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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/55
02-ذو القعدة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-07-26 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-26

)(   االربعاء2017/55 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

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

سالم ذياب العنزي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

محمد ناصر الخرافي
اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الخارجية

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ رنا الهنيدي     رئيس قسم المتابعه و 
تنظيم عمليات الشراء

السيدة/ لطيفة الرهيف     عضو من لجنة 
االنظمة االمنية

السيدة/رنا الهنيدي     رئيس قسم المشتريات
السيدة/نورة الشطي     ممثل قانوني

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1

1
2

1

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

التوقيع

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

السيد/ فواز القعود     رئيس قسم الشركات

السيد/ فالح المطيري     مدير ادارة المشاريع
السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

م/ نايف درويش     مهندس

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات 
والعقود

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم 
التصميم والعقود

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

م/محمد عابدين     مهندس
المقدم/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية
النقيب/ محمد العوضي     رئيس قسم تخطيط 

العمليات

السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب
السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني

السيدة/ساره أبوشيبة     مهندس مدني

السيد/جورج لبيب     مدير العقود (مستشار 
الوزارة)

المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ 
الهندسية الصحية

السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 

الوثائق والعقود
م/محمود رمضان     مهندس مشروع جمال 

عبدالناصر
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود

م/ علي يعقوب     مهندس (مستشار الوزارة)
م/ الطاف العوضي     مهندس كهرباء

3

4

5

6
7
8

9

10
11

12



 Page4

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

السيد/ جون فولكنز     مدير المشروع 
(مستشار الوزارة)

م/عالء الدين     مهندس استشاري
السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات
السيد/ أحمد البغلي     مدير التدقيق

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

المهندس/ هيثم سجيع     مهندس
السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

النقيب/ فيصل السبيعي     رئيس قسم دعم 
المشاريع

الرائد/ فهد العويرضي     رئيس قسم الدعم 
الفني والهندسي

المهندس/ سعود المحارب     مهندس
المقدم/ بشار السيد هاشم     مدير ادارة نظم 

الحاسبات الشخصية
العقيد/ حمد الشالل     ممثل/ وزارة الداخلية

المهندس/ فهيد العجمي     مهندس
المهندس/ محمد ابراهيم     مهندس
المهندس/ اردي ماهيش     مهندس

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ خالد ابل     رئيس فريق عمل المشاريع 

الكبرى
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

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  (2017/54) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/24)

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

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك
السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

21



2017/55

  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 :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

2040013-RFP -: الرقم HIRE OF HELICOPTER فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات تاجير طائرات مروحية
SERVICES

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  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 للشباب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1196
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ش/2017/4-2018 تنفيذ فعاليات ( الكويت عاصمة الشباب 
العربي 2017) بين الشركات والمؤسسات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة 

الرسمية 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني
السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشان بالقيام باجراءات طرح 
ممارسة محدودة وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  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 :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :34377
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب التعاقد مع/شركة المجموعه الخماسية لمشروع تطوير النظام األمني لدى ديوان عام 
الوزارة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/159,447 د.ك)  مائة 

وتسعة وخمسون الف  واربعمائة وسبعة واربعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ رنا الهنيدي     رئيس قسم المتابعه و تنظيم عمليات الشراء
السيدة/ لطيفة الرهيف     عضو من لجنة االنظمة االمنية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14569
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن  بترسية المناقصة رقم 2015/3-2016 تطوير 
غرفة التحكم data center لمدة ثالث سنوات على/ مؤسسة التقنيات الحديثه لالجهزة 

الكهربائية وااللكترونية  (رابع أقل األسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-/258,899 د.ك)  فقط مائتين 
وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

* علما بأن تم تخصيص مبلغ (-/77.669 د.ك) االعتماد المالي لمدة سنة 

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

-مرفق فاكس الوزارة المتضمن تعديل القيمة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/27) المنعقد بتاريخ 2017/4/10 

المتضمن : عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  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 :

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1048145
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب تعديل تاريخ بداية سريان التعاقد المباشر رقم ت د-2017/74-2020 مع / شركة 
(Deloitte) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي لمكتب االستثمار لمدة ثالث سنوات لتصبح اعتبارا 

من 2017/9/1 حتى 2020/8/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات
السيد/ أحمد البغلي     مدير التدقيق

