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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم (
مهـ

2018/12
27-جمادي األولى-1439

   االثنين 
2018-02-12 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-12

)(   االثنين 2018/12 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

عبد الله مبارك الشريف
هشام أحمد الدليمي

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

رئيس 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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

1
2
3
4
5
6

7
8
9

1

1
2

1

2

3

4
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب
 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

السيد/ احمد الصراف     مدير الدعم الفني

السيده/ أسماء معرفي     باحث قانوني

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

السيد/ عبدالله المصيليت     محاسب

السيد/ علي حسين     مراقب الدعم الفني

السيد/ أنور االنصاري     نائب المدير العام 
للشئون اإلدارية والمالية

السيد/عبدالعزيز ساري     مدير إدارة الشئون 
المالية

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

4
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17



2018/12

  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       

Page4 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :291
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة الخارجية رقم 2017/26-2018 االشتراكات في الدوريات العلمية 
االجنبية المطبوعة لعام 2017 الدارة المكتبات بالجامعة على/ شركة فيرتس الوطنية للتجارة 

العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/331,502 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى 
وثالثون الف  وخمسمائة واثنين دينار  الغير بعد إلغاء بعض البنود وذلك لألسباب المذكورة 

بكتابهم.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

ادارة الفتوى والتشريع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بالتخفيض بنسبة (10%) من العقد رقم (2015/1) من 
ممارسة استئجار عدد 20 سيارة لخدمات اإلدارة المبرم مع شركة / ايكو رنت لتأجير السيارات 

وذلك الرجاع السيارات التالية:
-صالون 8 سليندر بمبلغ شهري قدره (-/243 د.ك)

-وانيت 4 سليندر بمبلغ شهري قدره (380/457 د.ك)

-اطلع الجهاز على  كتاب الفتوى رقم (15) المؤرخ في 2018/1/11 المتضمن تفصيل الطلب.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله المصيليت     محاسب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

وكالة األنباء الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :61
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب التمديد السابع للمناقصة رقم 2-2012/2011 اعمال الصيانة الشاملة و التركيبات 
الهندسية بمبنى وكالة االنباء المبرم مع/شركة الخليج الهندسية لمده ثالث اشهر اعتبارا من 
2018/2/1 حتى 2018/4/30 بمبلغ اجمالي قدره (11,949/999 د.ك) فقط احدىعشر الف  
وتسعمائة وتسعة واربعون دينار  وتسعمائة وتسعة وتسعون فلس  الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات توقيع المناقصة 2017/2016/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة    السيد/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1557
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب عدم إضافة كل من :
- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 

- شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا 
ضمن قائمة الشركات المسموح لهم باالشتراك بالمناقصة رقم CB/1401 صيانة وإصالح 

الصهاريج في مصفاة ميناء عبدالله والتسويق المحلي وذلك لكون هذه الشركات غير مصنفة لدى
الشركة على قوائم المعتمدين (CEC) ولألسباب المذكورة بكتاب الشركة

*مناقصة محدودة 
*ال تقبل عروض بديلة 

*ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على عدم إضافة الشركتين

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :72077
 تاريخ الكتاب :2017/12/06

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (2018/2017/3) استئجار باصات ومركبات متنوعة للهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة لمدة ثالث سنوات  بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن 
بالجريدة الرسمية وذلك لظروف االستعجال لتوفير خدمات النقل لكافة وحدات و ادارات التي 

ترعى ذوي االحتياجات الخاصة استنادا للمادة (17) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أنور االنصاري     نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

اإلدارة المركزية لإلحصاء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :37-1
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر تجديد تراخيص مايكروسوفت نوع 
Enterprise Agreement لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/127,366 د.ك)  فقط 

مائة وسبعة وعشرون الف  وثالثمائة وستة وستون دينار  الغير لتجديد تراخيص منتجات 
مايكروسوفت بناءا على العقد الجماعي رقم (ج م/183 )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ أسماء معرفي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

