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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/36
14-شعبان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-05-10 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-10

)(   االربعاء2017/36 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

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي

هدى إبراهيم العيسى

اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالله سعود العبدالرزاق

هيا أحمد الودعاني

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

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 األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

السيد/ أنور االنصاري     نائب المدير العام 

1
2
3
4
5
6
7

8
9

1

1
2
3

1
2

3
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 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  (2017/35) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/08)

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل أوراق عامة للهيئة العامة 

للقوى العاملة
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة المالية

للشئون اإلدارية والمالية
السيدة/ هنادي المبلش     مدير إدارة نظم 

المعلومات

السيد/ احمد نور     مهندس اول اتصاالت
السيد/ وليد حاجي عبدالهادي     مراقب توثيق 

اآللي

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة 
المراسلين قطاع االخبار

السيد/ فيصل العنزي     مدير إدارة نظم 
المعلومات

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات 
والمخازن

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

3

4
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2017/36

  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 :

فض العطاءات

بلدية الكويت

انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات في
منطقة مينا عبدالله

تاريخ الطرح : 2016/12/18
 تاريخ اإلقفال : 2017/05/09

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات في منطقة ميناء 
عبدالله

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11276
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

طلب تعديل اسم الشركة على تخفيض قيمة العقد رقم 15 من المناقصة رقم م ع / 
2010/2009/26 مشروع استئجار و صيانة اجهزة الكمبيوتر المحمول ( Lap top ) لطلبة و 

معلمي المرحلة الثانوية المبرم مع/ شركة الهندسة و التقنيات المتعددة بمبلغ اجمالي قدره 
(6,932/500 د.ك) بدال من  شركة بدر المال و اخوانه كما ورد بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4534
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

طلب التمديد االول لعقد صيانة وتحديث لمحاكي برج المراقبة الجوية المبرم مع/ شركة العيسى 
لالجهزة الطبية و العلمية لمدة سنة اعتبارا من 2017/10/23 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (312/ 23,706 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف وسبعمائة وستة واربعون ديناروثالثمائة 

واثنىعشر فلس الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

ديوان المحاسبة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3173
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/3 توفير خدمات الفراشين وخدمات الضيافة على/ 
شركة البحار للخدمات العامة ( رابع أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/267,006 د.ك ) 

مائتين وسبعة وستون الف  وستة دينار  الغير  .

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :652
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 

طلب التمديد االول لعقد تصميم وتركيب وتشغيل نظام مكينة اعمال الهيئة المبرم مع/ الشركة 
الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (NTEC) لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2017/4/12 حتى 

2017/8/11 دون ادنى تكلفة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هنادي المبلش     مدير إدارة نظم المعلومات
السيد/ أنور االنصاري     نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام باحكام القانون رقم (49) من قانون المناقصات 
العامه للسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1206
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 

 رقم الكتاب :1139
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ق ص/ط/367 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة مبارك 
الكبير (العدان - القصور) على/ شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (4,175,089/260 د.ك) فقط أربعة ماليين ومائة وخمسة وسبعون ألف 
وتسعة وثمانون دينار ومائتين وستون فلس ال غير بشرط توفير فرق العمل والمعدات المطلوبة 

في مستندات المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

طلب ترسية المناقصة رقم هـ م أ/292 إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى محكمة األسرة بمحافظة 
العاصمة على/ شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (9,117,942/390 د.ك) فقط تسعة ماليين ومائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة واثنى 
وأربعون دينار وثالثمائة وتسعون فلس ال غير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%0.0006) 

مع إستكمال الموازنة التثمينية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس ادارة الجهاز / د.جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس ادارة الجهاز / د.جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13080
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 

 رقم الكتاب :12666
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 4-2016/2015 اعمال توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة نظام ارشفة الملفات و المراسالت الكترونيا للوزارة المبرم مع / شركة الحلول 

التكنولوجية المتعددة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/5/28 حتى 2017/11/27 دون تكلفة 
مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

 

طلب شراء مالبس لغير الموظفين لنزالء دور الرعاية االجتماعية للعام 2018/2017 باالمر 
المباشر بمبلغ اجمالي قدره (-/407,000 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد نور     مهندس اول اتصاالت
السيد/ وليد حاجي عبدالهادي     مراقب توثيق اآللي

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام باحكام القانون رقم (49) من قانون المناقصات 
العامه للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4266
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 

 رقم الكتاب :4734
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

طلب تعديل بند من الشروط الخاصة للمناقصة رقم 2018/2017/15 تجديد قواعد االشتراك في 
قواعد المعلومات IEL-IEEE ONLINE DATABASES- قسم الدوريات -ادارة المكتبات