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  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 :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2733
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد تقديم خدمات الدفع االلكتروني المبرم مع/ شركة الخدمات المصرفية 
اآللية المشتركة (كي-نت) لمدة سنة إعتبارا من 2017/5/7 بمبلغ إجمالي قدره (-/250,000 

د.ك) فقط مائتين وخمسون الف  دينار  الغير

*كما اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم 2670 المؤرخ في 2017/7/9المتضمن نفس الطلب
 و رقم 2903 المؤرخ في 2017/7/26  يتضمن القيمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :716
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التالي:
أوال: فسخ عقد الممارسة رقم 2016/56 تبديل الشبابيك األلمنيوم بمبنى الموظفين بالصندوق 

المرساه على / مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت
ثانيا: تسييل الضمان النهائي البالغ (-/4,700 د.ك) لصالح الصندوق 

ثالثا: منع المؤسسة من الدخول في أي عملية شراء مستقبلية لحين االنتهاء من تسوية الخالف 
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الصندوق

 

حضر من جانب الوزارة:
- السيد / فهد المحميد  مراقب أول إسكان ومشتريات

- السيد / محمد المصري  مستشار قانوني

من جانب مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت:
-م.فيصل فرج الخضري (مدير عام الشركة) 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الصندوق وتوجيه دعوه 
لحضور ممثل عن الصندوق  و مؤسسة كويت ماجيك للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page13 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :32029
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب الوزارة افادتها بشان القانون الجديد رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات العامة 
للعقود رقم و خ ط /2017/5- الشراء والخدمات والمناقصات التى تبرم في الخارج للبعثات 

الكويتية الدبلوماسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/نورة الشطي     ممثل قانوني
السيدة/رنا الهنيدي     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال الى إدارة الفتوى والشريع 
إلبداء الرأي القانوني

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14357
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :14358
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 Symantec MMS Service- طلب طرح الممارسة رقم 10-2018/2017  تجديد تراخيص
and Licenses لمده ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فواز القعود     رئيس قسم الشركات

طلب طرح الممارسة رقم 9-2018/2017  ميكنة الخدمات الحكومية على بوابة دولة الكويت

-كما اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم (16471) المؤرخ في المؤرخ في 2017/7/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فواز القعود     رئيس قسم الشركات

الموضوع
1

2

م

قرر الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

قرر الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4284
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :4025
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م م ك/2006/3 تصنيع وتوريد وتشغيل رافعات جسرية 
لميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة الغانم لمواد الخصوصية لمدة ستة أشهر 
اعتبارا من 2017/9/20بمبلغ إجمالي قدره (746,363/500 د.ك)  فقط سبعمائة وستة 
واربعون الف  وثالثمائة وثالثة وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين ترسية 

المناقصة رقم م م ك/2017/2016/3 اقفالها في 2017/8/8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م م ك / 1 / 2013 صيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتبريد بمينائي الشويخ والدوحة وبوابات المناطق التخزينية التابعة لها في المؤسسة المبرم 

مع/ شركة القالف الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/6/27 
بمبلغ إجمالي قدره(14،741/666د.ك)  فقط اربعةعشر الف  وسبعمائة واحدى واربعون دينار  

وستمائة وستة وستون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م م 
ك/2017-2016/19

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

الموضوع
1

2

م

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

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري
عضو الهيئة العامة للقوى العاملة د/مبارك العازمي

عضو االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية /هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان



2017/55

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9093
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :8794
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2012/2011/3 مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 
وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني والضمان لنظام المساعدات المالحية 
بمطار الكويت الدولي المبرم مع/ شركة Intelcan Techosystems Inc. Co و وكيلها / 

شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت اإلنشائية لمده (90)يوما اعتبارا من 2017/1/1 دون تكلفة 
مالية

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/6 تنفيذ وصيانة الزراعة بمطار الكويت 
الدولي المبرم مع/ شركة جرين لوجستك للمقاوالت الزراعية لمدة ستة اشهر من تاريخ إنتهاء 
مدة العقد بمبلغ إجمالي قدره(-/138.000د.ك)  فقط مائة وثمانية وثالثون الف  دينار  الغير 

وذلك لحين طرح مناقصة جديدة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن االدارة الجتماع 
قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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 :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1106$
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2030814(ع) خطوط انابيب شركة نفط الكويت لتغذية 
 KOC FEED PIPELINES TO NEW REFINERY مشروع المصفاة الجديدة

