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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/8
13-جمادي األولى-1439

   االثنين 
2018-01-29 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-01-29

)(   االثنين 2018/8 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    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

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
هشام أحمد الدليمي

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان

د. محمد عبدالله العيسى
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

رئيس 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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم 
والعقود

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 

1
2
3
4
5

6
7
8

1

1

1
2

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة األعالم
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط
السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان 

الجودة والدعم التجاري

السيده/ ماريا ابراهيم     صائغ  أول نظم مالية

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

السيدة/ وفاء سمير     مدير ادارة الشؤون 
المالية

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون 
اإلدارية

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 

التجارية

السيدة/ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات لالمانة العامة لمجلس الوزراء

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس 
اختصاصي أول

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
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2018/8

  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

شركة نفط الكويت

2022009-RFP -: فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات صيانة المباني والتكييف بمناطق الشركة في شمال الكويت الرقم
 BUILDING & AC MAINTENANCE SERVICES FOR NORTH

KUWAIT AREAS

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :112
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ITB# 1016186 خدمات ضبط الجودة لميناء الزور 
Quality control services for AL-Zour Refinery لمدة خمس سنوات

- ال تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط
السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري

السيد/ بدر العتيبي     رئيس فريق التفتيش

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :285
 تاريخ الكتاب :2017/12/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثالث للممارسة رقم وأ/2014/362-2015 تشغيل مولدات الكهرباء 
االحتياطية بمجمع االعالم و المحطات الخارجية و محطة ارسال كبد المبرم مع/مؤسسة مبارك 

السلطان للتجارة العامة لمدة سنة اعتبارا من 2018/2/15 وبمبلغ اجمالي قدره (-
/94,000د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  دينار  الغيروذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الموحدة لكافة أعمال الصيانة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8) بتاريخ 2018/1/15 المتضمن العقود السابقه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. سعود مدو     مهندس ميكانيك

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم للتنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :931
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة العطاء الوحيد المناقصة رقم هـ ع ر 2016/8-2017 استكمال إنشاء 
وإنجاز وصيانة صالة االتحاد الكويتي للمالكمة ورفع األثقال بناءا على طلب القطاع المختص 

لحين التنسيق مع إدارة الخبراء بخصوص الدعوى القضائية من المقاول السابق للمشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة لمدة شهرين مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :19975
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز /م م/ 2018/2017/1 توصيل و تشغيل خطوط نقل 
المعلومات و االنترنت لمشروع ميكنة اعمال الهيئة على الشركات والمؤسسات المسجلة لدى 

الجهاز المركزي للمناقصات العامة و المقيدة لدى بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 
 2017

* نسبة األوامر التغييرية (%35)
* مدة التوريد 60 يوم وفترة الصيانة 3 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6259
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل بداية فترة التعاقد للعقد رقم 2017/11/6/53 توفير خدمات 
مايكروسوفت للدعم الفني المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر ليصبح اعتبارا من 
2017/11/26 حتى 2018/11/25 بدال من 2017/9/1 حتى 2018/8/31 بنفس المبلغ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ماريا ابراهيم     صائغ  أول نظم مالية

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب الجهاز المركزي للمناقصات تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2 /2016-2017 تنفيذ 
أعمال الصيانة الشاملة والتركيبات الهندسية بمنى وكالة األنباء وذلك لقرب إنتهائها .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1661
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم CA/CPD/0240 تعزيز سالمة وتكاملية أداء الرصيف 
الشمالي االنشائية لتسهيل تصدير النفط ومشتقاته حتى نهاية عام 2030 في صفاة ميناء 

األحمدي حتى تاريخ 2018/2/27 بدال من 2018/1/30

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 لشئون ذوى اإلعاقة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :100303
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب الهيئة استثناء صرف االجهزة التعويضية من شروط و ضوابط الجهاز للسنتين الماليتين 
2019/2018 و 2020/2019 مع إلتزام الهيئة بأن ال يتجاوز الصرف الحدود المخصصة 

