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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/53
24-شوال-1438 هـ 

   االربعاء
2017-07-19 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-19

)(   االربعاء2017/53 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

مشاري محمد البليهيس

هيفاء عبدالعزيز المضف

اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

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 الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيد/ بدر الناصر     باحث قانوني

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

1

2

1

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

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

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي 

اول بترول
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 

المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 

الوثائق والعقود
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ سعود العتيبي     مراقب تنفيذ 

المشاريع

السيده/ وجود النجار     مساعد مدير شئون 
العقود بالتكليف

السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية
أالسيده/ مل المهنا     رئيس قسم تطوير النظم

السيد/ عادل الرمضان     صائغ أول نظم آلية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة
الشئون المالية بالتكليف

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة 
أنظمة الخدمات البلدية

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

2

3

4

5

6

7
8

9
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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  (2017/52) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/17)

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

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

المهندس/ عادل العماني     مراقب صيانة 
اآلليات والمعدات

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

المهندس/ عبدالناصر العبدالله     مدير إدارة 
مجمع الوزارات

السيد/ حمد جاسم المسلم     ركن اول تخطيط 
هندسي

السيد/ محمد الخليفي     ركن أثنين مناقصات 
إنشائية

15

16

17

18



2017/53

  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 :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1848
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ب ب هـ 2014/2013/2 حماية شبكة نقل المعلومات واجهزة الحاسب
االلي والخوادم للوزارة المرحلة الثانية المرساة على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (أقل

األسعار) وذلك لعدم توفر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الرمضان     صائغ أول نظم آلية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14396
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2014/4-2015 حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة 
للوزارة لمدة ثالث سنوات على / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (رابع أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/129,168 د.ك) فقط مائة وتسعة وعشرون الف ومائة وثمانية وستون دينار 

الغير و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قرار الجهاز باجتماع رقم (2017/7) المنعقد بتاريخ 2017/1/25  عدم الموافقة و 

ترسى المناقصة على / شركة مجموعة الفريق االمنية لخدمات المدن 
ثانيا: تأجيل البت بالقرار لحين تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1045339
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لالمر التغييري األول من عقد المناقصة رقم 2012/2011/2 مشروع
مبنى المقر الرئيسي للهيئة المبرم مع / الشركة المتحدة األولى للتجارة العامة والمقاوالت لتصبح

(-/731,610 د.ك ) فقط سبعمائة واحدى وثالثون الف وستمائة وعشر دينار الغير بدال من (-
/1,538,000 د.ك) بنسبة (1%) وذلك عن قيمة األعمال المنجزة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة
المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6021
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/8 انشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة الطوابق 
بمعسكر التحرير على / شركة الدار الهندسية واالنشاءات (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره(5.694.685/945 د.ك) فقط خمسة ماليين وستمائة واربعة وتسعون الف وستمائة وخمسة
وثمانون دينار  وتسعمائة وخمسة واربعون فلس الغير شريطة استيفاء المالحظات المذكورة 

بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد جاسم المسلم     ركن اول تخطيط هندسي
السيد/ محمد الخليفي     ركن أثنين مناقصات إنشائية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5743
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة لالدارة 
المبرم مع / شركة ناصر محمد الشهري واوالده للسيارات لمده شهرين اعتبارا من 2017/8/1 

بمبلغ اجمالي قدره (-/4,928د.ك) فقط اربعة آالف وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن
المهندس/ عادل العماني     مراقب صيانة اآلليات والمعدات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9163
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 (Y) للمحطة ( UPS 400KVA ) طلب الغاء الممارسة رقم 13-2016/2015 شراء جهاز
وذلك إلنتهاء السنة المالية 2017/2016

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 :

ديوان المحاسبة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2670
 تاريخ الكتاب :2017/04/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم (2016/2-2017) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات مراقبة

- ال تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

- مناقصة عامه
-مدة التوريد (60) يوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة الشئون المالية بالتكليف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :385
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب التجديد الثاني للممارسة رقم (2014/13-2015) للعقد رقم 16-2017/2016 وملحقه رقم
(1) توفير مراسلين لمقر الديوان المبرم مع / مؤسسة االتقان المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
لمدة سنة اعتبارا من 2017/10/1 وحتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/98.196د.ك) مع 
تخفيض العدد الحالي من (59) مراسل ليصبح (49) مراسل وذلك اعتبارا من بداية فترة التجديد 

.