PROJECT
على / شركة A,ITALY.P.S SAIPEM وكيلها المحلي / شركة متاجر الخليج المتحدة 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/256,910,000 د.ك)  فقط 
مائتين وستة وخمسون مليون  وتسعمائة وعشر الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ خالد ابل     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1112$
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب التالي بشأن المناقصة رقم RFP-2023965 انشاء محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة (
KV11 ) ورفع كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت

اوال. مصادرة الكفالة االولية لصاحب اقل االسعار شركة / كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
واتخاذ ضدها اي اجراءات اخرى يراها مجلس االداره

ثانيا. طلب تمديد صالحية االسعار المقدمة من الشركات التالية:
شركة / سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني (ثاني اقل االسعار)

شركة / الدار للهندسة واالنشاءات (ثالث اقل االسعار)
لمدة شهرين اعتبارا من 2017/7/30 حتى 2017/9/30 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء 

الشركات الموافقة والغير موافقة على التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ خالد ابل     رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى

السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من :

عضو ممثل ادارة الفتوى والتشريع  د/ مرسال الماجدي  
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة د/جنان بوشهري 

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15221
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب تعديل الموافقة على التجديد التاسع للعقد الفرعي رقم 1-2010/2009 تقديم خدمات الدفع 
اإللكتروني للوزارة المبرم مع/ شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة ليصبح غير محدد 

القيمة و ذلك أسوة بعقد اإلتفاق الرئيسي المبرم بين وزارة المالية والشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017015201
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :12477
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم وع/15-2017/2016 طباعة و توريد المجلد السابع من األحكام 
الصادرة من المحكمة على/ مصنع األلفين لصناعة الورق (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/11,205 د.ك)  فقط احدىعشر الف  ومائتين وخمسة دينار  الغير

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 2017014012 المؤرخ في 2017/6/15 المتضمن 
الترسية على ثاني أقل األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب طرح الممارسة رقم وع/3-2018/2017 تقديم خدمات شبكة االنترنت والتراسل االلكتروني 
لوزارة العدل  بين الشركات والمؤسسات المتخصصة وذلك للضرورة الماسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات على ان تتولى الجهة صاحبة الشان اجراءات الممارسة المحدودة وقفا للمادة (18) 

من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762416995
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :272722017310
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1172816 اعمال تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات 
الميكانيكية بمعسكرات مركز المنطقة الشمالية على/ شركة البيت المعمور التجارية (اقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/327.000د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وعشرون الف  دينار  الغير

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

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

 

طلب إعادة عرض ترسية  المناقصة رقم 1412715 أعمال خدمات النظافة بمعسكر الدوحة على
/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/188,820د.ك) بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

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

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/77) المنعقد في 2016/11/2 
المتضمن:

 الموافقة على الترسية

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241180385
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2418235170 مع/ شركة أيكون للكمبيوتر توريد أجهزة حاسب آلي 
عن طريق دليل الشراء الجماعي للسنة المالية 2017 -2018 بمبلغ إجمالي قدره (-/227,800

د.ك)  مائتين وسبعة وعشرون الف  وثمانمائة دينار

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11914
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :11946
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بالزيادة بمبلغ إجمالي قدره (-/35,000 د.ك) فقط خمسة 
وثالثون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة  (50%) على قيمة عقد 171-2017/2016 توفير 

باصات لتغطية انشطة وبرامج االدارات المختلفة للوزارة المبرم مع / شركة النقل العام الكويتية .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة للمناقصة رقم أ ف /2016/2015/29 اعمال نظافة 
المساجد والمباني التابعة الدارة مساجد محافظة مبارك الكبير واية مواقع اخرى بدولة الكويت 

لتصبح / شركة فالكون الكويتية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق بدال من / شركة الخالدي 
وسيكدير لمقاوالت تنظيف المباني والطرق وذلك لتعديل االسم التجاري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1

2

م

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

احيط الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11947
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :11913
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 7-2017/2016 شراء أجهزة بصمة على شركة / لينك سيستمز 
للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/8,968 د.ك )  فقط ثمانية 

آالف  وتسعمائة وثمانية وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب ترسية الممارسة 117-2017/2016 تطوير الساحة الخارجية للسجن المركزي كملعب كرة 
قدم مجهز بالعشب الصناعي على / مؤسسة األحمدية للمقاوالت الزراعية  (أقل االسعار ) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/10,500 د.ك )  فقط عشر آالف  وخمسمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :39446
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :39448
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :39445
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :39447
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة م ع ت أ/2012/11 إستئجار أجهزة كمبيوتر شخصي و 
ملحقاتها إلستخدامها بالمؤسسة و تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لألجهزة المستأجرة 
المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة شهرين إعتبارا من 2017/8/1 بمبلغ 