بالميزانية في شأن صرف االجهزة التعويضية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ وفاء سمير     مدير ادارة الشؤون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :115/5/68
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

 رقم الكتاب :113/5/66
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم 167674 توريد غازات صناعية و طبيعية لمختبرات و مواقع 
المعهد المبرم مع/ شركة اوكسجين الكويت لمدة اربع اشهر اعتبارا من 2017/12/1 حتى 

2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/40,000 د.ك)  فقط اربعون الف  دينار  الغير لحين االنتهاء
من المناقصة الجديده 2018/2017-8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم m-4-2015-2016 توفير وجبات غذائية لمشاركي 
الدورات التدريبية الداخلية المبرم مع/ شركة بانكويت انترناشونال للتجهيزات الغذائية لمدة سبعة
شهور ونصف اعتبارا من 2017/8/16 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/20,000 د.ك)

 فقط عشرون الف  دينار  الغير

*** علما بأن المناقصة تحت نطاق قانون المناقصات رقم 37 لسنة 1964 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة إعتبارا من تاريخ الكتاب في 2018/1/9
وعدم موافقة

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :1787
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم م ع ت ا/ق/4/2016 استئجار مركبات النجاز 
اعمال المؤسسة  وذلك لقرب انتهائها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

طلب التجديد االول لعقد تدريب و تاهيل الكويتين حديثي التخرج في مجال نظم و تقنية المعلومات
المبرم مع/ شركة اي بي ام لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/554,490 د.ك)  فقط 

خمسمائة واربعة وخمسون الف  واربعمائة وتسعون دينار  الغير بذات الشروط و االسعارعلما 
بان العقد الحالي ينتهي في مايو 2018

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2931
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2932
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

طلب التجديد الثاني المناقصة رقم 2016/2013/1 تقديم خدمات المستخدمين للصندوق المبرم 
مع/ شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى
2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (146,006/400 د.ك)  فقط مائة وستة واربعون الف  وستة 

دينار  واربعمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2015/2014/12 تأمين تكافلي للعالج الطبي الجماعي 
والسفر والحياة الجماعي والحوادث الشخصية وإصابات العمل للعاملين بالصندوق المبرم مع/ 
شركة تآزر للتأمين التكافلي لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/99,500 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/26$
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم RFQ-2038693 توريد حامالت بطانات الحفر مع الخدمات 
المرتبطة بها لالبار العميقة 

 LONG TREM SUPPLY AGREMENT FOR LINER HANGER AND
ASSOCIATED SERVICES FOR DEEP WELLS

* المناقصة قابلة للتجزئة على 11 بند 
*ال تقبل عروض بديلة

*مفتوحة على جميع الموردين 
*على ان تكون المواد المطلوبة من صنع احدى الشركات المصنعة المعتمدة لدى الشركة 

والمدرجه اسمائها بوثائق المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

السيد/ عبدالعزيز المطوع     آمر مشتريات
السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة

المهندس/ عبد الرجمن الحوقل     مهندس بيئي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/80$
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة نفط الكويت تطبيق المادة رقم (85) من قانون 49 للمناقصات العامة 
-RFP على/ الشركة الكويتيه االولى للتجارة العامة والمقاوالت ألعمال المناقصة رقم

2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة 
CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS  وذلك لضعف أداؤها في 

األعمال الموكلة لها.

- كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 2017/1743بتاريخ 2017/12/6المتضمن اعتذار شركة نفط 
الكويت عن قبول اشتراك الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ عبدالعزيز المطوع     آمر مشتريات

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة
المهندس/ عبد الرجمن الحوقل     مهندس بيئي

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201801688
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب التالي:
*اوال: اعادة ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم 

واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى) على/ شركة 
المحيسن الدولية للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم (17.95%) وذلك العتذار 

الشركات عن تجديد الكفالة

*ثانيا: تجديد الكفاالت للمناقصين المشاركين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة أسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201800450
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :201800597
 تاريخ الكتاب :2017/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201801386
 تاريخ الكتاب :2017/01/15

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/77 إصالح و تشغيل و صيانة معدات 
التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية بمدارس و مباني وزارة التربية تابعة لمنطقة األحمدي 