 رقم الكتاب :13
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ شهري قدره (-/3,500 د.ك)  فقط ثالثة آالف  
وخمسمائة دينار  الغير  ما يعادل (0.68%) على قيمة عقد المناقصة رقم وأ/2012/160-

2013 (ع ع) صيانة وتشغيل معدات وأجهزة محطة االرسال التلفزيوني بفيلكا وتقديم وسيلة نقل 
لموظفي الوزارة من الكويت الى محطة االرسال بجزيرة فيلكا المبرم مع / شركة سلطان 

لالتصاالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/2/1 حتى 2018/4/30 وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفودري     مراقب قطاع الهندسة

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم و أ/2018/2017/260 مشروع تطوير وتحديث استديو 
االخبار االذاعي لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات الفنية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط استنادا لنص المادة (55) من قانون 
المناقصات 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2425
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/525
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 2015/36-2016 اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية لصاالت االفراح التابعة لمباني الوزارة المبرم مع/ شركة 

المجموعة الخليجية لألعمال الميكانيكية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/2/4 حتى 
2018/8/3 دون تكلفه مالية وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم و ش ج 

ع/2018/2017/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالعزيز ساري     مدير إدارة الشئون المالية

طلب التعاقد المباشر رقم و ش ج ع 2017/16-2018 مع/شركة االتصاالت المتنقلة (زين)  
لتوفير خدمة االنترنت و نقل المعلومات لجميع مواقع الوزارة  لمده سنة بمبلغ اجمالي قدره (-

/99,966 د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة وستة وستون دينار  الغير و ذلك وفقا للمادة
(18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3077) المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن مبررات 
التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13387
 تاريخ الكتاب :2017/11/27

 
 
 

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 صيانة اجهزة الحاسب 
االلي وملحقاته للهيئة على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار)

بمبلغ اجمالي قدره (-/4,769,040 د.ك) فقط اربعة ماليين وسبعمائة وتسعة وستون الف 
واربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

*اطلع الجهاز على :
- كتاب شركة/ زاك سلوشنز رقم 45 المؤرخ في 2018/1/9 والمتضمن ايقاف اجراءات الترسية

-كتاب الهيئة رقم (14324) المؤرخ في 2017/12/21 المتضمن اإلفادة بأن الشركة المرسى 
عليها مطابقة للشروط والمواصفات وحاصلة على شهادة أعلى وأفضل للتخصص المطلوب

* وكتب كل من:
شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة (أقل األسعار) رقم (2017/1754) المؤرخ في 

2017/12/10
شركة كواليتي نت للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) رقم (2017/1780) المؤرخ في 

2017/12/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حسين     مراقب الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8754
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع/ش أ م/14_2018/2017 و الخاصة بتوفير أجهزة حماية 
 Enhancing network security المعلومات

-التقبل العروض البديلة 
-التقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييرية %15

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1740
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :922
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/98,575 د.ك)  فقط ثمانية 
وتسعون الف  وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار الغير ما يعادل نسبة (82.14 %) على قيمة 
العقد رقم (د ا-ت ع -294)  الستضافة الوفود المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي العادة اعمار 

العراق (الكويت 2018)  المبرم مع شركة/ البركة الكويتية للتجارة العامة " فندق كراون بالزا- 
فندق هوليداي ان الثريا "و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب إلغاء طرح الممارسة المحدودة رقم دأ/هـ/77 خدمات ادارة النادي الصحي وقاعة 
المؤتمرات بقصر بيان وقصر الضيافة وذلك العادة الدراسة وعلى ان يعاد طرحها بعد تجهيز 

المستندات

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1098
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1001
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2014/2013/4 اعمال النظافة للمقر 
الرئيسي للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب واالدارات التابعة لها المبرم مع/ شركة ابراج
الجوهرة للتنظيف و المناولة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (180,663/360د.ك)  فقط مائة وثمانون الف  وستمائة وثالثة وستون دينار  

