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قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/30
23-رجب-1438 هـ 

   االربعاء
2017-04-19 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-19

)(   االربعاء2017/30 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  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       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

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

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

السيد/ خالد على  الشويب
خالد خليل العربيد
علي حاتم الصايغ

عبدالله سعود العبدالرزاق

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
ممثل / شركة نفط الكويت
عضو/ ممثل وزارة النفط

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
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1 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/647$
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2023965 انشاء محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة 
(KV11) ورفع كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت على/ شركة 
كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل االسعار / للكيبالت المصنعة خارج دولة الكويت) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/5,670,200 د.ك)  فقط خمسة ماليين  وستمائة وسبعون الف  

ومائتى دينار  الغير وليس (-/6,150,000 د.ك) وذلك بعد تصحيح الخطأ الحسابي بنسبة 
(%7.80)

** المناقصة مدرجة في نطاق عمل مواد القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



2 2017/30إجتماع رقم :

  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       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

شركة البترول الوطنية الكويتية

363
2017-04-10

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي (-/1.600.000 د.ك)  فقط  مليون  
وستمائة الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (65%) على عقد المجموعة األولى من 

المناقصة رقم HO/GS /0327 استئجار سيارات لشركة البترول  وشركة كافكو المبرم مع 
/ شركة اوتوماك للسيارات مع تمديد أعمال العقد لمدة 12 شهر (مشهرة) حتى 

2018/5/31  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ حسن الشمري   رئيس فريق إدارة العقود

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من شركة البترول الوطنية



3 2017/30إجتماع رقم :

  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       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة ناقالت النفط الكويتية

2
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح ممارسة رقم FNBP - 2017/03 تصميم وبناء وتسليم عدد (3) ناقالت غاز 
فئة ( VLGC-LPG ) على الشركات العالمية المؤهلة التالية:

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD/ JAPAN
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD / KOREA

SHANGHAI WAGAOQIAO SHIPBUILDING CO KTD / CHINA
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES CO LTD / JAPAN

واإلحاطة بالشروط المتضمنة بمستندات الممارسة المذكورة بكتابهم مع استثناءها من 
تحصيل الرسوم الخاصة مقابل توفير وثائق الممارسة كونها محدودة على شركات مؤهلة

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ عبدالرحمن مبارك الحصم        مدير مجموعة مشاريع االسطول باالنابة

السيد/ رياض السبيعي                    رئيس فريق
السيد/ حميد أحمد                          رئيس فريق

السيده/ جيهان الحبيشي                  رئيس فريق عمل العقود االداريه 
السيده/ أماني علي العلي                 رئيس فريق عمل العقود الفنية

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على طرح الممارسة

ثانيا: عدم موافقة على استثناء الشركة من تحصيل الرسوم الخاصة مقابل توفير وثائق 
الممارسة كونها محدودة على شركات مؤهلة



4 2017/30إجتماع رقم :

  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       

القطاع  النفطى - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الشركات البترولية

شركة ناقالت النفط الكويتية

3
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح ممارسة رقم FNBP - 2017/04 تصميم وبناء وتسليم عدد (1) ناقلة نفط 
خام عمالقة ( VLCC) على الشركات العالمية المؤهلة التالية:

 BOHAI SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRIES LTD/CHINA
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD / KOREA

SHANGHAI WAGAOQIAO SHIPBUILDING CO KTD / CHINA
واإلحاطة بالشروط المتضمنة بمستندات الممارسة المذكورة بكتابهم مع استثناءها من 

تحصيل الرسوم الخاصة مقابل توفير وثائق الممارسة كونها محدودة على شركات مؤهلة

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ عبدالرحمن مبارك الحصم        مدير مجموعة مشاريع االسطول باالنابة

السيد/ رياض السبيعي                    رئيس فريق
السيد/ حميد أحمد                          رئيس فريق

السيده/ جيهان الحبيشي                  رئيس فريق عمل العقود االداريه 
السيده/ أماني علي العلي                 رئيس فريق عمل العقود الفنية

الموضوع

2

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على طرح الممارسة

ثانيا: عدم موافقة على استثناء الشركة من تحصيل الرسوم الخاصة مقابل توفير وثائق 
الممارسة كونها محدودة على شركات مؤهلة