من مناقصة غير قابلة للتجزئة الى مناقصة قابلة للتجزئة 

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم 2012/2011/61(ع) توفير عمال مناولة ونقل بضائع وموظفي 
مخازن ( لمدة ثالث سنوات ) ادارة شئون التخزين - جامعة الكويت المرساة على / شركة 

مجموعة االعمال والتوظيف الخليجية بمبلغ اجمالي (-/224,892 د.ك)  وذلك لعدم موافقة 
ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

أوراق عامة للهيئة العامة للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1935
 تاريخ الكتاب :2017/03/15

 
 

 رقم الكتاب :1936
 تاريخ الكتاب :2017/03/15

 
 

طلب تمديد عقد مشروع مبنى الخدمات العمالية إلدارة عمل محافظة الجهراء المبرم مع/مكتب 
منصور الرشدان لإلستشارات الهندسية  لمده اربعة اشهر اعتبارا من 2017/1/11 بدون تكلفة 

مالية

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

 

طلب تمديد عقد مشروع مبنى الخدمات العمالية إلدارة عمل محافظة حولي المبرم مع/مكتب دار ام
اي سي لالستشارات الهندسية لمده اربع اشهر اعتبارا من 2017/1/11 بدون تكلفة مالية

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام باحكام القانون رقم (49) من قانون المناقصات 
العامه للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام باحكام القانون رقم (49) من قانون المناقصات 
العامه للسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :27463
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

 رقم الكتاب :23759
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

 
 

 رقم الكتاب :2017/328$
 تاريخ الكتاب :2017/02/16

شركة مركز المعلومات لخدمات الكمبيوتر 
(انفوسنتر)  ش م ك مقفلة

 

طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم 2015/10-2016 توفير خدمات بريدية لقطاع الضريبي 
والخدمات المبرم مع / شركة اكسبرس بوست اعتبارا من 2016/10/25 ولمدة سنة بمبلغ  يومي

قدره (10/675 د.ك )  عشر دينار  وستمائة وخمسة وسبعون فلس  الغير .

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

 

إفادة الوزارة بأنه ال مانع لديها من قبول السير الذاتية للمستشارين البدالء المقدمين من/ شركة 
الخرافي للحاسبات اآللية للمناقصة رقم 2016/9-2017 توفير مستشارين إلدارة نظم تخطيط 

الموارد المؤسسية

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

 

( اعيد بحث ) اعتذار الشركة  عن توقيع عقد المناقصة رقم 2015/13-2016 توفير مستشارين 
للعمل في الوزارة وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الشركة .

- كما إطلع مجلس إدارة الجهاز على كتاب الوزارة في الكتاب رقم 27398 الصادر في 
2017/4/24 المتضمن الموافقة على قبول الشركة و إعادة الكفالة األولية الى الشركة 

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

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/328$
 تاريخ الكتاب :2017/02/16

شركة مركز المعلومات لخدمات الكمبيوتر 
(انفوسنتر)  ش م ك مقفلة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :165
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 

 رقم الكتاب :168
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

طلب تجديد عقد تقديم تقارير اخبارية مصورة باللغة العربية لتلفزيون دولة الكويت المبرم مع/ 
وكالة االسوشيتد برس لالخبار التلفزيونية APTN لمدة سنه اعتبارا من 2017/7/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,527.600 $ امريكي) ما يعادل (-/464,390 د.ك)  فقط اربعمائة واربعة 

وستون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات
السيد/ فيصل العنزي     مدير إدارة نظم المعلومات

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة المراسلين قطاع االخبار

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتعاقد رقم (231) مع/ مركز عبدالله رويشد 
لالنتاج الفني والدعاية واالعالن للقيام بشراء حق واستغالل وعرض حفالت فبراير الكويت 

2017 المذكورة بكتاب الوزارة على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/170,000 
د.ك)  فقط مائة وسبعون الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة المراسلين قطاع االخبار
السيد/ فيصل العنزي     مدير إدارة نظم المعلومات

(أعيد بحث) طلب التعاقد رقم 001-2018/2017 مع/شركة جلف ميديا للخدمات االعالمية بعدد 
(30 حلقة) مده الحلقة الواحده (45 دقيقة) البرنامج التلفزيوني (اركان)  بمبلغ اجمالي قدره (-

/184,200د.ك) فقط مائة واربعة وثمانون الف  ومائتى دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام باحكام القانون رقم (49) من قانون المناقصات 
العامه للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال إلغاء قراره السابق بإجتماع الجهاز رقم (2017/24) المنعقد بتاريخ 2017/3/29 

المتضمن : عدم الموافقة 

ثانيا : الموافقة على التعاقد 
وعدم موافقة

ممثل وزارة  المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 

أطلع مجلس إدارة الجهاز على:
 كتاب الوزارة رقم (134) المؤرخ في 2017/3/26 المتضمن طلبهم السابق.

