 

وتسعون دينار  الغير
 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :109
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

طلب التجديد الرابع لعقدي التأمين الصحي على الطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة للعالج العام 
فقط المبرم مع/ شركة AXAPPP لمدة سنة اعتبارا من 2017/5/5 بمبلغ اجمالي قدره (-

/1.927.088جنيه استرليني) ما يعادل (-/716.485 د.ك)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1529
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

طلب ترسية الممارسة رقم ب ز - م /2017/1 خدمات دعم فني في شبكات الحاسب االلي للبيت 
على / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت ( أقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/19,200 

د.ك )  تسعةعشر الف  ومائتى دينار  الغير .

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :754
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

طلب التمديد االول لعقد المناقصة  2013/6-2014 تقديم خدمات النظافة لمباني الصندوق 
المبرم مع / شركة راند للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/8/1 حتى 
2018/1/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/33,600 د.ك )  ثالثة وثالثون الف  وستمائة دينار  الغير 

لحين طرح مناقصة جديدة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان
السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيات القطاع البترولى والجهات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/697$
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2041398 مشروع المحافطة على ضغط مكمن وارة المرحلة 
 CHINA PETROLEUM ENGINEERING AND الثالثة على/ شركة

CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) وكيلها المحلي/ شركة جلف 
فور (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/51,510,067 د.ك)  فقط احدى وخمسون مليون  

وخمسمائة وعشر الف  وسبعة وستون دينار  الغير

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 171 المؤرخ في 2017/4/3 المتضمن توضيح الفرق 
بين القيمة التقديرية وقيمة الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط

الموضوع
1
م

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من :

-ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
-عضو مجلس اإلدارة اللواء/فهد بن فهد

-عضو  مجلس اإلدارة السيد / عبد العزيز السمحان
-عضو مجلس اإلدارة السيد / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :244
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

ترسية الممارسة رقم 2016/4-2017 توفير وتشغيل وضمان نظام التراسل االلكتروني الحكومي
(G2G ) على/ شركة سوليدير تكنولوجي للتجارة العامة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/72,940 د.ك)

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1
م

قرر الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :26672
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 رقم الكتاب :27378
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/7 صيانة وتنسيق المناطق الخضراء 
الداخلية و الخارجية لمجمع الوزارات و األعمال الملحقة بها المبرم مع/ شركة أبناء عبدالحميد 
سالم التجارية لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(18،276/924 د.ك)  فقط ثمانيةعشر الف  ومائتين وستة وسبعون دينار  وتسعمائة واربعة 

وعشرون فلس  الغير وذلك الستكمال الدراسة ألعمال الصيانة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب تجديد عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع اإللكتروني الحكومي المبرم مع/ شركة الخدمات 
المصرفية اآللية المشتركة KNET لمدة سنة اعتبارا من 2017/5/7

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيات القطاع البترولى والجهات الحكومية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12580
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 رقم الكتاب :10981
 تاريخ الكتاب :2017/04/09

طلب التالي:
-أوال : ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع  إنشاء و انجاز و صيانة مبنى وحدة 
رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية على/شركة الخالد الهندسية و المقاوالت (سابع أقل االسعار 
المستوفي للشروط) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,798,292 د.ك) فقط ثالثة ماليين  وسبعمائة 

وثمانية وتسعون الف  ومائتين واثنى وتسعون دينار  الغير
-ثانيا: إلغاء ماجاء بكتب الوزارة السابقة أرقام (11004) و (10980) و (10242)

-كما أطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام  (11004) و (10980) و (10242) المتضمنة 
الطلب السابق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر العدواني     مدير إدارة الخدمات العامة
السيد/ منصور غريب     مراقب إدارة الخدمات العامة

طلب تعديل مدة التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 4-2014/2013 الصيانة السنوية 
ألعمال مكافحة وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشات الوزارة عدا قطاع الرعاية 

االجتماعية المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 
2017/4/3 حتى 2017/7/2 بدال من 2/ 2017/10 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000 د.ك) فقط 

ثمانية وتسعون الف  دينار الغير على ان يكون التمديد شهري ويصرف حسب اوامر العمل وكتاب
وزارة المالية 

