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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/40
28-شعبان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-05-24 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-24

)(   االربعاء2017/40 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

فيصل حمد المزين
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد

هيا أحمد الودعاني

هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

محمد ناصر الخرافي
عبدالله سعود العبدالرزاق

 العضو / ممثل جامعة الكويت
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة العدل

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 وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 

1
2
3
4
5
6
7

1

1

2

1
2

1
2

3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة العدل
 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الديوان األميري
 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر
 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ أحمد رجب حسن     اختصاصي أول 
محاسبة

السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم 
الخدمات

السيد/ هالل نايف عشيان     مهندس أول 
ميكانيك

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني

والمالي
السيده/ انوار الحمدان     رئيس قيم إعداد 

تجهيز الكتب المدرسية

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات
السيدة/ سعاد القطان     مهندسة ميكانيكية

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون
الهندسية والصيانة

السيد/ فريد العوضي     مدير إدارة الشئون 
الهندسية والصيانة

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم 
الشبكات والمحطات

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف 
إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين 
االختصاصيين

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيد/ مجيد الجزاف     وكيل المساعد لشؤن 
التلفزيون

السيد/ عادل عطالله     مدير التشغيل والتنفيذ

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي 
مشارك - برنامج الغذاء والتغذية

3
4

5

6
7

8

9

10

11
12
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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  (2017/39) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/22)

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

التوقيع

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث 
مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

12

13



2017/40

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5275
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/2015/101 اعمال توفير عمالة متخصصة وفنية لالعمال 
الورش للتاثيث الدارة التاثيث واالسكان بالجامعة المرساة على/شركة البحار للخدمات العامة 
(أقل األسعار)   وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية منذ السنة المالية 2015-2016 و2016-

2017

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :3498
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/86,100 د.ك)  فقط 
ستة وثمانون الف  ومائة دينار  الغير  ما يعادل نسبة (16.6%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ 
ع / ش أ م / 2013/2012/60 تشغيل و صيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية 

التربية االساسية للهيئة المبرم مع/شركة يوسف أحمد الغانم وأوالده وتمديد العقد لمدة ستة اشهر
من 2017/3/13 حتى 2017/9/12 وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات
السيد/ فريد العوضي     مدير إدارة الشئون الهندسية والصيانة

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة
السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة

السيدة/ سعاد القطان     مهندسة ميكانيكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد 
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري 

وممثل وزارة المالية/ عبدالله زايد الفهد

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 لشئون القصر

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6123
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2-2014/2013 اعمال التنظيف والنقل الداخلي 
والتخلص من النفايات لمبنى الهيئة وفروعها المبرم مع /شركة البحر لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق لمدة ثالثة أشهر تبدأ من 2017/6/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,863 د.ك )  ستة عشر 

الف  وثمانمائة وثالثة وستون دينار  الغير

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4170
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب طرح ممارسة محدودة رقم دأ/م/155 استئجار عدد (250) سيارة جديدة VVIP الستخدام 
ضيوف الدولة لمؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي - ديسمبر 2017 بين الشركات المذكورة 

بكتاب الديوان

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :274
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب الشراء باألمر المباشر عدد (4) سيارات للسادة مستشارين سمو ولي العهد بمبلغ اجمالي 
قدره (-/100,000 د.ك)  فقط مائة الف  دينار  الغير .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد رجب حسن     اختصاصي أول محاسبة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :177
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :175
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب إعادة عرض التعاقد رقم 0189-2017/2016 لشراء حقوق النقل التلفزيوني لبرنامج 
(طارق مول2) على شاشه تلفزيون الكويت بعدد (30 حلقة) من/فروغي لإلنتاج الفني بمبلغ 

اجمالي قدره (-/360,000 د.ك) فقط ثالثمائة وستون الف  دينار  الغير وذلك بناء على 
مالحظات ديوان المحاسبة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد الجزاف     وكيل المساعد لشؤن التلفزيون
السيد/ عادل عطالله     مدير التشغيل والتنفيذ

طلب التعاقد رقم 0026-2017/ 2018 لشراء البرنامج التلفزيوني (عيشها) بعدد (30 حلقة) 
على شاشة نلفزيون الكويت من/شركة M Film بمبلغ اجمالي قدره (-/150,000 د.ك) فقط 