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3307
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :3517
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

اعتذار الهيئة عن إتخاذ اإلجراء المناسب بشأن المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/8 صيانة 
برنامج ادارة المشاريع وذلك لحين إعتماد الميزانية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

أالسيده/ مل المهنا     رئيس قسم تطوير النظم
السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ب/2014/2013/13 توفير خدمات التنظيف 
والضيافة للهيئة المبرم مع / شركة ربوع الخليج للتجارة العامة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من
2017/9/8 حتى 2018/9/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/149,688 د.ك) فقط مائة وتسعة واربعون 

الف وستمائة وثمانية وثمانون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية
أالسيده/ مل المهنا     رئيس قسم تطوير النظم

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان يكون التمديد االخير وتطرح االعمال 
بمناقصة خالل هذه الفتره مع االلتزام بأحكام القانون رقم (49) من قانون المناقصات العامة 

لسنة 2016
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ محمد ناصر الخرافي 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :32509
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :28829
 تاريخ الكتاب :2016/10/24

 
 
 

طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2(ع) انشاء وانجاز وصيانة اعمال تاهيل
وتطوير مبنى مجمع الوزارات المبرم مع / الشركة المتحدة االولى للتجارة العامة والمقاوالت 
لمدة (198) يوم اعتبارا من 2017/11/24 حتى 2018/6/10 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالناصر العبدالله     مدير إدارة مجمع الوزارات

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2015/12-2016(ع) توفير خدمات عامة (مراسلين 
وفراشين) للوزارة على / شركة طويق العالمية للخدمات (ثامي أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/1.065.600 د.ك) فقط  مليون وخمسة وستون الف وستمائة دينار الغير.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الوزارة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :33379
 تاريخ الكتاب :2016/12/15

 
 
 

طلب إعادة طرح المناقصة رقم 8-2016/2015 أعمال صيانة وترميم مباني مجمع الوزارات 
(األعمال المدنية واالنشائية) لمدة ثالث سنوات .

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 19154 المؤرخ في 2015/39/19 تعديل القيمة 
التقديرية.

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

-مناقصة عامه
-نسبة االوامر التغيريية %10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالناصر العبدالله     مدير إدارة مجمع الوزارات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الرابعة لألعمال االنشائية

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4131
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :4074
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم م م ك /2010/32 توفير عمالة لتقديم خدمات لمواقف 
السيارات والبدالة واعمال الحراسة بمبنى مجمع الموانيء الكائن بميناء الشويخ العائد 

للمؤسسة المبرم مع / شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده خمسة اشهر اعتبارا من 
2017/8/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,900 د.ك) فقط سبعة وثمانون الف 
وتسعمائة دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم (12-2017/2016) إقفالها 

بتاريخ 2017/8/13.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر الناصر     باحث قانوني
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم م م ك /2011/20 توفير عمالة لتقديم خدمات االمن 
والحراسة للمناطق التخزينية الكائنة بميناء الشويخ العائدة للمؤسسة المبرم مع / شركة 

الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/9/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/115,566د.ك) فقط مائة وخمسة عشر الف وخمسمائة وستة وستون دينار الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم (12-2017/2016) إقفالها بتاريخ 2017/8/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر الناصر     باحث قانوني
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4190
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك /2012/6 إصالح وصيانة وتشغيل وتوريد وتركيب 
قطع غيار للعوامات والركائز البحرية (الدالئل البحرية) التابعة للمؤسسة المبرم مع / شركة 

نصيب للمالحة لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/8/29 بمبلغ اجمالي قدره 
(145,774/917د.ك) فقط مائة وخمسة واربعون الف وسبعمائة واربعة وسبعون دينار 

وتسعمائة وسبعة عشر فلس الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر الناصر     باحث قانوني
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201704682
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :14996
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/11,000 د.ك) ما يعادل نسبة (40%) على 
قيمة عقد رقم 7-2017/2016 إستئجار سيارات مع سائق لخدمة اإلنتقاالت الخارجية ألعمال 

التوثيقات المبرم مع/ شركة أوتو ماك للسيارات وذلك لزيادة عدد (2) سيارة مع التجديد لمدة سنة
إعتبارا من 2017/8/9 حتى 2018/8/8 لتصبح القيمة اإلجمالية بعد الزيادة (-/38,500 د.ك)  

فقط ثمانية وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب التجديد الثاني لعقد صيانة وتطوير كافة برامج األوراكل المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات 
الكمبيوتر لمدة سنة إعتبارا من 2017/8/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/34.488 

د.ك) فقط اربعة وثالثون الف واربعمائة وثمانية وثمانون دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1

2

م

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

وموافقة 
نائب رئيس الجهاز /فيصل حمد المزين

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ الدكتور مرسال الماجدي
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

وموافقة 

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ الدكتور مرسال الماجدي
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14215
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :10694
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ إجمالي قدره (19,393/568 د.ك) فقط تسعة 
عشر الف وثالثمائة وثالثة وتسعون دينار وخمسمائة وثمانية وستون فلس الغير مايعادل نسبة 
(5,54%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة 
الالت تصوير المستندات بالوزارة المبرم مع/ مؤسسة جاسم يوسف الحميضي التجارية وذلك 

لزيادة عدد (22) آلة تصوير خالل الفترة من اغسطس 2017 وحتى نهاية العقد في 
. 2019/10/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب ترسية الممارسة رقم وع/16-2017/2016 توريد وتركيب وتشغيل وتحديث الشبكة 
الالسلكية لمبنى المحكمة الدستورية على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (رابع أقل األسعار)

بمبلغ إجمالي قدره (-/8,900 د.ك) فقط ثمانية آالف وتسعمائة دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6388
 تاريخ الكتاب :2017/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :6240
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/46(ع) توريد اجهزة كهربائية متنوعة الدارة المخازن 
باالدارة العامة لالمداد والتموين بالوزارة على النحو التالي : 

-البند رقم (1) على / مصانع الحساوي لصناعة الثالجات ومبردات الماء  (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (11,200 د.ك) فقط أحدى عشر ألف ومائتين دينار ال غير.