5 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

وزارة التربية

542
2017-02-23

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ط/242 
إنشاء واستكمال وصيانة طريق يربط ما بين الجزء القائم للطريق الدائري السابع مع الجزء
 COMBINED GROUP CONTRACTING UAE /الجنوبي للطريق االقليمي على
وكيله المحلي/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/ 
197,950,000 د.ك) فقط مائة وسبعة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار 

الغير بعد عمل موازنة تثمينية وذلك لكون المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة اإلنمائية 
اإلستراتيجية للدولة

علما بأنه تم مخاطبة وزارة المالية للحصول على اإلعتمادات المالية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 777 المؤرخ في 2017/3/15 المتضمن طلب 
اإلستعجال بتزويدهم بقرار الترسية

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة: 
السيدة/ زينب النعمة      مدير العقود والوثائق

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  بإجتماع رقم (2016/89) المنعقد في 2016/12/14 
المتضمن عدم الموافقة على الترسية لعدم توافر اإلعتماد المالي



6 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

9137
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

إفادة الوزارة بعدم موافقة ديوان المحاسبة على ترسية مجاميع المناقصة رقم م ع / 
2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في 

المناطق التعليمية لمدة ستة وثالثون شهراعلى النحو التالي 
- منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية للتجارة 

العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (7,977,486/636 د.ك)
- منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ الشركة الكويتية األولى للنظافة (ثالث 

أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/7,417,836 د.ك)
- منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات 

البحرية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (6,856,611/120 د.ك)
- منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/5,694,543 د.ك)
- منطقة الفروانية التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الشماسية للتجارة العامة 

والمقاوالت(ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (721,828/800 د.ك)
لعدم تفعيل المادة رقم (44) من قانون المناقصات رقم (37) لسنة 1964 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (9136) المؤرخ في 2017/4/6 والمتضمن تطبيق 
أحكام قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 على الشركة الكويتية لنقل النفايات المرساة 

عليها منطقة األحمدي التعليمية لعدم حضورها لتوقيع العقد

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

1

 م



7 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

9394
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/34 مشروع تصميم وترخيص وانشاء 
وانجاز وصيانة عدد ( 10 ) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة الجهراء 
التعليمية بنظام تسليم المفتاح على/شركة ارسان للمقاوالت و التجارة (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/2,346,365 د.ك) فقط  مليونين  وثالثمائة وستة واربعون الف  وثالثمائة
وخمسة وستون دينار  الغير

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

2

 م

   قرر الجهاز  التالي أوال: بعد االطالع على كتاب ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/3/29 
يرفع األمر لمجلس الوزراء لتفعيل المادة رقم (44) من قانون المناقصات العامة رقم 37 

لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة

ثانيا: توجيه دعوة لحضور ممثل عن الوزارة و ممثل عن شركة الكويتية االولى للنظافة 
(منطقة االحمدي) الجتماع قادم

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

9139
2017-04-06

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعاده النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم م ع 
/2016/2015/28 مشروع تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت 

تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم المفتاح 
على/شركة البحر االنشائية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,154,281 د.ك)  فقط  
مليونين  ومائة واربعة وخمسون الف  ومائتين واحدى وثمانون دينار  الغير وذلك بعد 

تجديد الكفالة البنكية

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

3

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق رقم  (2017/20) المنعقد في 3/15/ 2017 المتضمن عدم 

الموافقة لحين تجديد الكفالة البنكية
ثانيا: موافقة على الترسية



9 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

245712
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل المبلغ االجمالي للمناقصة رقم م ع / 2011/2010/50 مشروع استكمال تصميم 
وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة في منطقة السالم ق ( 1 ) التابعة 

لمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم المفتاح المرساه على/ شركة جلفار للهندسة والمقاوالت
ليصبح (-/1,219,164 د.ك) بدال من (-/1,224,014 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان

المحاسبة

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



10 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

6254
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة تزويدها  بجدول األسعار للعطاء/ مؤسسة خالد الحميدي  للبند رقم (11)  من 
المناقصة رقم م ع/2017/2016/33 توريد ونقل وتركيب وصيانة اثاث مدرسي ومكتبي 

المرسى وذلك بناءا على طلب  ديوان المحاسبة 

-اطلع الجهاز على كتاب شركة/المجموعة العربية رقم 2017/605 المؤرخ في 2017/4/9 
المتضمن استعجال الوزارة لتوقيع العقد

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

الموضوع

5

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



11 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

10242
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة التالي:
*أوال: افادة الوزارة بدراسة المكتب الهندسي بالتوصية على ترسية المناقصة رقم 