مائة وخمسون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد الجزاف     وكيل المساعد لشؤن التلفزيون
السيد/ عادل عطالله     مدير التشغيل والتنفيذ

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه بأنه مازال عند قراره السابق الصادر بإجتماع 
(2017/21) المنعقد بتاريخ2017/3/20 المتضمن الموافقة

وعدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

وعضو مجلس إدارة الجهاز/  مشاري البليهيس

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري
وعضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهيس

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3290
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3291
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب التمديد السادس  لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/28 استئجار عدد ( 8 ) قطعة بحرية 
للعمل بميناء الشويخ التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة سي الين جروب لمده ستة اشهر اعتبارا

من2017/6/6 بمبلغ اجمالي قدره (916,957/022د.ك)  فقط تسعمائة وستةعشر الف  
وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار  واثنى وعشرون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة رقم م م ك /2017/2016/4 إقفالها في 2017/7/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م م ك / 2012/9 استئجار عدد ( 4 ) قطعة بحرية 
مكونة من عدد ( 2 ) ساحبات بحرية عدد ( 1 ) زورق ارشاد عدد ( 1 ) قارب ربط مع الطاقم 

بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة نصيب للمالحة لمدة ستة أشهر اعتبارا 
من2017/6/6  بمبلغ إجمالي قدره (388,888/787 د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية وثمانون الف  
وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار  وسبعمائة وسبعة وثمانون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 اقفالها في 2017/7/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1

2

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 بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 
من قانون المناقصات العامة لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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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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Page12 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017011556
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :11798
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :3666
 تاريخ الكتاب :2017/02/14

 
 
 

طلب إعادة النظر في قرار الجهاز السابق بشأن التجديد الثالث لعقد المناقصة رقم وع/5/ 
2013/ 2014 تقديم استشاريين وفنيين وأخصائيين في مجال نظم المعلومات المبرم مع / شركة 
الحلول التكنولوجية لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-
/56,160 د.ك )  ستة وخمسون الف  ومائة وستون دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ع / 2013/2012/2 اعمال تنظيف شاملة لمباني 
الوزارة المبرم مع/ شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة (7اشهر) 

اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (415,369/500 د.ك) وذلك 
لحين صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية (2018/2017) واعادة عرض ترسية المناقصة 

الجديدة رقم وع/8-2017/2016 على ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب طرح المناقصة رقم و ع/2018/2017/1 إعادة تأهيل مساكن القضاة بمنطقة الشامية

- المناقصة عامة
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- شرط الخبرة أن ال تقل عن خمس سنوات

- نسبة األوامر التغييرية (%40)

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق في إجتماع رقم 2017/28 المنعقد في 
2017/4/12 المتضمن عدم الموافقة على التجديد الثالث وذلك إستنادا للمادة رقم ( 19 ) من 

أحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/40
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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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Page13 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3666
 تاريخ الكتاب :2017/02/14

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغييرية لتصبح 25% ولمدة 150 
يوم بناءا على إفادة ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2017/40
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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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Page14 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14464
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :14589
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :14462
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج ع 2017/2016/5 شبكات الري والمزروعات لكافة منشات 
الوزارة على/ شركة علي محمد ثنيان الغانم واوالده (أقل االسعار) بنسبة خصم (-35.5%) بمبلغ

اجمالي قدره (-/967,500 د.ك)  فقط تسعمائة وسبعة وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هالل نايف عشيان     مهندس أول ميكانيك
السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم الخدمات

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/2 استئجار مركبات متنوعة 
للوزارة المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات اعتبارا من 2017/6/29 حتى 2018/3/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/190,128 د.ك)  فقط مائة وتسعون الف  ومائة وثمانية وعشرون دينار  الغير 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة عن طريق الهيئة العامة لذوي االعاقة

*علما بأن المبلغ االجمالي ينقسم الى:
- وزارة الشؤون االجتماعية بقيمة (-/23,392 د.ك)