و كتاب االعالم رقم 167 بتاريخ 2017/5/2  المتضمن االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة المراسلين قطاع االخبار
السيد/ فيصل العنزي     مدير إدارة نظم المعلومات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري
ممثل وزارة  المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :3869
 تاريخ الكتاب :2017/03/28

 
 

 رقم الكتاب :4139
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 

 رقم الكتاب :1011
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 

 رقم الكتاب :2017/368$
 تاريخ الكتاب :2017/02/22

مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت
 

رد األمانة على تظلم شركة /اإلنشاءاوالتصنيع العقاري إلستبعادها من تأهيل انشاء وانجاز 
وصيانة مشروع المقر الدائم لألمانة

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

 

رد األمانة على تظلم شركة / شركة اإلنشاءات المتحدة إلستبعادها من تأهيل انشاء وانجاز 
وصيانة مشروع المقر الدائم لألمانة

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

 

( اعيد بحث ) رد الشركة الستبعادها من تأهيل إنشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم .

- كما إطلع مجلس إدارة الجهاز على كتاب األمانة رقم 4618 المؤرخ في 2017/4/18  .

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

 

(اعيد بحث ) تظلم الشركة إلستبعادها من تأهيل انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم 
لألمانة .

- كما اطلع مجلس إدارة الجهاز على رد االمانة بكتاب رقم 4619 المؤرخ في 2017/4/18 
المتضمن أسباب استبعاد الشركة من التأهيل .

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

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين رد إدارة الفتوى والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين رد إدارة الفتوى والتشريع

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين رد إدارة الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان
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 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 :

األمانة العامة لألوقاف

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/368$
 تاريخ الكتاب :2017/02/22

مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت
 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين رد إدارة الفتوى والتشريع
البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  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 :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7677
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 رقم الكتاب :7675
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 رقم الكتاب :7676
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 طلب إعادة النظر في قرار الجهاز السابق واالذن باصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ 
إجمالي قدره (-/4,710د.ك) فقط اربعة آالف وسبعمائة وعشر دينار  الغير ما يعادل نسبة 

(50%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2016/103-2017 تصوير وتوثيق حفل االفتتاح والختام
وفعاليات جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تالوته - الدورة الثامنة 
المبرم مع/ شركة دائرة اإلبداع للتجارة العامة واالنتاج الفني  لتصوير وتوثيق فعاليات الورش 

والمحاضرات التي تم اعتمادها مؤخراوذلك لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

طلب اعادة النظر في قرار الجهاز السابق  واالذن باصدار األمر التغييري األول  بزيادة مبلغ  
إجمالي  قدره (-/10,980 د.ك) فقط عشر آالف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة 

(30%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2016/105-2017 تصميم وإخراج وطباعة وتوزيع 
نماذج مختلفة من المطبوعات لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد 
تالوته - الدورة الثامنة المبرم مع/ شركة مجموعة النظائر اإلعالمية وذلك لتوفير احتياجات 
الورش والمحاضرات التي تم اعتمادها مؤخرا وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

 طلب إعادة النظر في قرار الجهاز السابق واالذن باصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ 
اجمالي قدره (-/16.058 د.ك)  فقط ستة عشر الف  وثمانية وخمسون دينار الغير ما يعادل نسبة
(26.28%) وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/28.766 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف وسبعمائة

وستة وستون دينار الغير ما يعادل نسبة (47.08%) من قيمة عقد الممارسة رقم 104-
2017/2016حجز تذاكر طيران (متسابقي وضيوف) جائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم 

وقراءاته وتجويد تالوته - الدورة الثامنه المبرم مع / شركة زعفرانة حال للتجارة العامة 
والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

الموضوع
1

2

3

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق في إجتماع رقم (2017/28) المنعقد في 
2017/4/12 المتضمن "عدم الموافقة إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016"

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق في إجتماع رقم (2017/28) المنعقد في 
2017/4/12 المتضمن " عدم الموافقة إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016"

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7676
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 رقم الكتاب :7674
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 رقم الكتاب :7673
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

طلب اعادة النظر في قرار الجهاز السابق اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالى قدره 
(-/7.725د.ك)  فقط سبعة آالف  وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير مايعادل نسبة (%25)

من قيمة عقد الممارسة رقم 100-2017/2016 تصميم وتنفيذ ديكورات وتجهيزات قاعه 
الفعاليات ومسرح قصر بيان الخاصه بجائزة الكويت الدولية لحفظ القران الكريم وقرائته 