2017/2016/10 مشروع  إنشاء و انجاز و صيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة 
اشبيلية على/ شركة الخالد الهندسية والمقاوالت (سابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/3.798.292 د.ك) ثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف ومائتين واثنى وتسعون 

دينار ال غير 
*ثانيا: االطالع على رأي الوزارة المغاير لما خلص إليه المكتب الهندسي حيث ترغب 

بترسية أعمال المناقصة على/ شركة التخصيص الهندسية للمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/3.150.000 د.ك) ثالثة ماليين ومائة وخمسون ألف دينار

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقمي 10980 المؤرخ في 2017/4/9 المتضمن طلبهم 
الخاطئ ورقم 11004 المؤرخ في 2017/4/10 المتضمن القيمة االجمالية لشركة الخالد 

الهندسية

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ بدر العدواني         مدير إدارة الخدمات
السيده/ فوزية الفيلكاوي   رئيس قسم المناقصات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة يفيد بتقديم  توصية 
بصيغة واضحة وصريحة



12 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة العدل

6124
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/13 أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مركز 
الكويت الدولي للمخطوطات والمطبوعات النادرة - غرناطة - ق3 على/ شركة بريق المانع 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,178,777 د.ك) فقط 

مليون ومائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار ال غير

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ طالل العثمان        مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



13 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة العدل

وزارة التجارة والصناعة

7660
2017-03-29

8932
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم و ع/2017/2016/10 نقل وحماية وامن اموال ومضبوطات 
الوزارة على شركة / الرائد للحراسة ( ثاني أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره 

(349,804/800 د.ك )  ثالثمائة وتسعة واربعون الف  وثمانمائة واربعة دينار  وثمانمائة
فلس  الغير

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ ايمان الحبشي     مراقب مشتريات المخازن

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/1-2017 صيانة أجهزة التكييف للمراكز الخارجية التابعة
للوزارة لمدة ثالث سنوات على/ شركة برايت الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/84,600 د.ك) فقط أربعة وثمانون ألف وستمائة دينار ال 
غير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ عبدالله الكندري     باحث قانوني

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



14 2017/30إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

1367
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم ب ز/5-2016 مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت 
الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله ) المرساة على / شركة بريق المستقبل للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثالث اقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (1,696,188/500د.ك ) وإعادة 
الطرح على أن يتم الموافاة بالشروط الجديدة الحقا وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة .

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز التالي :
أوال إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2017/3 المنعقد في 2017/1/11

ثانيا : الموافقة على االلغاء  بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة



15 2017/30إجتماع رقم :

  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       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

8/17
2017-02-05

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث)اعتذار شركة تراي ألفا 
من اتمام اجراءات التعاقد للمناقصة رقم 2017/2016/28 
اعاده تاثيث للقاعات الدراسية في مركز العلوم الطبية لمركز 
العلوم الطبية بالجامعة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة 

وطلب استرداد الكفالة البنكية.

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ اسامه شهاب          مدير إدارة المشتريات

الموضوع

1

اســـم الشركة م

 

      قرر الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم (2017/17) المنعقد في 
2017/3/6 المتضمن " الموافقة ويحال لمجلس الوزراء بناءا 

على المادة (52) من قانون المناقصات" 

ثانيا :  بعد ورود كتاب الحق من الجامعة رقم 2090 بتاريخ 
2017/2/20 يتضمن توقيع العقد مع الشركة بتاريخ 

2017/1/2  قرر الجهاز  حفظ كتاب الشركة



16 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

7783
2017-03-29

7782
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2013/2012/16تنفيذ أعمال الصيانة 
والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى) 
المبرم مع/شركة ادارة االنشاءات والبناء لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى 
2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك) فقط خمسمائة الف  دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 11 / 2013/2012 مشروع تنفيذ اعمال 
الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية ( الثانية 

)المبرم مع/شركة جلفار للهندسة والمقاوالت لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2017/4/1 حتى
2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك) فقط خمسمائة الف  دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من المناقصات 
العامة لسنة 2016

وعدم موافقة كل من 
عضو الجهاز محمد الخرافي

وعضو الجهاز مشاري البليهييس



17 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

7782
2017-03-29

7774
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 15 / 2013/2012 تنفيذ اعمال الصيانة 
والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية ( المنطقة الثانية ) 
المبرم مع/شركة ساسكو الخليج للتجارة العامه و المقاوالت لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 