 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم و ش ج ع /2016/11-2017 إقفالها في 
2017/5/28

*مرفق كتاب الوزارة رقم (11836) المؤرخ بتاريخ 2017/4/17 المتضمن تعديل المبلغ

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيات القطاع البترولى والجهات الحكومية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1219
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 رقم الكتاب :1187
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 رقم الكتاب :967
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم هـ ص /ص/ 202 تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية 
الصرف الصحي بالرقة لمدة ستة أشهر إعتبارا من تاريخ 2017/5/2 وذلك لالسباب المذمورة 

بكتاب الوزارة

 

طلب تعديل قيمة األمر التغييري الرابع بالزيادة لعقد المناقصة هـ ط /121 إنشاء وإنجاز وصيانة 
طرق وجسور ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري األول - دسمان وشارع 
عبدالله األحمد (المرحلة الثانية) المبرم مع شركة / محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده ليصبح 

بمبلغ إجمالي قدره (2,271,099/933 د.ك) ما يعادل (6,976%) بدال من 
(2,412,534/037د.ك) ما يعادل (7,410%) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/خالدة السالم     مهندس مشرف على عقد 121
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

السيد/ وليد الغانم     وكيل المساعد للرقابة والتدقيق
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

السيد/ جون مولكنز     مدير المشروع
السيدة/ حنان وجدي     مدير المشروع
السيد/ جورج لبيب     مدير العقود167

المهندسة/ االء التركي     مهندسة
السيد/ اديب العوضي     مدير ادارة الطرق السريعة

المهندس/ سمير رمضان     مهندس
المهندس/ طارق حماد     مهندس

طلب اإلطالع واإلفادة بخصوص عدم رغبة الوزارة بالتعاون مع/
- شركة ريزاني دي ايكر - أس - بي - أيه اإليطالية

- شركة تريفي - أس - بي - أيه اإليطالية

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم بتاريخ 
2017/4/19

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :967
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

- شركة أوبراسكون هيوارت لين - أس أيه األسبانية
- وغيرها من الشركات اإليطالية واألسبانية

وعدم الرغبة بإبرام أي عقود معهم أو تأهيلهم ألي مشروع مستقبلي وذلك إلخالل ائتالف 
الشركات الثالث المذكورة أعاله مع شركة بودي لإلنشاءات ببنود عقد المناقصة رقم هـ ط/167 

إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف ومجاري مياه األمطار باإلضافة إلى 
الخدمات األخرى لشارع جمال عبدالناصر فيما يخص اإلحتكام ولجوءها إلى التحكيم الدولي بدال 

من اللجوء إلى المحاكم الكويتية

 

الموضوع
3
م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيات القطاع البترولى والجهات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3144
 تاريخ الكتاب :2017/03/19

 رقم الكتاب :4112
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

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

-البنود ارقام (16,15,10,9,8,6,5,4,3) شركة/ كيو ايتي المشتركة للتجارة العامه و المقاوالت
بمبلغ إجمالي قدره (-/15.546 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وخمسمائة وستة واربعون دينار  

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

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

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة***

- تاريخ إحالة كتاب بهمن 2017/2/22
اطلع الجهاز على الكتب التالية:

كتاب رقم 12214 بتاريخ 2016/11/27
كتاب رقم 1388 بتاريخ 2016/2/6

 

OMR طلب ترسية الممارسة رقم 2018/2017/265 (2017/2016/326 سابقا) توريد جهاز
لتصحيح اإلختبارات لمركز التقييم والقياس على/شركة اتفاق آسيا للتجارة العامة والمقاوالت 
(ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/29,975 د.ك)  فقط تسعة وعشرون الف  وتسعمائة 

وخمسة وسبعون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال :الغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع 2016/35 
المنعقد بتاريخ  2016/5/11 الخاص بالبند رقم (2) 

والموافقة على ترسية البند 

ثانيا: تخطر الجامعه بدراسة العروض التي تلية للبندين (1.7) العتذار  شركة بهمن للتجارة 
العامة والمقاوالت وموافاة الجهاز بالتوصية وذلك لعدم ورود رد الجامعة على احالة الجهاز 