وتجويده وتالوته - الدورة الثامنه المبرم مع/ شركة هيليت انترناشيونال الدارة وتنظيم المعارض 
لتوفير احتياجات الورش والمحاضرات التي تم اعتمادها مؤخرا وذلك لالسباب المذكورة في 

كتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

طلب التمديد األول للعقد المباشر رقم 12-2017/2016 بث اإلعالنات القيمية في مطار الكويت 
الدولي المبرم مع/ شركة آد ايفكت للدعاية واإلعالن لمدة سبعة شهور إعتبارا من 2017/5/28 
حتى 2017/12/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/38,000 د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

الموضوع
3

4

5

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق في إجتماع رقم (2017/28) المنعقد في 
2017/4/12 المتضمن "عدم الموافقة إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016"

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق في إجتماع رقم (2017/28) المنعقد في 
2017/4/12  المتضمن "عدم الموافقة إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016"

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8549
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 

 طلب التمديد الثاني لعقد البند رقم (2) من المناقصة رقم 32-2013/2012 تقديم خدمات انترنت
وخطوط اتصال للوزارة المبرم مع / شبكة الخليج لالتصاالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2017/5/10 حتى 2017/11/9 بمبلغ إجمالي قدره (3,436/215 د.ك) لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016-11 .

- كما إطلع مجلس إدارة الجهاز على كتاب 8255 المؤرخ في 3-5-2017 المتضمن التوصية 
الخاطئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات
السيد/ يعقوب االحمد     رئيس المركز االعالمي

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2017/36

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة العدل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017009763
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

 
 

 رقم الكتاب :2017010462
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

 رقم الكتاب :2017010966
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق  واإلذن بترسية المناقصة رقم و ع/2017/2016/9 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البيئة االفتراضية للخوادم الرئيسية في مجمع الوزارات ومجمع 
محاكم االحمدي على / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت (أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/1,049,872 د.ك ) فقط مليون  وتسعة واربعون الف  وثمانمائة واثنى وسبعون دينار  
الغير وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب التجديد االول لعقد رقم 20-2016/2015 توفير مواقف سيارات العضاء السلطة القضائية 
والسادة أعضاء النيابة العامة بمبنى الصفا بمنطقة المرقاب المبرم مع الشركة الدولية 

للمنتجعات (المقاول الحصري )  لمدة سنة  اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/25,000 د.ك )  خمسة وعشرون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التمديد الخامس لعقد مناقصة رقم وع/6-
2011/2010 تقديم استشاريين وفنيين واخصائيين في مجال نظم وتقنية المعلومات المبرم مع/ 
شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 

2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/ 70,800 د.ك )  فقط سبعون الف  وثمانمائة دينار  الغير 
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق في اجتماع 2017/13 المنعقد في 2017/2/15 
المتضمن " عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي "

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017010966
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 

 رقم الكتاب :126
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 

 رقم الكتاب :10961
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 

 رقم الكتاب :10478
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم و 
ع/2011/2010/6 تقديم استشاريين وفنيين واخصائيين في مجال نظم وتقنية المعلومات المبرم 

مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 
2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/92,400 د.ك ) فقط اثنى وتسعون ألف وأربعمائة دينار ال 

غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التمديد الخامس لعقد مناقصة رقم و 
ع/2011/2010/6 تقديم استشاريين وفنيين واخصائيين في مجال نظم المعلومات المبرم مع/ 
شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 

بمبلغ إجمالي قدره (-/112,050 د.ك ) فقط مائة واثنىعشر ألف وخمسون دينار ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على التجديد السادس لعقد رقم 1-2012/2011 تجديد 
تراخيص وصيانة تطبيقات أنظمة األرشيف اإللكتروني للوزارة المبرم مع / شركة ايبال 

إلستشارات الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 2017/4/4 حتى 2018/4/3 بمبلغ إجمالي قدره (-
/49,618 د.ك )  تسعة واربعون الف  وستمائة وثمانيةعشر دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة

الموضوع
3

4

5

6

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم  (2017/28) بتاريخ 
2017/4/12 المتضمن : "عدم الموافقة"

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم (2017/28) بتاريخ 
2017/4/12 المتضمن : "عدم الموافقة"

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم  (2017/28) بتاريخ 
2017/4/12 المتضمن : "عدم الموافقة"

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10478
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 

 رقم الكتاب :10876
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 

بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب ترسية الممارسة رقم و ع/2016/26-2017 طباعة وتوريد الكتاب اإلحصائي والتقرير 
السنوي للوزارة على/ شركة مطابع الخط (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/15,300 د.ك) 

فقط خمسة عشر ألف وثالثمائة دينار ال غير

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 15-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