إجمالي قدره (74,301/500 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  وثالثمائة وواحد دينار  وخمسمائة 
فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من توقيع عقد المناقصة رقم  م ع ت أ/2016/3

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بالزيادة بمبلغ اجمالي قدره  (-/16,200 د.ك)  فقط ستةعشر 
الف  ومائتى دينار  الغير ما يعادل نسبة (30%) على قيمة عقد توريد ورق بمواصفات امنية 
خاصة للمؤسسة المبرم مع/ شركة دانة جلوبل سيكيوريتي جروب التجارية وذلك الستخدام هذه 

النوعية.

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع ت أ/2014/13 استئجار مركبات صالون النجاز اعمال
المؤسسة المبرم مع/ شركة ايكورينت لتأجير السيارات لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من 2017/9/1
بمبلغ اجمالي قدره (-/74,160 د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  ومائة وستون دينار  الغير وذلك 

لحين طرح مناقصة جديدة

 

طلب التجديد الثاني لعقد تقديم خدمات الصيانه والدعم الفني للنظام اآللي (EGL) بالمؤسسة 
المبرم مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/8/1 حتى 
2018/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/39,000 د.ك)  فقط تسعة وثالثون الف  دينار  الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 935 المؤرخ في 2017/7/6 المتضمن نفس الطلب

 

الموضوع
1

2

3

4

م

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

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5921
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :5887
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب اإلدارة تحديد موعد مع الجهاز لالجتماع مع / شركة سيز اند دزرتس للتجارة العامة 
والمقاوالت لمناقشة اسباب األعتذار عن تجديد الكفاله االولية للمناقصة رقم 2017/2016/8 

بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ وعدد ( 5 ) زوارق بحث وانقاذ وتوابعهم لالدارة وذلك 
التخاذ الالزم

 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/15 تجهيز وصيانة غرف الخوادم 
بالمباني التابعة لالدارة العامة ( مبنى االدارة بمنطقة الصالحية- مبنى االدارة الرئيسي بمنطقة 

غرب مشرف) على / الشركة الكويتية الكندية المتكاملة التجارية ( ثاني اقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/199,000د.ك) فقط مائة وتسعة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لمالحظات 

ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية
النقيب/ محمد العوضي     رئيس قسم تخطيط العمليات

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم التصميم والعقود
الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

م/محمد عابدين     مهندس
السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال : إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/18) 
المتعقد في 2017/3/8 المتضمن: اوال:الموافقة على ترسية بنود المناقصة على / شركة سيز اند

دزرتس للتجارة العامة والمقاوالت ثانيا : عدم الموافقة على اعتذار الشركة لتمديد الكفاله

ثانيا: الموافقة على اعتذار الشركة وإعادة دراسة العروض التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية 
مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة  الجهاز المركزي للمناقصات العامة د/ جنان بوشهري 
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3991
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :5742
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/5 توريد مالبس ولوازم لالدارة لمدة ثالث سنوات

* مرفق كتاب رقم (5261) المؤرخ في 2017/6/6 المتضمن تحديد بلد المنشأ بأكثر من دولة

** مرفق تقرير قسم اصدار العطاءات
- تقبل التجزئة

- تقبل عروض بديلة
-مناقصة عامه

-نسبة االوامر التغييرية%30
- يجب توافر خبرة لدى المناقص في مجال توريد المالبس العسكرية

- يجب ان تكون حياكة القماش والخياطة عن مصنع له خبره في خياط المالبس ال تقل عن عشرة 
سنوات

- سابقة أعمال ال تقل عن سنتان للشركات المحلية مع إرفاق ما يثبت ذلك من عقود تم ابرامها 
واالسيتم استبعاد العطاء

- تقديم العينات  مع العطاء
زيارة لمصنع الحياكة وخياطة المالبس لعدد (2) ويتحمل المناقص تكاليف الزيارة تذاكر السفر +

سكن الفندق 4 نجوم مع مصروف شخصي 110 يوميا لمدة (7) أيام
تحديد بلد المنشأ لألقمشة مصدر الصوف (استراليا / صوف مارينوس ) تصنيعه ذا منشأ (أوربي 