- الهيئة العامة لذوي االعاقة لقيمة (-/166,736 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هالل نايف عشيان     مهندس أول ميكانيك
السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم الخدمات

(اعيد بحث) طلب  اصدار االمر التغييري االول لعقد المناقصة رقم و ش ج ع/2016/2015/3 
اعمال تجديد وتاهيل واجهات مبنى المسنين و مبنى تاهيل الرجال في قطاع الرعاية االجتماعية 

المبرم مع/ ديفلوب للتجارة العامة والمقاوالت 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

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       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14462
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

- تخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/49.288 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  ومائتين وثمانية 
وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة (%21.8) 

- زيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/49.288 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  ومائتين وثمانية وثمانون
دينار  الغير ما يعادل نسبة (%21.8)

والتمديد األول لمدة ثالث شهور ابنداء من 2017/11/7 حتى 2018/2/6 دون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هالل نايف عشيان     مهندس أول ميكانيك
السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم الخدمات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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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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Page16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8774
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :9159
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :8775
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 2012/2011/2 اعمال النظافة التابعة لقطاع الدراسات 
االسالمية واية مواقع اخرى بدولة الكويت المبرم مع/ شركة شركة الشماسية العالمية للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,414,035 د.ك) مليون  واربعمائة واربعةعشر الف  وخمسة وثالثون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

 طلب التمديد الرابع لعقد  المناقصة رقم 8-2013/2012 صيانة نقاط الربط الشبكي للمواقع 
الخارجية التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة الشبكات الدولية للتكنولوجيا لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2017/6/25 حتى 2017/12/24  بمبلغ اجمالي قدره (-/ 39,833 د.ك) فقط تسعة وثالثون

الف وثمانمائة وثالثة وثالثون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 
الجديدة رقم 2017/2016/12.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

طلب إلغاء واعادة طرح المناقصة رقم أ ف /2015/2014/1 ( ع ) اعمال النظافة للمباني 
التابعة لقطاع شئون القرآن الكريم والدراسات االسالمية واية مواقع اخرى بدولة الكويت وذلك 

لعدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات الفنية المطلوبه .

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام 
القانون رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016 ولمدة ستة  شهور فقط

وعدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

وعضو مجلس إدارة الجهاز/  مشاري البليهيس

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

البيـــــــــــــــــــان

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       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8775
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :4017
 تاريخ الكتاب :2017/03/07

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

طلب ترسية بنود الممارسة رقم ( 2016/56-2017) احتياجات ادارة التنمية االسرية من الهدايا
على النحو التالي:

-على شركة كريستال ميديا للدعاية و االعالن بمبلغ اجمالي قدره (14,395/300 د.ك)
-البنود ارقام (30.11.10.9) على مؤسسة التكنولوجيا االسالمية بمبلغ اجمالي قدره (-/1,663 

د.ك)
- البند رقم (30) مناصفة

-وإلغاء البنود ارقام (12.15.16.20.22.23.24.35.36.38.46)

كما اطلع الجهاز على كتب الوزارة رقم 5865 المؤرخ في 2017/4/2
وكتاب الوزارة  7667  المؤرخ في 2017/4/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل العثمان     مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13672
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :12573
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :12577
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم م ع/2017/2016/45 استئجار وتوريد و نقل وتركيب 
وتشغيل وصيانة تراخيص مايكروسوفت لمدة شهر اعتبارا من 2017/5/28

 

طلب التمديد الخامس لعقد الممارسة تنفيذ أعمال الحراسة لمدراس ومباني الوزارة بمنطقة 
األحمدي التعليمية المبرم مع/ الفيصل لحراسة المنشآت لمدة شهرين اعتبارا من 2017/7/1 
حتى 2017/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/84.958 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  وتسعمائة 

وثمانية وخمسون دينار  الغير

أطلع الجهاز  على كتاب رقم 13511 بتاريخ 2017/5/21

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيده/ انوار الحمدان     رئيس قيم إعداد تجهيز الكتب المدرسية

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م ع / 2012/2011/36 اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني وزارة التربية التابعة لديوان عام الوزارة ( الشويخ / 

الجابرية ) المبرم مع /شركة اإلنجاز للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 
2017/6/17 حتى 9/16/ 2017 لتصبح قيمة التمديد الثالث و الرابع بمبلغ اجمالي قدره (-