وثالثمائة وستون فلس  الغير  بنفس الشروط و المواصفات واالسعار وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م و ث ف أ 3-2018/2017 اقفالها في 2018/4/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2-2015/2014 طباعه سلسله عالم المعرفة 
المبرم مع/شركة دار السياسة للطباعه و الصحافة و النشر لمده ستة اشهر اعتبارا من 

2018/1/3 حتى  2018/7/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/71,085 د.ك) فقط احدى وسبعون الف  
وخمسة وثمانون دينار  الغير لحين طرح مناقصة جديدة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018-1-25

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9148
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :9150
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/4 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات 
الخدمة المدنية فيما بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية 

على /شركة مدى لإلتصاالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/520,200د.ك) للمبررات 
المذكورة بكتاب الديوان  فقط خمسمائة وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير و ذلك بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد الصراف     مدير الدعم الفني

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم ( د خ/2016/2015/7) توفير أعمال الدعم الفني لخوادم
ونظم تشغيل بيئة عمل الخدمات الحكومية المبرم مع / شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة 

ستة أشهر اعتبارا من 2018/2/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/58,800د.ك)  فقط 
ثمانية وخمسون الف  وثمانمائة دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الضمانات البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

الهيئة العامة للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1414
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :1415
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/50,000 د.ك)  فقط خمسون الف 
دينار  الغير ما يعادل (10.5%) على قيمة عقد رقم 2017/6-2018 صيانة السنوية العمال 
مكافحة وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت الهيئة المبرم مع/ شركة الغانم 

ورومالد لمعدات االمن والسالمة لحاجة الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/44,082 د.ك)  فقط اربعة 
واربعون الف  واثنى وثمانون دينار  الغير ما يعادل (15.74%) على قيمة عقد المناقصة رقم 
2017/5-2018 تنفيذ اعمال اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتهوية لكافة 

منشآت الهيئة المبرم مع/ شركة المتحدة الدارة المرافق لحاجة الهيئة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/172
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :170
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش /2018/2017/1 توفير ايدي عاملة و أدوات و مواد تنظيف 
لجميع مراكز و بيوت الشباب (للهيئة العامة للشباب) على شركة القدس األهلية للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,320 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة عشر ألف 

وثالثمائة وعشرون دينار كويتي ال غير

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة (ضباط امن) واجهزة 
ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب (للهيئة العامة للشباب) على / شركة الفيصل لحراسة 
المنشآت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/308,700 د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية الف  

وسبعمائة دينار  الغير

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية ) لجميع 
مراكز وبيوت الشباب (للهيئة العامة للشباب) على / شركة الفيصل لحراسة المنشآت (أقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/304,200 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة الف  ومائتى دينار  الغير

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :165
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 147541  اعمال صيانة وزراعة ساحات و حدائق المعهد في 
الشويخ و المواقع الخارجية وزراعة النباتات و االشجار الداخلية المبرم مع/ شركة المشاتل 
الكبرى للمقاوالت الزراعية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/1/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (22,954/500 د.ك)  فقط اثنى وعشرون الف  وتسعمائة واربعة وخمسون دينار  
وخمسمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

(إعيد بحث) طلب إلغاء طرح المناقصة العامة رقم 22-2017/2016 مراقبة أداء الطاقة لمواقع
مختلفة للمعهد وذلك لعدم إمكانية الجهة الممولة من تنفيذ المناقصة في السنة المالية الحالية

- اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1195/5/1278 المؤرخ في 2017/11/1 المتضمن طلب 
طرح المناقصة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/1/23
عدم موافقة :

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ عبدالله الشريف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم do/22/2017-2018 توريد وتركيب اجهزة معدات استشعار لمراقبة 
برج الحمراء على/ شركة Trimble Europe BV بمبلغ اجمالي قدره (-/572,449$) ما 

يعادل (-/180,000 د.ك)  فقط مائة وثمانون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة وذلك المتالك الشركة الخبرة الكافية واالمكانيات 
الالزمة لمثل هذه المشاريع حيث قامت بمشاريع مشابهة بدول عالمية وليس لها وكيل محلي.