التعليمية ( المنطقة األولى ) المبرم مع/ شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة العامة و 
المقاوالت اعتبارا من 2018/4/21 حتى 2018/10/20 بمبلغ اجمالي قدره (-/123,200 د.ك) 
فقط مائة وثالثة وعشرون الف  ومائتى دينار  الغير لحين االنتهاء من اعداد مناقصات جديده لكل

منطقة تعليمية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره  (-/92,080 د.ك) مايعادل نسبة 
(11.5%) من العقد رقم 26 لتنفيذ اعمال اعداد و تقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال 

بمنطقتي الفروانية و مبارك الكبير المبرم مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/69 إصالح و تشغيل و صيانة معدات 
التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية لمباني مدارس الوزارة  التابعة لمراقبة منطقة الجهراء 

التعليمية (المنطقة الثانية) المبرم مع/ شركة علي محمد ثنيان الغانم واوالده للتجارة العامة 
اعتبارا من 2018/3/31 حتى 2018/8/21 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,500 د.ك)  فقط تسعة 

وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير لحين االنتهاء من اعداد مناقصات جديده لكل منطقة 
تعليمية

 

الموضوع
2

3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :361
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/1 صيانة بداالت جامعة الكويت المرساة على/ شركة 
الشرق االوسط ألجهزة االتصاالت السلكية و الالسلكية (عطاء وحيد) بناءا على مالحظات ديوان 

المحاسبة 
* عدم توافر جداول تحليل االسعار من المناقص 

* ارتفاع تكلفة العرض الوحيد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :001
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري بزيادة مبلغ (5,452,763/352 د.ك) بنسبة (17.5%) من قيمة 
عقد المناقصة رقم 10/262KU/KUCP/CO-11 انشاء حزمة رقم(6B) اعمال مواقف 

السيارات العلوية و المالجئ العامة و المباني المتفرقة (الجزء الشرقي) في مدينة صباح السالم
الجامعية- جامعة الكويت المبرم مع/ الشركة االحمدية للمقاوالت و التجارة الضافة شبكة المياه 

(RO) و خزانات المياه و مضخات اضافية نتيجة لقرار وزارة االشغال و التمديد لمدة 15 شهرا 
اعتبارا من تاريخ اصدار تعليمات المهندس

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي
عضو الجهاز/ بدر الدويسان

عضو الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page22 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :360
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :620
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب الجامعة  تمديد الكفاالت البنكية االولية للشركات المشاركة في المناقصة رقم 2017/6-
2018 اعمال الصيانة الجذرية لقطاع (الشويخ) - الدارة االنشاءات و الصيانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب
المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

طلب الجامعة استدعاء العطاءات المنخفضة للمناقصة رقم 2018/2017/6 اعمال الصيانة 
الجذرية لقطاع (الشويخ) الدارة االنشاءات والصيانة وذلك للرد على االستفسارات المذكورة 

بكتاب الجامعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب
السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطبيق أحكام  المادة رقم 38 من الالئحة التنفيذية من قانون 
المناقصات رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page23 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :235
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 641-2018/2017 توريد كتب عربية - ادارة مكتب الطالب 
الجامعي - بالجامعة على النحو التالي:

- البنود أرقام (9،7،6،5،4،3،2،1) على/ شركة دار الكتب للتجليد(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/84,350 د.ك)

- البند رقم (8)على/ شركة دار العلم للنشر والتوزيع (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/7,800 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
عضو الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1285
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

 رقم الكتاب :461557
 تاريخ الكتاب :2017/12/07

 
 
 

 رقم الكتاب :24618
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع /2017/2016/34 توريد وتركيب نظام مركزى الدارة 
البيانات في مركز غسيل الكلى على / شركة التقدم التكنولوجي (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/2,935,000 د.ك)  فقط  مليونين  وتسعمائة وخمسة وثالثون الف  دينار  الغير المطابق

للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م خ ع/2017/2016/9 استبدال مبردات مياه رئيسية 
تعمل بنظام التبريد بالهواء مع ملحقاتها بكل من مركز البحر للعيون ومركز البابطين للحروق 

بمنطقة الصباح الطبية التخصصية على / شركة مدينة الحرير المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/170,106 د.ك) فقط مائة وسبعون الف ومائة وستة دينار 

الغير المطابق للشروط والمواصفات.