/40,000 د.ك) فقط اربعون الف  دينار  الغير بناءا على مو افقة وزارة المالية

-كما كتاب الوزارة رقم 6538 بتاريخ 2017/3/14

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :12577
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :12838
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12995
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيده/ انوار الحمدان     رئيس قيم إعداد تجهيز الكتب المدرسية

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (78,064/754 د.ك)  فقط ثمانية 
وسبعون الف واربعة وستون دينار وسبعمائة واربعة وخمسون فلس الغير ما يعادل (%81.6) 
على قيمة عقد المناقصة رقم م ع / 2015/2014/15 ( ع ) اعداد وتقديم وجبات غذائية صحية 
لرياض االطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات المبرم مع/ شركة الرائد الذهبي للتجهيزات 

الغذائية لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيده/ انوار الحمدان     رئيس قيم إعداد تجهيز الكتب المدرسية

(اعيد بحث)طلب التجديد الثاني لعقد تنفيذ أعمال صيانة آلة تصوير مستندات مينولتا رقم (600)
للغرف السرية بالكنترول بالمناطق التعليمية المبرم مع / شركة بدر المال وأخوانه لمدة سنه 

إعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/198.400 د.ك)  فقط مائة 
وثمانية وتسعون الف واربعمائة دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لزيادة عدد (15) آلة 

تصوير.

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8423) المؤرخ في 2017/4/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيده/ انوار الحمدان     رئيس قيم إعداد تجهيز الكتب المدرسية

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13672
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :13231
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم م ع/2017/2016/45 استئجار وتوريد و نقل وتركيب 
وتشغيل وصيانة تراخيص مايكروسوفت لمدة شهر اعتبارا من 2017/5/28

 

طلب التعاقد المباشر رقم 10-2018/2017 مع/مؤسسة دار التربوين وكالء الساده/شركة ذات 
السالسل لتأليف و موائمة و طباعه منهجي العلوم و الرياضيات للمرحلة المتوسطة  بمبلغ 

اجمالي قدره (-/3,348,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين  وثالثمائة وثمانية واربعون الف  دينار  
الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيده/ انوار الحمدان     رئيس قيم إعداد تجهيز الكتب المدرسية

المهندس/أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1235
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1310
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص /176 ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ 
العقيلة المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة (297) يوم اعتبارا من 6/7/ 

2017 بمبلغ إجمالي قدره (-/486,000 د.ك ) اربعمائة وستة وثمانون الف  دينار الغير وذلك  
لحين االنتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد الخاصة بمشروع توسعة ام الهيمان واالعمال 

المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة .

- كما اطع الجهاز على كتاب 1272 المؤرخ في 2017/5/14 المتضمن أسم الشركة واسباب 
طلب التمديد  .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بخصم مبلغ اجمالي قدره (-/175,000) مايعادل نسبة 
(2.4%) على قيمة عقد الممارسة رقم هـ ص/163 اعمال تجديد شبكة المجاري الصحية بدولة 

الكويت - المرحلة الثانية عشر منطقة (الرقة - هدية ) المبرم مع / شركة كي سي سي وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

الموضوع
1

2

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 بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1236
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :328
 تاريخ الكتاب :2017/01/31

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/ 166 ادارة و تشغيل وصيانة محطة
تنقية أم الهيمان المبرم مع/ شركة كويت بروكنر للمقاوالت اإلنشائية لمدة 296 يوم اعتبار من 

2017/6/8 بمبلغ إجمالي قدره (-/ 180,000د.ك)  فقط مائة وثمانون الف  دينار  الغير  وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد الخاصة بمشروع توسعة ام الهيمان واالعمال 

المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة .

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1271 المؤرخ في 2017/5/14 المتضمن أسم 
الشركة واسباب طلب التمديد .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

(اعيد بحث) طلب اعادة طرح المناقصة رقم هـ م خ / 202(ع) استكمال تصميم وانشاء وانجاز 
(DB) وتأثيث وتجهيز طبي وصيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة

- المناقصة التقبل التجزئة 
- المناقصة التقبل عروض بديلة
- االوامر التغييرية بنسبة %25

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1227 المؤرخ في 2017/5/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :328
 تاريخ الكتاب :2017/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :1304
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1303
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

 GALFAR إفادة الوزارة بالموافقة على تأهيل شركة جلفار للهندسة والمقاوالت وكالء شركة
ENGINEERING & CONT , OMAN  لتنفيذعقود انشاء كبرى ألعمال الطرق 

والجسور.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

إفادة الوزارة بالموافقة على تأهيل شركة االبيار الهندسية للتجارة العامه والمقاوالت وكالء 
a.s E CONSTRUCOES TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA لتنفيذ عقود 

انشاء كبرى ألعمال الطرق والجسور .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين
السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 األشغال العامة

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت 
االنشائية ش م ك م

 
 

 رقم الكتاب :1230
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

اعتذار / شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية  (اقل االسعار)عن تجديد الكفاله 
البنكيه المناقصة هـ ط /245 انشاء وإنجاز وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع 

المستقبلية وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

طلب ترسية الممارسة رقم ا م م /2016/32/2-2017 توريد وتركيب وصيانة أجهزة ماسح 
ضوئي على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره(31,989/750 د.ك)  فقط احدى وثالثون الف  وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار  وسبعمائة 
وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية
السيدة/ منيرة العنزي     كبير المهندسين االختصاصيين

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

يحال للوزارة لإلطالع واإلفادة بصفة عاجلة مع توجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهه إلجتماع 
قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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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Page25 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :898
 تاريخ الكتاب :2017/04/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1128
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1131
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم M-100-2017/2016 توريد جهاز تحليل الغاز بالتحليل 
الطيفي وذلك إلرتفاع األسعار المقدمة

كما إطلع الجهاز كتاب المعهد رقم 216 المؤرخ في 2017/5/14 المتضمن الشركات المشاركة 
بالممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

طلب ترسية الممارسة رقم m-84-2017/2016 توريد جهاز تحليل االعالف على/مركز الطب 
العربي (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/9,835 د.ك) فقط تسعة آالف  وثمانمائة وخمسة 

وثالثون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

طلب ترسية الممارسة رقم m-79-2017/2016 توريد جهاز الطرد المركزي عالي السرعة 
على/شركة العرفج الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,100 د.ك) فقط ستة 

آالف  ومائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن المعهد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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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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Page26 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1131
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1133
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1033
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1035
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

طلب ترسية الممارسة رقم m-61-2017/2016 التحليل الطيفي المستحث بواسطة فيض 
البالزما المزدوج على/شركة اشرف وشركاه (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/40,959 د.ك) فقط اربعون الف  وتسعمائة وتسعة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

طلب ترسية الممارسة رقم m-68-2017/2016 توريد جهاز كالورميتر لقياس السعرات 
الحرارية في االعالف  و الغذاء على/مركز الطب العربي (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/7,675 د.ك) فقط سبعة آالف  وستمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

طلب ترسية الممارسة رقم M-53-2017/2016 توريد نظام PCR على/ شركة التقدم 
التكنولوجي (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/13,950 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  

وتسعمائة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية

الموضوع
3

4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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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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Page27 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1035
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1072
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1144
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج
السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث

السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

طلب ترسية الممارسة رقم M-95-2017/2016 توريد جهاز البيكنوميتر الغاز اآللي على/ 
شركة السواحل الكويتية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,000 د.ك)  فقط ستة آالف  دينار

 الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

طلب ترسية الممارسة رقم M-49-2017/2016 توريد جهاز جمع كميات كبيرة من عينات 
الهواء على/ شركة العرفج الهندسية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/15,000 د.ك)  

فقط خمسةعشر الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غازي محمد جميل     باحث علمي مشارك - برنامج الغذاء والتغذية
السيدة/ د. جياسر س شاكامااليث     باحث مشارك

السيد/ عمر بدر حمادة     فني أبحاث
السيد/ محسن الحسيني     مدير برنامج

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/40

  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 :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/834$
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

    طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل 

طبقا للمادة رقم (16) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (25)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 29-05-2017 الساعة -/30:11 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