- الواليات المتحدة األمريكية - كندا)

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/1 مع / مؤسسة محمد عبدالرحمن البحر(الوكيل المحلي)
لصيانة واصالح لعدد 4 آليات سلم انقاذ نوع bronto sky left لمدة ثالث اشهر بمبلغ إجمالي 

قدره (-/113.200د.ك)  فقط مائة وثالثةعشر الف  ومائتى دينار  الغير

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1805
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط/247 انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق
العبدلي السريع الى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع على/ شركة كوبري للمشاريع 

اإلنشائية (أقل األسعار) بمبغ إجمالي قدره (61,774,707/248 د.ك) فقط احدى وستون مليون 
وسبعمائة واربعة وسبعون الف  وسبعمائة وسبعة دينار  ومائتين وثمانية واربعون فلس  الغير

*** علما بأن جاري إعداد الموازنة التثمينية وجداول تحليل األسعار طبقا لجداول الكميات 
المعدلة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ علي يعقوب     مهندس (مستشار الوزارة)
السيد/ جون فولكنز     مدير المشروع (مستشار الوزارة)

السيد/جورج لبيب     مدير العقود (مستشار الوزارة)
م/عالء الدين     مهندس استشاري

م/محمود رمضان     مهندس مشروع جمال عبدالناصر
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود
م/ الطاف العوضي     مهندس كهرباء

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيدة/ منيره السليم     مهندس مدني
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1817
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ص / ص/200(ع) ادارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ والتقنية 
لمدنية صباح االحمد البحرية ومحطات تقنية الوفرة والخيران الجديدة على/ الشركة الثالثية 
العربية للمقاوالت العامة للمباني (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/995,615 د.ك) فقط 

تسعمائة وخمسة وتسعون الف  وستمائة وخمسةعشر دينار  الغير

**** علما بان بعد تفريغ االسعار لو حظ أن CD المرفق غير مختوم

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

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع تجديد الكفالة
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1976
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1797
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص / 183 ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ 
الجهراء الرئيسية وخطوط الصرف الصحي التابعة لها المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة العامة 
والمقاوالت لمدة سنة حتى تاريخ 2018/11/19 بمبلغ اجمالي قدره (863,333/333 د.ك) فقط 

ثمانمائة وثالثة وستون الف  وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار  وثالثمائة وثالثة وثالثون فلس  
الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ص/ص/218

 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص / 184 ادارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد
المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت لمدة سنة حتى تاريخ 2018/11/19 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/466,078 د.ك) وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ص/210

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموفقة مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016
وعدم موافقة كل من :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة د/ جنان بوشهري
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

عضو ممثل االدارة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموفقة مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016
وعدم موافقة كل من :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة د/ جنان بوشهري
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

عضو ممثل االدارة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3295
 تاريخ الكتاب :2016/11/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1795
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1806
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الموافقة على الزيادة اإلجمالية على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ص / 80 
انشاء و انجاز و تشغيل و صيانة شبكة و خزانات - المياه المعالجة - المرحلة ( 1C) المبرم مع 
/ شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت والبالغة (290,829/700 د.ك) فقط مائتين وتسعون 
الف  وثمانمائة وتسعة وعشرون دينار  وسبعمائة فلس  الغير ما يعادل نسبة (2%) من قيمة 

العقد األصلية

 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية إلصدار األمر التغييري الثامن لتصبح بزيادة مبلغ قدره 
(258,303/542 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثالثمائة وثالثة دينار  وخمسمائة 
واثنى واربعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (0,1 %) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/167 

إنشاء و إنجاز و صيانة طرق و ممرات علوية و صرف و مجاري مياه األمطار المبرم مع/ إئتالف
الشركات ريزاني دي ابكر- اس بي ايه اوبراسكون هيورات لين- إس ايه بودي لإلنشاءات 

تريفي- إس بي ايه باإلضافة الى الخدمات األخرى لشارع جمال عبدالناصر و ذلك بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة و إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب تعديل قيمة اصدار االمر التغييري الثالث بالزيادة ليصبح  (2,625,226/412 د.ك)  فقط  
مليونين  وستمائة وخمسة وعشرون الف  ومائتين وستة وعشرون دينار  واربعمائة واثنىعشر 
فلس  الغير ما يعادل نسبة قدرها (9.08%) لعقد المناقصة رقم هـ ط / 211 انشاء وانجاز 
وصيانة الطرق والتقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة الشيخ جابر االحمد الخاص 