المركزي بتاريخ 2017/2/22 المتضمن اعتذار الشركة

ثالثا : تأجيل البت بالقرار للبنود  (16,15,10,9,8,6,5,4,3) لمدة اسبوعين فقط لحين تجديد 
الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4112
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 رقم الكتاب :557
 تاريخ الكتاب :2017/01/15

 

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2016/112-2017 توفير احبار للجنة تقييم اجهزة و 
انظمة حاسب اآللي (عقد مفتوح) على/الشركة الكويتية الرقمية للحسابات (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/30,000 د.ك) فقط ثالثون الف  دينار  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الجامعه رقم 2807 بتاريخ 2017/3/12 المتضمن كشف االسعار و نوع 
العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع
2

3

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيات القطاع البترولى والجهات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :152
 تاريخ الكتاب :2017/04/10

 رقم الكتاب :118
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 رقم الكتاب :163
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و أ/2017/2016/243 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 
وضمان وتطوير المراقبة الرئيسية لالذاعة بالوزارة على/ شركة سلطان لإلتصاالت (أقل األسعار)
لتصبح بمبلغ (251.466/470 د.ك) فقط مائتين واحدى وخمسون الف واربعمائة وستة وستون 
دينار واربعمائة وسبعون فلس الغير بدال من (266.466/470 د.ك) وذلك بناءا على مالحظات 

ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيدة/ اريج الكندري     رئيس قسم ضبط الجودة

(إعادة بحث)نتيجة تأهيل مشروع االرشيف االذاعي بالوزارة

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة***

 

AP طلب التعاقد المباشر رقم و أ/21389 اشتراك خاص بتقديم خدمات اخبارية مقدمة من وكالة
للوزارة من/وكالة االسوشيتدبرس ليمتد (AP) (مصدر وحيد) لمده سنة بمبلغ اجمالي قدره (-
/692,500 $) دوالر امريكي ما يعادل (211,249/020 د.ك) فقط مائتين واحدىعشر الف  

ومائتين وتسعة واربعون دينار  وعشرون فلس  الغير

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على ما جاء من مالحظات من ديوان المحاسبة بكتابهم 
بتاريخ 2017/3/7

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :163
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 رقم الكتاب :166
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

التعاقد رقم 0022-2016-2017 مع / Arab telemedia productions  لعرض المسلسل 
التلفزيوني البدوي - عرض أول على شاشات تلفزيون دولة الكويت - (ذباح غليص) لعدد (30 
حلقة) بمبلغ إجمالي قدره (-/550,000 دوالر أمريكي) مايعادل (-/167,200 د.ك)  فقط مائة 

وسبعة وستون الف  ومائتى دينار  الغير

 

الموضوع
3

4

م
قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من :
-عضو مجلس اإلدارة الدكتورة/ جنان بوشهري
-عضو مجلس اإلدارة السيد / مشاري البليهيس

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من :

-عضو مجلس اإلدارة الدكتورة/ جنان بوشهري
-عضو مجلس اإلدارة السيد / مشاري البليهيس

-ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب العنزي

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيات القطاع البترولى والجهات الحكومية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :450
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 رقم الكتاب :445
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 طلب ترسية المناقصة رقم CA/4067 اعمال الصيانة الكهربائية للمصفاة ووحدات انتاج الغاز
المسال في اماكن عمليات الشركة بمصفاة ميناء االحمدي على/ شركة فواز للتبريد وتكييف 
الهواء (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,948,641 د.ك)  فقط ثمانيةعشر مليون  

وتسعمائة وثمانية واربعون الف  وستمائة واحدى واربعون دينار  الغير بموجب عقد مدته (63) 
شهرا

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيدة/ شهال عبد اللطيف الخالد     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

المهندسة / مريم شاه     مهندس عقود
السيد/ حسن الشمري     رئيس فريق العقود

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم HO/GS/0327 استئجار سيارات لشركة البترول 
الوطنية الكويتية وشركة كافكو المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات لمدة (12) شهرا (بعقود 
مشهرة) حتى تاريخ 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,600,000 د.ك)  فقط  مليون  