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

 

طلب التمديد الثاني لعقد ممارسة الضمان الصحي تسجيل المشتركين في الضمان الصحي 
وإصدار البطاقات الخاصة بهم المبرم مع شركة / الخدمات العامة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2018/1/29 لغاية 2018/7/27 بنفس الشروط واألسعار وذلك ألن المزايدة المطروحة حاليا ما 
زالت في مرحلة الدراسة الفنية ويصعب ايقاف الخدمة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :130
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :129
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :124
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1110
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (141) محاليل و مستهلكات الجهزة 2VITEK لمعرفة نوع 
الميكروب لكافة المختبرات لوحدات الميكروبيولوجي من / شركة الخليج المتكاملة لالنظمة 

االمنية (الوحيدة المصنعة للمواد والوحيدة التي تقدم بعرض) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,450,350 يورو) ما يعادل (-/798,814 د.ك) فقط سبعمائة وثمانية وتسعون الف وثمانمائة 

واربعة عشر دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

 UNICEL DXH (اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (140) محاليل و مستهالكات جهاز ال
800 لكافة المختبرات من / شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (الوحيدة التي تقدمت بعرض) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/514,296د.ك) فقط خمسمائة واربعة عشر الف ومائتين وستة وتسعون 
دينار الغير

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (134) محاليل االستزراع لوحدة الخصوبة بمختبرات مستشفى
الجهراء من / شركة طارق العوضى و شركاه (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/80,710

د.ك) فقط ثمانون الف وسبعمائة وعشر دينار الغير

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء البند رقم (52) شراء أدوية (حبوب) لعالج ارتفاع 
ضغط الدم لحاجة كافة األقسام في المستشفيات مع/ شركة بدر سلطان وإخوانه بدال من شركة 

ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة.

 

الموضوع
4

5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :875
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال شراء البند رقم (114) من العقد رقم (15/1953C) شراء 
أقالم انسولين لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات مع/ شركة الدائرة المركزية

بدال من شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة.

 

الموضوع
8
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page27 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :957
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :956
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :960
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم دأ- ت ع- 290 إلستضافة الوفود المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي 
إلعادة إعمار العراق -الكويت (2018) مع / شركة الفنادق الشرقية (شيراتون الكويت) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/878,500د.ك)  فقط ثمانمائة وثمانية وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات لالمانة العامة لمجلس الوزراء
السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب التعاقد المباشر رقم دأ-ت ع-292 إلستضافة الوفود المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي 
إلعادة إعمار العراق -الكويت (2018) مع / شركة الفنادق الشرقية (فندق فور بوينتس) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/383,000د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة وثمانون الف  دينار  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية

 

طلب التعاقد المباشر رقم دأ-ت ع- 291 إلستضافة الوفود المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي 
إلعادة إعمار العراق -الكويت (2018)  مع / شركة الصالحية العقارية (فندق كورت يارد) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/290,000د.ك)  فقط مائتين وتسعون الف  دينار  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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       

Page28 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :955
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :1016
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم دأ/ت ع/293 مع/ شركة الصالحية العقارية "فندق جي دبليو ماريوت" 
الستضافة الوفود المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي العادة اعمار العراق - الكويت 2018 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/220,000 د.ك)  فقط مائتين وعشرون الف  دينار  الغير 

ووفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع االخذ بعين االعتبار 
استخدام الديوان لنسبة االوامر التغييرية بحدود (50%) من االعداد والقيمة االجمالية للتعاقد 

لتغطية الزيادة التي قد تطرأ او بنسب اقل عند الحاجة الفعلية لها

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (د أ-م-285) إستئجار وتركيب وتشغيل أجهزة مكتبية وتوفير 
فنيين ومستهلكات والصيانة لها لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق - الكويت (14-12 
فبراير 2018) بين الشركات المتخصصة ووفقا للمادة رقم (17) من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة لسنة 2016