بكيبالت الضغط العالي الهوائية ذات الجهد (132,33 ك.ف) وتمديد زمني قدره (9شهور) بناءا 
على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20287
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :16488
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/52 تقديم خدمات االنترنت للوزارة على / 
شركة شبكة الخليج لالتصاالت (ثانى اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/115,198د.ك) بناءا 

على مالحظات ديوان المحاسبة

_ اطلع مجلس إدارة الجهاز على كتاب شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت  رقم 2359
بياريخ 2016/11/27 المتضمن الرد على اسباب االستبعاد

 

( أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم  و ك م /2017/2016/15 صيانة انظمة االنذار 
ومكافحة الحريق بمحطة الدوحة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة كي سي سي
للهندسة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/888,250 د.ك) فقط ثمانمائة وثمانية

وثمانون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  (2016/75) 
بتاريخ 2016/10/26 الموافقة على ترسية المناقصة 

ثانيا: وتخطر الوزارة إعادة دراسة العرض االول وموافاة الجهاز بالتوصية بناءا على مالحظات 
ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14302
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14304
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :18112
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :19369
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تاهيل شركات لمناقصة اصالح وتحديث الكيبالت االرضية 
للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في المحافظات المختلفة 

لمدة شهر حتى يتم إستكمال إجراءات التأهيل ودراسة جميع األوراق والمستندات

 

 ( أعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل صيانة محطات التحويل الثانوية 
11/0.433 في المحافظات المختلفة لمدة شهر إعتبارا من 2017/6/18 الى 2017/7/18 حتى 

يتم إستكمال اإلجراءات ودراسة جميع المستندات الخاصة 

كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (18543) بتاريخ 2017/7/9 المتضمن تحديد فتره التمديد

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد فيوزات لمدة شهر حتى يتم إستكمال إجراءات 
التأهيل ودراسة جميع األوراق والمستندات

 

طلب تمديد فتره دراسة المناقصة رقم و ك م /2017/2016/61 اعمال تطوير نظام تحكم 
مجموعات الوظائف FGC في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة شهر 

حتى يتسنى للجنه أداء مهامها بالشكل المطلوب

 

الموضوع
3

4

5

6

م

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

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13294
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

( أعيد بحث) نتيجة تأهيل شركات متخصصة لالشتراك في اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد 
المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائة وتقطير المياه

 

الموضوع
7
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6434
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6454
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :4670
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/24 تقديم خدمات نقل االموال المحصلة نقدا على 
الرسوم وااليرادات الخاصة بالوزارة لالدارة العامة للشئون المالية ( ادارة االيرادات ) بوزارة 
الداخلية على/ شركة الرائد للحراسة (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/109.824د.ك)  فقط 

مائة وتسعة الف  وثمانمائة واربعة وعشرون دينار  الغير

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

 

طلب التالي :
أوال :ترسية المناقصة رقم 2016/2015/11 صيانة وتسليك وتنظيف شبكة صرف المجاري 
واالمطار باكاديمية سعدالعبدالله للعلوم االمنية ومعهد الهيئة المساندة بخيطان - لالدارة العامة 

لالنشاءات والصيانة (ادارة هندسة االنشاءات ) - بوزارة الداخلية على/ شركة سبريم بروجكتس 
للتجارة العامةوالمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/43.000د.ك) فقط ثالثة 

واربعون الف  دينار  الغير
 ثانيا : شطب/ شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الداخلية

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

 

(أعبد بحث) طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/18 صيانة وترميم المباني العائدة 
للوزارة واعمال انشائية اخرى (بمحافظة الفروانية) لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة - 

بالوزارة على / شركة منافع الخير للتجارة العامة والمقاوالت (سادس اقل االسعار) بنسبة خصم 
قدرها(-51%) مايعادل مبلغ اجمالي قدره (-/980,000د.ك) فقط تسعمائة وثمانون الف دينار  

الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع تجديد الكفالة االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة و تجديد الكفالة 
االولية 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6629
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6645
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/30 التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة 
وشبكة الحاسب االلي واجهزة الحاسب واتصاالت الحاسب الرئيسي لمبنى كلية الشرطة الجديد 

لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على النحو التالي : 
-البند األول على/شركة يونيفرسال سيكيورتي لألجهزة واألنظمة األمنية (أقل األسعار)بمبلغ 