وستمائة الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

** كما اطلع الجهاز على كتاب شركة البترول الوطنية رقم 363 المؤرخ في 2017/4/10 
والمتضمن اصدار االمر التغييري الثاني لتغطية تكلفة تجديد العقد اعاله واطلعت عليه الجهاز 
بإجتماع رقم 2017/30 بتاريخ 2017/4/19 وقرر تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

من الشركة يتضمن تعديل الطلب

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من :

-ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :445
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 رقم الكتاب :469
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 رقم الكتاب :442
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم HO/GS/0327 استئجار سيارات لشركة البترول 
الوطنية الكويتية وشركة كافكو المبرم مع/ شركة مصطفى كرم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت
لمدة (12) شهرا (بعقود مشهرة) حتى تاريخ 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,800,000 
د.ك)  فقط  مليون  وستمائة الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة

 

طلب استدعاء المناقص الثاني اقل سعرا / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 
المشارك بمناقصة رقم CB/1395 اعمال الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله وذلك لتعديل 
بعض االسعار االفرادية الغير معقولة في المرفق رقم (1) من وثائق المناقصة وحسب المادة رقم 
(60) من قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة دون تغيير في القيمة االجمالية 

للعطاء

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

م

-ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/ مبارك العازمي
-عضو مجلس اإلدارة الدكتورة/ جنان بوشهري
-عضو مجلس اإلدارة السيد / محمد الخرافي

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة :

-ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10844
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 رقم الكتاب :6430
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ع 
/2013/2012/1 تنفيذ أعمال المراسلة لمنطقة الفروانية التعليمية المبرم مع/شركة البحار 

للخدمات العامة اعتبارا من تاريخ 2017/1/1 بدال من 2017/1/24 وذلك لألسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيد/ بدر العجمي     مراقب التوريدات
السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

السيد/جاسم الظفيري     محاسب أول
السيدة/ منى الحجرف     صائغ نظم البرامج

(أعيد بحث) طلب تعديل قيمة المناقصة رقم م.ع/ 2017/2016/13 تنفيذ أعمال الصيانه 
والترميم واالعمال االنشائيه لمدارس ومباني منطقه العاصمه التعليميه (المنطقة األولى) بين 

الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى لالعمال االنشائية 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%40)
- شرط الخبرة خمس سنوات

اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم 10321 المؤرخ في 2017/4/17 المتضمن الغاء ماجاء بكتاب الوزارة رقم 

6430 المؤرخ في 2017/3/13
كتاب الوزارة رقم 10880 المؤرخ في 2017/4/23 المتضمن االستمرار بماء جاء بكتاب 

الوزارة رقم 6430 المؤرخ في 2017/3/13

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم 2017/11 المنعقد بتاريخ 
 2017/2/8

المتضمن: الموافقة بنفس الشروط واألسعار اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/1/24

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6430
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 رقم الكتاب :6775
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

 رقم الكتاب :27372
 تاريخ الكتاب :2016/11/29

 رقم الكتاب :7207
 تاريخ الكتاب :2017/03/22

(أعيد بحث) طلب طرح ممارسات طباعة وتوريد كتب مدرسية للعام الدراسي 2017-2018 بين 
المطابع المحلية المؤهله وذلك عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

اطله الجهاز على كتاب الوزارة رقم (11218) بتاريخ 2017/4/25 المتضمن االعتماد المالي 

 

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم م م /2016/12-2017 تنفيذ اعمال فحص واصالح 
وتشغيل وصيانة شبكة اإلنذار ومكافحة الحريق لمواقع تابعة لديوان عام الوزارة ومجمع مخازن 

وزارة التربية بمنطقة صبحان على/ شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/72,250 د.ك) فقط اثنى وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير  

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8863 بتاريخ 2017/4/5 المتضمن االعتماد المالي

 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر للقيام بأعمال صيانة 
شبكات حاسوبية وملحقاتها في المواقع الجديدة التابعة للوزارة لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي 

قدره (-/995,000 د.ك)  فقط تسعمائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10878 المؤرخ في 2017/4/20 المتضمن اسباب التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييرية %25

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة:

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7207
 تاريخ الكتاب :2017/03/22

الموضوع
5
م

ممثل وزارة المالية السيد/ سالم ذياب
وعضو مجلس اإلدارة الدكتورة/ جنان بوشهري

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 08-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