-اطلع الجهاز على كتاب رقم 435/5/305 المؤرخ في 2018/2/7 والمتضمن (سبب التعاقد - 
تضمين المادة - موافقة المالية )

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12

  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       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201803280
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :201803279
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي (-/227,178 د.ك)  فقط مائتين وسبعة 
وعشرون الف  ومائة وثمانية وسبعون دينار  الغير أي ما يعادل نسبة (6,575%) من قيمة 
المناقصة رقم م ع/2017/2016/42 تنفيذ أعمال الحراسة بمدارس و مباني منطقة األحمدي 
التعليمية المبرم مع / الشركة العالمية لألمن والسالمة وذلك إلضافة عدد 13 مدرسة جديدة 

واختالف عدد العمالة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

طلب التمديد األول للمناقصة رقم م ع /2014/2013/72 إصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف
والتبريد والتدفئه والتهوية بمدارس ومباني وزارة التربية المبرم مع / شركة مجموعة انصار 

الخليج الدولية للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني أقل األسعار) من 2018/6/20 حتى 
2018/12/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/119,900 د.ك)  فقط مائة وتسعةعشر الف  وتسعمائة 
دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة ولحين فصل صيانة التكييف المركزي عن صيانة وحدات 

التكييف المنفصلة بالمناقصات الجديدة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االستعجال بطرح المناقصات الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2018/12
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201802367
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :201802551
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م ع /2013/33-2014 الستئجار عدد ( 64 )مركبة 
خدماتية كبيرة ( 8 ) سلندر ( 7) راكب المبرم مع / شركة كي جي ال لتأجير السيارات لمدة ثالثة 
أشهر اعتبارا من 2018/2/16 حتى 2018/5/15 بمبلغ اجمالي قدره(89,083/008 د.ك)  فقط
تسعة وثمانون الف  وثالثة وثمانون دينار  وثمانية فلس ال غير لحين االنتهاء من اجراءات اعادة

طرح المناقصة م ع / 28 /2016 / 2017 (ع) .

 

طلب إصدار األمر التغييري األول على عقد المناقصة رقم م ع /2016/2015/12 اعمال اصالح 
وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار للمصاعد بمدارس وادارات تابعة للوزارة المبرم مع/ شركة 

بوبيان لتكنولوجيا المصاعد والساللم الكهربائية ومقاوالتها على النحو التالي:
- اوال:  بالزيادة بمبلغ اجمالي قدره (44,768/120 د.ك) ما يعادل (15,39%) إلضافة عدد 37

مصعد.
-ثانيا:  بالتخفيض بمبلغ اجمالي قدره (11,180/963 د.ك) ما يعادل (3.84%) لحذف عدد 7 

مصاعد.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل وزارة المالية/ هشام الدليمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :34328
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع 2017/2016/57 توفير إستشاريين وإخصائيين حاسب ألي
لتقديم الدعم الفني في مجال نظم وتقنية المعلومات بين الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات

- نسبة االوامر التغييرية (%25)
- مدة العقد (36) شهرا

- ان يكون الموردين المتعهدين المدرجين في قوائم التصنيف لدى الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة عن االعمال موضوع المناقصة
- المناقصة قابلة للتجزئة على بندين

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/12
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page24 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

 رقم الكتاب :476465
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/8,580 د.ك) مايعادل نسبة 
(14.3%) على عقد االتفاقية رقم 2016/2015/3 أعمال تصميم وترخيص وإعداد مستندات 

ومواصفات فنية ووثائق مناقصة مشروع إنشاء مركز الوفرة الصحي بمنطقة األحمدي الصحية 
بالوزارة المبرم مع/ مكتب سامي البسام لالستشارات الهندسية  وذلك للتمديد الزمني لمدة 15 

يوما اعتبارا من تاريخ االنتهاء التعاقدي 2017/2/5 لزيادة في المساحات المطلوبة 260م عن 
البرنامج المساحي للمشروع

إطلع الجهاز على  الكتاب رقم (1524614) المؤرخ في 2018/2/4 والمتضمن توضيحات 
الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 14-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