إجمالي قدره (-/58,820 د.ك) 
البند الثاني على/شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره

 (-/227,700 د.ك)
-البند الثالث على/الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره 

(147,899/550 د.ك) 

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/58 مشروع ميكنة طلبات الصرف (المرحلة االولى) 
لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على/شركة أبسكو للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (125,753/630 د.ك)  مائة وخمسة وعشرون الف  وسبعمائة 

وثالثة وخمسون دينار  وستمائة وثالثون فلس

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على البندين االول والثالث
عدم موافقة كل من :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

مع تاجيل البند الثاني لحين تجديد الكفالة االولية

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2017/931$
 تاريخ الكتاب :2017/04/06

شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(إعيد بحث) اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة األولية للمناقصة رقم 2016/2015/10 توريد 
وتركيب وضمان مولدات قوى كهربائية ومفاتيح تحويل اوتوماتيكية لإلدارة العامة لهندسة 

االتصاالت وذلك لتأخر الترسية وتغير األسعار

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي :
اوال: الغاء قرار اللجنة السابق الصادر باجتماع رقم (2016/62) المنعقد  بتاريخ 9/5/ 2016 

بشان البنود المرساة على شركة معدات الغانم للتجارة والمقاوالت 
ثانيا : الموافقة على اعتذار الشركة

ثالثا: تخطر الوزارة بدراسة العروض التي تلية
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/380$
 تاريخ الكتاب :2017/02/23

شركة الضمان الذهبي للتجارة العامة ذ م م
 
 

( اعيد بحث) اعتذار الشركة عن تنفيذ المناقصة رقم 2016/2015/46 توريد وتركيب وضمان 
اجهزة الفحص الفني لمحافظات( _مبارك الكبير-القروانية - الجهراء ) لالدارة العامة للمرور 
بالوزارة لعدم القدرة المالية والفنية واغالق ملف الشركة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
النقيب/ فيصل السبيعي     رئيس قسم دعم المشاريع

العقيد/ حمد الشالل     ممثل/ وزارة الداخلية
المقدم/ بشار السيد هاشم     مدير ادارة نظم الحاسبات الشخصية

الرائد/ فهد العويرضي     رئيس قسم الدعم الفني والهندسي
المهندس/ فهيد العجمي     مهندس
المهندس/ محمد ابراهيم     مهندس
المهندس/ هيثم سجيع     مهندس

المهندس/ سعود المحارب     مهندس
المهندس/ اردي ماهيش     مهندس

الموضوع
7
م

مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم 2017/35 المنعقد بتاريخ 2017/5/8 
المتضمن :

تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن الغاء المناقصة

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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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6482
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6471
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :6474
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6464
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/58-2017 توريد وتركيب وضمان عدد (1) بدالة لزوم إدارة 
تراخيص مرور االحمدي لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت بالوزارة على / شركة اوالد فهد البحر 
للتجارة ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/23,500د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  وخمسمائة

دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/120-2016 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ماسح ضوئي 
لمشروع األرشيف اإللكتروني لزوم اإلدارة العامة لشئون اإلقامة لإلدارة العامة لنظم المعلومات 
على / شركة المجموعة االولى للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/32,500د..ك)  فقط اثنى وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/60 توريد وتركيب وضمان عدد (1) بدالة لزوم إدارة 
تراخيص مرور مبارك الكبير لإلدارة العامة لهندسة األتصاالت بالوزارة على / شركة اوالد فهد 
البحر واوالده ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,400د.ك) فقط اربعة وعشرون الف  

واربعمائة دينار  الغير

 

طلب ترسية بندي الممارسة رقم 2015/114-2016 توريد وتركيب وضمان مولدات قوى 
كهربائية ومفاتيح تحويل أوتوماتيكية وقطع الغيار الالزمة لزوم اإلدارة العامة للمعلومات بالصبية
وسكراب ميناء عبدالله لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت على / شركة كواليتي باور للطاقة البديلة

( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (25,318/100د.ك) فقط خمسة وعشرون الف  وثالثمائة 
وثمانيةعشر دينار  ومائة فلس  الغير

 

الموضوع
8

9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page40 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6479
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6459
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6477
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6473
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/61-2017 توريد وتركيب وضمان عدد (1) بدالة لزوم إدارة 
شئون إقامة محافظة االحمدي لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت بالوزارة على / شركة اوالد فهد 

البحر للتجارة ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/23,500د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  
وخمسمائة دينار  الغير

 