2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك) فقط خمسمائة الف  
دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

3

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من المناقصات 
العامة لسنة 2016

وعدم موافقة  كل من 
عضو الجهاز محمد الخرافي

وعضو الجهاز مشاري البليهييس

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من المناقصات 
العامة لسنة 2016

وعدم موافقة  كل من 



18 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

7774
2017-03-29

7776
2017-03-29

7778
2017-03-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 14 / 2013/2012 تنفيذ اعمال الصيانة 
والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية (المنطقة االولى) 

المبرم مع/ شركة جمكو للتجارة العامة والمقاوالت لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2017/4/1
حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك)  فقط خمسمائة الف  دينار  

الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد االول لعقد رقم 33المناقصة رقم 10-2013/2012 2010 تنفيذ أعمال 
الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية المنطقة 

األولى المبرم مع/شركة الرشيد ونصار للمقاوالت وتجارة المواد االنشائية لمدة اربعة اشهر 
اعتبارا من 2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك) فقط 

الموضوع

4

5

 م

عضو الجهاز محمد الخرافي
وعضو الجهاز مشاري البليهييس

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من المناقصات 
العامة لسنة 2016

وعدم موافقة كل من 
عضو الجهاز محمد الخرافي

وعضو الجهاز مشاري البليهييس



19 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

7778
2017-03-29

8093
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

خمسمائة الف دينار الغير بنفس الشروط واألسعار.

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع/2013/2012/17 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم
واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية ( المنطقة الثانية ) المبرم 

مع/ شركة ارض الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 
2017/4/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000 د.ك)  فقط خمسمائة الف 

دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود

الموضوع

6

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من المناقصات 
العامة لسنة 2016

وعدم موافقة كل من 
عضو الجهاز محمد الخرافي

وعضو الجهاز مشاري البليهييس



20 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

8093
2017-04-02

8423
2017-04-04

9393
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد 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.

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع / 33 / 2014/2013 الستئجار عدد (64) 
مركبة خدماتية كبيرة (8) سلندر (7) راكب المبرم مع/ شركة كي جي ال لتأجير السيارات 

لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/5/16 حتى 2017/8/15 بمبلغ إجمالي قدره 
(89,083/008 د.ك)

الموضوع

7

8

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة مع االلتزام بأحكام قانون رقم 49 من المناقصات 
العامة لسنة 2016

وعدم موافقة كل من 
عضو الجهاز محمد الخرافي

وعضو الجهاز مشاري البليهييس

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة



21 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

9393
2017-04-11

6126
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد الثاني لعقد البندين (3،1) من المناقصة رقم أ ف/2013/2012/42 توفير 
طباعين وفراشين وسائقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة البحار
للخدمات العامة لمدة شهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(51,054/640 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/7-

2017 أقفلت في 2017/3/26

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ طالل العثمان        مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام قانون 
رقم 49 من المناقصات العامة لسنة 2016

وعدم موافقة 
عضو الجهاز مشاري البليهييس



22 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

6126
2017-04-05

6127
2017-04-05

5867
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 2015/93-2016 توفير طباعين للعمل بقطاعات 
الوزارة المختلفة خالل فترة الدوام المسائي المبرم مع/ شركة البحار للخدمات العامة لمدة 

شهرين وعشرة أيام اعتبارا من 2017/5/22 حتى 2017/7/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(13,628/745 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/7-

2017 أقفلت في 2017/3/26

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ طالل العثمان        مراقب التوريدات

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 2013/238-2014 استئجار خوادم لمواقع اإلنترنت 
بالوزارة لمركز نظم المعلومات المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة سنة 
اعتبارا من 2017/5/25 حتى 2018/5/24 بمبلغ إجمالي قدره (-/11,880 د.ك) فقط 

احدىعشر ألف  وثمانمائة وثمانون دينار ال غير وذلك لحين طرح الممارسة الجديدة

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6441 المؤرخ في 2017/4/10 المتضمن تعديل قيمة 
التمديد

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ طالل العثمان        مراقب التوريدات

الموضوع

2

3

 م

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا للمادة رقم (19) من أحكام قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016



23 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

4300
2017-04-03

4329
2017-04-04

4521
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة 
مبلغ اجمالي قدره (-/200,000 د.ك) فقط مائتى الف  دينار الغير ما يعادل نسبة 