* مرفق تقرير قسم الممارسات
-غير قابلة للتجزئة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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



2018/8

  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       

Page29 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1015
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :958
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :959
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (د أ - م - 286) استئجار وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب آلي 
وملحقاتها وتوفير فنيين ومستهلكات والصيانة لها لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق -
الكويت (12-14 فبراير 2018) بين الشركات المتخصصة ووفقا للمادة رقم (17) من القانون 

رقم 49 في شأن المناقصات العامة لسنة 2016

* مرفق تقرير قسم الممارسات
-غير قابلة للتجزئة

 

طلب التعاقد المباشر رقم د أ - ت ع/ 294  إلستضافة الوفود المشاركة بمؤتمر الكويت الدولي 
إلعادة إعمار العراق -الكويت (2018)  مع / شركة البركة الكويتية للتجارة العامة ( فندق كروان

بالزا - فندق هوليدي ان الثريا) بمبلغ إجمالي قدره (-/120,000 د.ك) مائة وعشرون الف  
دينار  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية

 

طلب الغاء الممارسة د أ - م - 171 إيجار أجهزة للدورة الثامنة و الثالثون لمؤتمر القمة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية - الكويت ( 5-6 ديسمبر 2017) وذلك نظرا لضيق الوقت وعدم 

التمكن من استكمال اجراءات طرح الممارسة بالوقت المحدد لها.

 

الموضوع
6

7

8

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 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/8

  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 
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Page30 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :963
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :962
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :961
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم دأ-م-173 حجز إعالن مرئي و إعالنات بالصحف للدورة الثامنة و 
الثالثون لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت  (5-6 ديسمبر 2017)  

وذلك لعدم استكمال اجراءات طرح الممارسة بالوقت المحدد لها

 

طلب الغاء الممارسة  رقم دا-م-172 اعمال التجهيزات للدورة الثامنة والثالثون لمؤتمر القمة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت ( 5-6 ديسمبر 2017) وذلك لعدم استكمال 

اجراءات طرح الممارسة بالوقت المحدد لها

 

طلب الغاء الممارسة د أ - م -189 توريد و تركيب و تشغيل كاميرات المراقبة للدورة الثامنة و 
الثالثون لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الكويت (5-6 ديسمبر 2017) 

وذلك نظرا لضيق الوقت وعدم التمكن من استكمال اجراءات طرح الممارسة بالوقت المحدد لها.

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

شركة نفط الكويت

 رقم الكتاب :1503066
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/126$
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي وقدرة (-/22.077د.ك) فقط اثنى 
وعشرون الف  وسبعة وسبعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (11.2%) على قيمة عقد اإلتفاقية 
رقم 2014/8-2015 تقديم خدمات إستشارية هندسية للقيام بأعمال اإلشراف على مشروع إنشاء
(7) مراكز إسعاف بمناطق متفرقة بدولة الكويت وذلك لتمديد العقد لمدة (90) يوم إعتبارا من 

2017/10/7 وذلك بناءا على المعدل الشهري لجهاز اإلشراف خالل فترة التمديد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على إصدار األمر التغييري للعقد رقم 
13050704 من الممارسة رقم RFP-2007367 للخدمات اإلستشارية إلدارة المشاريع 
 UNITED ENGINEERING AND / والخدمات المتعلقة بها  والمبرم مع السادة

TECHNICAL CONSULTANTS UNETEC بمبلغ إجمالي وقدرة (-/1.490.019 
د.ك) وذلك لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة 347 يوم  إعتبارا من 2018/1/19 حتى 
(2043745-RFP) 2018/12/31 لحين االنتهاء من طرح الممارسة البديلة رقم

-اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (2018/117) المؤرخ في 2018/1/23 
والمتضمن مبررات الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/6) 
المنعقد في 2018/1/22 المتضمن طلب االمر التغييري : عدم الموافقة

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 31-01-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 