طلب ترسية  الممارسة رقم 2016/42-2017 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب شخصي 
وملحقاتها إلدارة متابعة القضايا باإلدارة العامة للشئون القانونية على/ الشركة الكويتية الرقمية 

للحاسبات (اقل االسعار) بمبلغ إجمال قدره (28.912/800د.ك) فقط ثمانية وعشرون الف  
وتسعمائة واثنىعشر دينار  وثمانمائة فلس  الغير

 

طلب الغاء واعادة طرح الممارسة 2016/21-2017 توريد عدد (8000000) ثمانية ماليين 
نموذج سمة دخول جديدة لإلدارة العامة لشئون اإلقامة بالوزارة وذلك لتعديل المواصفات الفنية 

والشروط الخاصة

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/62-2017) توريد وتركيب وضمان عدد (1) بدالة إدارة 
شئون إقامة محافظة الجهراء لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت على/ شركة أوالد فهد البحر 

للتجارة ( اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/24.750د.ك)  فقط اربعة وعشرون الف  وسبعمائة
وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
12

13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page41 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6461
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6819
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :6786
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :6478
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (2015/47-2016) توريد وتركيب مولدات قوى كهربائية ومفاتيح 
تحويل اوتوماتيك لزوم االدارة العامة ألمن الحدود البرية لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت 
بالوزارة على/ شركة بودي التجارية المحدودة  (أقل األسعار) (19.314/350د.ك) فقط 

تسعةعشر الف  وثالثمائة واربعةعشر دينار  وثالثمائة وخمسون فلس  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/68-2016 مشروع صيانة أجهزة الحاسب الشخصي 
وملحقاتها باإلدارة العامة المركزية للعمليات لإلدارة العامة لنظم المعلومات على / الشركة 

الكويتية الرقمية للحاسبات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/15,000 د.ك) فقط خمسةعشر 
الف  دينار

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2015/74-2016) توريد و تركيب مستلزمات شبكة وملحقاتهالقطاع
شئون تكنلوجيا المعلومات واإلتصاالت لإلدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على/شركة 

النواصي للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/21,460 د.ك) فقط 
احدى وعشرون الف  واربعمائة وستون دينار

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/59-2017 توريد وتركيب وضمان عدد ( 1) بدالة لزوم ادارة 
شئون إقامة محافظة حولي لإلدارة العامة لهندسة األتصاالت بالوزارة على / شركة اوالد فهد 

البحر للتجارة ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/23,500د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف 
وخمسمائة دينار  الغير

 

الموضوع
16

17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page42 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6481
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/57-2017 توريد وتركيب وضمان عدد (1) بدالة لزوم مديرية 
أمن محافظة مبارك الكبير لإلدارة العامة لهندسة األتصاالت بالوزارة على / شركة اوالد فهد 
البحر للتجارة ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/39,510د.ك) فقط تسعة وثالثون الف  

وخمسمائة وعشر دينار  الغير

 

الموضوع
20
م

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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Page43 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة لإلستثمار

 رقم الكتاب :887
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1045319
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد االتفاقية رقم هـ ع ص/8 أعمال الدراسة والتصميم لمشروع إنشاء 
وإنجاز وصيانة شبكة تصريف مياه التبريد بالطريق DD بمنطقة الشعيبة الصناعية (المنطقة 

الشرقية) المبرم مع/ مكتب دار الخليج لالستشارات الهندسية لمدة (19) شهر اعتبارا من 
2016/4/5 حتى 2017/12/4 دون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح المطيري     مدير ادارة المشاريع
السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

م/ نايف درويش     مهندس

طلب التمديد الثاني لعقد اتفاقية أعمال اإلشراف على تنفيذ مشروع المقر الرئيسي للهيئة المبرم 
مع/ مكتب كيو انترناشيونال كونسلتنس لمدة سبعة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 

2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/190،400 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات
السيد/ أحمد البغلي     مدير التدقيق

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة  

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من:

 عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/جنان بوشهري
 عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة  د/مبارك العازمي

عضو ممثل االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية السيد/هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

Page44 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

األمانة العامة لألوقاف

 رقم الكتاب :7795
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية إلتفاقية اإلشراف على تنفيذ مبنى المقر الدائم لألمانة لتصبح بمبلغ (-
/879،790 د.ك) بدال من (-/879،899 د.ك) وذلك بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ساره أبوشيبة     مهندس مدني

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 31-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 
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