(17.1%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2014/2013/108 اعمال الصيانة 
المدنية والصحية الشاملة لكافة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) المبرم مع 
/ شركة جلوبال الوطنية للتجارة العامة لمدة اربعة اشهر ينتهي في 2017/8/10 بدال من 
2017/4/10 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة ولحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة رقم هـ ع/ ش ا م/2017/2016/31 أقفلت في 2017/4/3

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2014/2013/47 صيانة أجهزة ومعدات
وآالت مختبرات وورش وفصول دراسية المبرم مع/شركة ابن رشد لألجهزة واالدوات 

العلمية والطبية لمده ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/5/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (64,140/792 د.ك)  فقط اربعة وستون الف  ومائة واربعون دينار  وسبعمائة 

واثنى وتسعون فلس  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد الثالث للعقد للمناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2013/2012/40 تقديم وجبات 
غذائية ( جاهزة ) لسكن طلبة المنح المبرم مع/الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية لمده 

ثالث شهور اعتبارا من 2017/5/18 حتى 2017/8/17 بمبلغ اجمالي قدره 
(44,484/375 د.ك) فقط اربعة واربعون الف  واربعمائة واربعة وثمانون دينار  وثالثمائة

وخمسة وسبعون فلس  الغير

الموضوع

1

2

3

 م

   مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 2017/21 المنعقد في 2017/3/20 
المتضمن عدم الموافقة على األمر التغييري الرابع

   قرر الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من 
قانون المناقصات العامة لسنة 2016  على أن تطرح األعمال بمناقصة خالل هذه الفترة



24 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

4521
2017-04-11

4331
2017-04-04

4330
2017-04-04

4403
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد االول لعقد صيانة وتحديث لمحاكي بالمعهد العالي التصاالت والمالحه المبرم 
مع/شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية اعتبارا من 2017/7/22 حتى 2018/3/31 
بمبلغ اجمالي قدره (25,458/333 د.ك) فقط خمسة وعشرون الف  واربعمائة وثمانية 

وخمسون دينار  وثالثمائة وثالثة وثالثون فلس  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد االول لعقد اعمال صيانة معامل قسم التراسل للمعهد العالي لالتصاالت والمالحه
المبرم مع/شركة نجمة البرقان للتجارة العامه والمقاوالت اعتبارا من2017/9/3حتى 

2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/17,258 د.ك) فقط سبعةعشر الف  ومائتين وثمانية 
وخمسون دينار  الغير

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم هـ ع/ش أ م/75-2011-2012 شتغيل وصيانة نظام 
التكييف في مركز تقنية المعلومات و الحاسب اآللي المبرم مع/شركة الحاسبات لتكنولوجبا 
المعلومات لمده ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/2/21 حتى 2017/5/20 بمبلغ اجمالي قدره

(2,551/332د.ك)  فقط  الفين  وخمسمائة واحدى وخمسون دينار  وثالثمائة واثنى 
وثالثون فلس  الغير لحين االنتهاء من طرح الممارسة الجديده

الموضوع

4

5

6

 م

   قرر الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من 
قانون المناقصات العامة لسنة 2016  على أن تطرح األعمال بمناقصة خالل هذه الفترة

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا ألحكام المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا ألحكام المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016



25 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

معهد الكويت لألبحاث العلمية

4403
2017-04-05

849
2017-04-05

843
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2013/2012/19 خدمة المراسلين المبرم مع/ شركة 
ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2017/4/1 

بمبلغ إجمالي قدره(-/62.000 د.ك)  فقط اثنى وستون الف  دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/16 ادارة وتنظيم اعمال االمن 
والحراسة لمواقع معهد الكويت لالبحاث العلمية المبرم مع/ شركة العالمية لالمن والسالمة 
لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (60.610/980 د.ك)  فقط 
ستون الف  وستمائة وعشر دينار  وتسعمائة وثمانون فلس  الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات المناقصة الجديدة 2016/22-2017 اقفلت في 2016/11/8

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا ألحكام المادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/4/5 بنفس الشروط واالسعار مع 
االلتزام بأحكام قانون رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/4/4 بنفس الشروط واالسعار مع 
االلتزام بأحكام قانون المادة رقم 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز بالتوصيه



26 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة المالية

اإلدارة العامة للجمارك

25859
2017-04-10

1721
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل مبلغ التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات صالون
الغراض الضيافة العامة والمؤتمرات للوزارة المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات 
ليصبح (111,004/171 د.ك) بدال من (144,242/979 د.ك) واعتبارا من 2017/4/1 

