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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/17
18-جمادي الثانى-1439 

   االثنين 
2018-03-05 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-05

)(   االثنين 2018/17 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

محمد ناصر الخرافي
بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د.مبارك فهاد العازمي

السيدة/ وضحة العميري

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط

رئيس 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 الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

2
3



2018/17

  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       

Page3 اجتماع رقم :

فض العطاءات

بلدية الكويت

الرقم :- 2017/2016/28

الرقم :- 2017/2016/26

الرقم :- 2017/2016/15

الرقم :- 2017/2016/27

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي (الوفرة-
النويصيب-علي صباح السالم-الشاليهات-ميناء عبدالله-الزور-الخيران-صباح االحمد-حجز 

السيارات-جواخير الوفرة-صباح االحمد البحرية-الخيران السكنية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمدالجبعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي ( االحمدي
- الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب الصباحية -فهد االحمد- مناطق البر)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة ( الشويخ 
الصناعية-الشويخ الثالثة - والمستشفيات والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - الصلبيخات- 

جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي( 
الفحيحيل-المنقف-ابو حليفة-الفنطاس-المهبولة-جابر العلي-العقيلة )

 

الموضوع
1

2

3

4

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/17

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

بلدية الكويت

الرقم :- 2017/2016/14

الرقم :- 2017/2016/29

الرقم :- 2017/2016/25

الرقم :- 2017/2016/18

الرقم :- 2017/2016/13

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (عبدالله 
السالم-الفيحاء-الشامية-الشويخ السكنية-كيفان-الروضة-النزهه-الخالدية-العديلية-قرطبة-

اليرموك-السرة)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( الجهراء
- الواحة - تيماء القصر - العيون- النسيم - الجرثامة -المقابر)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية(جليب 
الشيوخ-المطار-الضجيج-صباح الناصر-عبدالله المبارك-رجم خشمان-صهيد العوازم)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي(بيان-مشرف-
مبارك العبدالله الجابر-الزهراء-الشهداء-حطين-الصديق-السالم)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (داخل 
المدينة-المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمه-بنيد القار-القادسية-المنصورية-الجزر-

المقابر)

 

الموضوع
5

6

7

8

9

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/17

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

بلدية الكويت

الرقم :- 2017/2016/23

الرقم :- 2017/2016/21

الرقم :- 2017/2016/17

الرقم :- 2017/2016/30

الرقم :- 2017/2016/22

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية (خيطان -
ابرق خيطان - الفروانية - العمرية - الرابية - الرحاب - اشبيلية )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير( 
صباح السالم- صباح السالم الساحلي - العدان -القصور -المسيلة -المسيلة الساحلي- المسايل -

الفنيطيس- الفنيطيس الساحلي )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي ( السالمية - 
البدع - الرميثية - سلوى )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء(الصليبية-
النهضة-القيروان-امغرة الصناعية-سكراب االهالي-سعدالعبدالله)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير 
(القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره الساحلي - ابو الحصانية - صبحان - المقابر )

 

الموضوع
10

11

12

13

14

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/17

  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

بلدية الكويت

الرقم :- 2017/2016/24

الرقم :- 2017/2016/31

الرقم :- 2017/2016/16

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية ( الرقعي-
االندلس -العارضية- الفردوس-المنطقة الصناعية)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( السالمي
- العبدلي - امغرة -حجز السيارات- كبد - مزارع االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم- 

الصلبية الصناعية )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي (حولي - 
النقرة- ميدان حولي - الشعب- الجابرية)

 

الموضوع
15

16

17

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/17

  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 :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/555$
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب اعتماد أسم شركة إنترناشيونال المحدودة (إيرلندا) ومستند الموردين والمتعهدين والفنيين 
المتقدمين لألمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات 

المطلوبة للتسجيل طبقا للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تسجيل الشركة

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 07-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