وليس 2017/3/7 وذلك لورود خطأ مطبعي بكتاب الوزارة

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب التمديد األول لعقود المناقصة رقم أ ج/ش م/2015/2014/3 الستئجار مركبات 
(صالون - وانيت - باص - جيب - سوبرمان) لحساب اإلدارة العامه على النحو التالي:

- شركة كي جي أل لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/4/28 حتى 2017/8/18 بمبلغ 
إجمالي قدره (5,572/482 د.ك)

- شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/4/28 حتى 2017/8/18 
بمبلغ إجمالي قدره (8,376/464 د.ك)

- شركة الخليج للسيارات اعتبارا من 2017/4/28 حتى 2017/8/18 بمبلغ إجمالي قدره 
(7,757/250 د.ك)

- شركة المال لإلستئجار اعتبارا من 2017/4/28 حتى 2017/8/18 بمبلغ إجمالي قدره 
(9,933/604 د.ك)

- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات اعتبارا من 2017/4/28 حتى 
2017/8/18 بمبلغ إجمالي قدره (-/3,542 د.ك)

- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/4/28 حتى 2017/8/18 بمبلغ
إجمالي قدره (-/6,930 د.ك)

- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/8/17 حتى 2017/8/18 بمبلغ

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة للجمارك

1721
2017-04-12

1722
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

إجمالي قدره (18/250 د.ك)

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب تمديد عقود بنود المناقصة رقم أ ج / ش م /2015/2014/2 الستئجار مركبات 
(صالون - جيب - وانيت - باص - هاف لوري ) المبرم مع الشركات التالية  :-

1- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات  اعتبارا من 2017/5/18 حتى 
2017/8/18 بمبلغ إجمالي قدره (2,305/800 د.ك )  .

2- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات اعتبارا من 2017/5/18 حتى 2017/8/18 
بمبلغ إجمالي قدره (2,252/250 د.ك ) . 

3-شركة الخليج للسيارات اعتبارا من 2017/5/18 حتى 2017/8/18 بمبلغ إجمالي قدره 
(2,953/440 د.ك ) .

4- شركة فيوتشر سيرفس الستئجار السيارات اعتبارا من 2017/5/20 حتى 2017/8/18 
بمبلغ إجمالي قدره (7,032/480 د.ك ) .

5 - شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارت اعتبارا من 2017/5/19 حتى 2017/8/18 
بمبلغ إجمالي قدره (1,910/380 د.ك ) .

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

2

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر االدارة االلتزام  للمادة رقم (19) من أحكام قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر االدارة االلتزام للمادة رقم (19) من أحكام قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



28 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

2443
2017-04-09

503
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد األول لعقد رقم م و ث ف أ 76-2017/2016 استئجار سيارات للمجلس المبرم
مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/5/1 حتى 

2017/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/28,260 د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  ومائتين 
وستون دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م و ث ف أ 6-

2017/2016

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيدة/ سعاد الرومي        مراقب المشتريات 

السيده/ خنساء الصانع      مشرف اول كتبة حسابات

طلب التمديد االول لعقد الممارسة 1-2015/2014 استئجار سيارات مع سائق وبدون سائق
لخدمات الهيئة المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات لمدة ستة أشهر 

مشهره اعتبارا من 2017/6/9 حتى 2017/12/8 بمبلغ إجمالي قدره (-/18,200 د.ك )  
ثمانية عشر الف  ومائتى دينار  الغير .

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  ويخطرالمجلس بااللتزام بأحكام المادة (19) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة  دون أن تكون مشهرة مع االلتزام بأحكام قانون 
رقم 49 من المناقصات العامة لسنة 2016 

وعدم موافقة 



29 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

وزارة التعليم العالي

وزارة األعالم

503
2017-04-03

735
2017-03-27

148
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد حماية وامن لخدمة االمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة المبرم 
مع/ شركة الشامية لحراسة المنشآت لمدة سنتين اعتبارا من 2017/7/15 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/7,680 د.ك)  فقط سبعة آالف  وستمائة وثمانون دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

طلب تمديد زمني عقد المناقصة رقم و أ 212-2015/2014 توريد وتركيب وتدريب 
وصيانة مشروع بناء شبكة حديثة لالخبار (المرحلة الثانية) بالوزارة المبرم مع / شركة 

الشبكات الدولية للتكنولوجيا لمدة اربعة اشهر دون تكلفة مالية وذلك لتغيير نظام االستوديو
من HD الى نظام K4 واستبدال اجهزة باخرى لتتوافق مع نظام التحديث

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ طارق التليجي    مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

 م

وعضو الجهاز مشاري البليهييس

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام المادة (19) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



30 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

تسجيل شركات اول مرة

148
2017-04-05

2017/678$
2017-04-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ عيسى العنزي    مدير هندسة االخبار
السيده/ زهره الفردان   مراقب تدقيق المراجعه

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

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

وذلك عدد (56 شركة)

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تطبيق شروط العقد  

      قرر أعضاء مجلس االدارة الموافقة على تسجيل الشركات



31 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

8851
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تقليل مدة اقفال المناقصة رقم م ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال حراسة لمنطقة 
االحمدي ومبارك الكبير التعليمية لتصبح ثالثون يوم وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة يتضمن  تحديد تاريخ
إقفال المطلوب



32 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة األشغال العامة

8099
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء المناقصة رقم م ع/2015/2014/3 تنفيذ اعمال المناولة بديوان عام الوزارة و 
المواقع التابعة لها و المناطق التعليمية و المتحف العلمي و مدارس التربية الخاصة وذلك 

لعدم حاجة الوزارة لخدمات المناولة

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



33 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

826
2017-03-22

317
2017-01-30

رقم الكتاب وتاريخه

طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/209 أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم 
بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها لمدة ثالث سنوات حسب الشركات المذكورة في الكشف

المرفق لكتاب الوزارة .

-نسبة االوامر التغييريه %30 .
-التقبل العروض البديلة 

-غير قابلة للتجزئة .

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة: 
السيدة/ زينب النعمة      مدير العقود والوثائق

طلب طرح المناقصة رقم إ م م/2016/2015/13/1 تجديد تراخيص برامج هندسية وأخرى 
متنوعة مع توفير خادم لها وتقديم الدعم الفني بين الشركات والمؤسسات المتخصصة

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- مدة العقد ثالث سنوات

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة: 
السيدة/ زينب النعمة      مدير العقود والوثائق

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزاره

   الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات  مع تعديل شرط 
الخبره على ان ال يقل عن 3 سنوات



34 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

3502
2017-03-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بطرح المناقصة رقم هـ ع / ش ا م 
/2017/2016/25 اعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية 

التربية االساسية لمدة ثالث سنوات التابعة للهيئة العامة على الشركات المتخصصة باعمال 
التكييف فئة ثانية 

-التقبل التجزئة 
-التقبل عروض بديلة 

-شرط الخبرة اليقل عن خمس سنوات

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من إدارة الفتوى والتشريع إلبداء
الرأي



35 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

6775
2017-03-16

7207
2017-03-22

رقم الكتاب وتاريخه

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

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

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ فائقة جاسم محمد          مدير أدارة التوريدات

السيده/ ندى البغلي                  مراقب العقود وضبط الجودة
السيد/ بدر العجمي                   مراقب التوريدات

السيد/ فهد الحيان                    مدير إدارة التوريدات 
السيد/ عبدالعزيز المهنا             مهندس إختصاصي مكيانيك 
السيد/ طالب موسى الصعيليك      مدير إدارة التصميم والعقود
السيد/ أحمد الفيلكاوي               مراقب الدعم الفني والمالي

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



36 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة األعالم

7207
2017-03-22

156
2017-04-11

155
2017-04-11

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التعاقد رقم 0011-2018/2017 مع/شركة الكوكبة لإلنتاج الفني لتجديد انتاج لعدد 
(198 حلقة) مدة الحلقة أربع ساعات من البرنامج التلفزيوني (965 الكويت اليوم)  

بمبلغ اجمالي قدره (-/895,500 د.ك) فقط ثمانمائة وخمسة وتسعون الف  وخمسمائة 
دينار  الغير

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

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ سليمان السمحان      مدير تلفزيون المجلس
السيد/ صالح العنزي          رئيس قسم التشغيل

طلب التعاقد رقم 001-2016-2017 مع / شركة جلف ميديا للخدمات اإلعالمية إلنتاج 
البرنامج التلفزيوني (أركان) لعدد (30 حلقة) مدة الحلقة الواحدة (45 دقيقة) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/184,200 د.ك) فقط مائة واربعة وثمانون الف  ومائتى دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ سليمان السمحان      مدير تلفزيون المجلس

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة يتضمن االعتماد 
المالي



37 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األعالم

معهد الكويت لألبحاث العلمية

155
2017-04-11

717
2017-03-26

898
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ صالح العنزي          رئيس قسم التشغيل

طلب ترسية الممارسة رقم m-40-2017/2016 مجهر المسح االلكتروني المتنقل 
على/شركة العرفج الهندسية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/45,000 د.ك) 

فقط خمسة واربعون الف  دينار  الغير

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

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

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

2

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة يتضمن توافر 
االعتماد المالي

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من المعهد



38 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

جامعة الكويت

3849
2017-04-05

3573
2017-03-29

3850
2017-04-05

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/415-2017 نموذج رقم 20156980 الخاصة بتوريد 
جهاز تصحيح آلي على/شركة اتفاق اسيا للتجارة العامه والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/15,000 د.ك) فقط خمسةعشر الف  دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ اسامه شهاب          مدير إدارة المشتريات

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/361-2017 تطوير جهاز علمي الدارة األبحاث على 
شركة العرفج الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/9.900 د.ك)

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ اسامه شهاب          مدير إدارة المشتريات

طلب ترسية الممارسة رقم 336-2017/2016 تجديد رخص برنامج على/ شركة العرفج 
الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,500 د.ك)  فقط سبعة آالف  

وخمسمائة دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ اسامه شهاب          مدير إدارة المشتريات

الموضوع

1

2

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



39 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

وزارة الخارجية

1897
2017-03-29

17973
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بتطبيق شروط الممارسة رقم 9-2017/2016 توفير اخصائين 
وفنيين لخدمات الدعم الفني التخصصي في مجال تكنولوجيا المعلومات باالمانة على / 

شركة الحاسبات لتكنولوجيا المعلومات مع مصادرة الكفالة النهائية وذلك لعدم قيام الشركة
بإبرام العقد وتوفير اخصائيين وفنيين

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيده/ وضحه العميري    مراقب مشتريات ومخازن

السيده/ عذاري الجمعه     رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب التالي:
أوال: إلغاء الممارسة رقم 2016/2 مشروع توسعة قاعة االستقبال الرئيسية المرساة 

على/ شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 
(1,353,362/500د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وخمسون الف  وثالثمائة واثنى 
وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك العتذار الشركة عن االعمال لعدم القدرة على 

االنجاز خالل الفترة الزمنية المطلوبة من الوزارة
ثانيا: التعاقد المباشر مع/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت للقيام بنفس األعمال 

بمبلغ إجمالي قدره (-/1,226,297 د.ك) وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (17085) المؤرخ في 2017/4/12

بعد اإلستماع إلى ممثل الجهة :
دالل الحبشي  مهندسة منشات

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   احيط الجهاز علما  



40 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الخارجية

وزارة التجارة والصناعة

بيت الزكاة

17973
2017-04-17

7067
2017-03-22

1366
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

(اعيد بحث ) طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم 2016/21-2017توريد وتركيب 
أجهزة الشبكات وملحقاتها الخاصة بالملكية الفكرية عن طريق الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة وذلك الرتفاع االسعار المقدمة عن االعتمادات المالية المرصودة 
للممارسة.

بعد اإلستماع إلى ممثلي الجهة :
السيد/ عبدالله الكندري     باحث قانوني

طلب الغاء الممارسة رقم ب ز -م 2016/16انتاج عدد (2) برنامج اذاعي لبيت الزكاة 
المرساة على/ مؤسسة ميديا الين للخدمات اإلعالمية واإلعالنية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/7,400 د.ك) و ذلك لعدم كفاية الوقت للتعاقد للسنة المالية 2017/2016

عدم حضور الجهة الجتماع الجهاز المنعقد لمناقشة األعمال المتعلقه بهم

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

1

1

 م

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة

   قرر الجهاز عدم الموافقة  على إلغاء الممارسة وموافاة الجهاز بالتوصيه



41 2017/30إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

بيت الزكاة

1366
2017-04-09

الموضوعرقم الكتاب وتاريخه

1

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة على الغاء الممارسة
وعدم موافقة كل من:

عضو الجهاز د/ جنان بوشهري   
وعضو الجهاز مشاري البليهييس

وعضو الجهاز محمد الخرافي

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 24-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