-البنود أرقام (2,4) على / شركة األندلس العالمية للخدمات الفنية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/88,000 د.ك) فقط ثمانية وثمانون ألف الغير.

-البند رقم (3) على / شركة اإلتحادالتجارية (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/8,500 
د.ك) فقط ثمانية آالف وخمسمائة دينار ال غير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ سعود العتيبي     مراقب تنفيذ المشاريع

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/48 مشروع تنفيذ وصيانة الخطوط االرضية على 
اسطح الطرق لالدارة العامة للمرور بالوزارة على / شركة صحراء الرولة للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة خصم (-18.3%) وبمبلغ إجمالي قدره (-/408,500 د.ك) فقط
اربعمائة وثمانية الف وخمسمائة دينار ال غير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ سعود العتيبي     مراقب تنفيذ المشاريع

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:
أوال: الموافقة على ترسية البنود أرقام (4,2,1) مع التجديد الكفاالت االولية

ثانيا: تأجيل البند رقم (3) لحين تجديد الكفالة االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

االستدعاءات

 رقم الكتاب :6241
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/41(ع) توريد وصيانة العالمات المرورية لالدارة 
العامة للمرور بالوزارة على / مصنع قصر البيداء إلنتاج اللوحات اإلرشادية (أقل األسعار) بنسبة
خصم (-26.8%) وبمبلغ إجمالي قدره (-/366,000 د.ك) فقط ثالثمائة وستة وستون الف دينار

الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ سعود العتيبي     مراقب تنفيذ المشاريع

(اعيد 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

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة االولية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6383
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/9) فحص وصيانة وتعبئة وتوريد مطفآت اليدوية 
باإلدارة العامة ألمن الحدود البرية واإلدارات التابعة لها على / شركة الخنيني للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/11,982 د.ك) فقط احدىعشر الف وتسعمائة 

واثنى وثمانون دينار الغير لمدة ثالث سنوات من تاريخ توقيع العقد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ سعود العتيبي     مراقب تنفيذ المشاريع

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762415527
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :272722016353
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 1622814 ( ع ) اعمال مبنى البوابة وبرج الحراسة لمخازن الذخيرة 
ومبنى غرفة تدريب الغاز بمعسكر لواء الشهداء / 35 المرساه على/ شركة كويت تكنولوجي 
للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/246,710 د.ك) وذلك بعد 

إحتساب الخطأ الحسابي ال يزيد عن 5% وذلك لتعذر تثبيت الربط المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف

طلب ترسية المناقصة رقم 1562916 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف والتهوية والتبريد
بمعسكر لواء صالح المحمد االلي/94 على / شركة ترست انترناشيونال للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/198,000 د.ك) فقط مائة وثمانية وتسعون الف
دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع  رقم (2017/26) بتاريخ 2017/4/5المتضمن 

الموافقة على ترسية المناقصة
ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/53
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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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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140269
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :27241180377
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140275
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم و د /171-160-3-2414 توريد أجهزة طبية لزوم اقسام (الباطنية- 
الجراحة التجميلية - العيون) بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة بين الشركات المتخصصة 

بالسوق المحلي عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف

طلب التعاقد المباشر رقم 2418734171 مع / شركة االتصاالت المتنقلة  Zain لتأجير مواقع 
الوزارة إلنشاء أبراج محطات تقوية اإلرسال واالستقبال الخاصة بنظام الهواتف النقالة بمبلغ 

اجمالي قدره (-/99,900د.ك) سنويا فقط تسعة وتسعون الف وتسعمائة دينار الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف

طلب التعاقد المباشر رقم 2414339173 مع / الكلية االسترالية لتقديم دورات تأهيلية لطلبة 
ضباط القوة الجوية لمدة (36) شهر بمبلغ اجمالي قدره (-/1,775,866د.ك) فقط مليون  

وسبعمائة وخمسة وسبعون الف وثمانمائة وستة وستون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام بإجراءات التوريد 
بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من المناقصات العامة لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة إلجتماع 
قادم

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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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :11753
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ ف/2017/2016/16 توريد وتركيب أثاث مكتبة الصباحية االسالمية
(طاوالت - كراسي - كاونترات - وحدات عرض - استاندات - وخالفه) على / شركة هيدروتك 

الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/103,777 د.ك) فقط مائة وثالثة الف وسبعمائة 
وسبعة وسبعون دينار الغير

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

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11466
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :11245
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

طلب التمديد الثالث توفير أخصائيين برمجة نظم آلية إلدارة مركز نظم المعلومات اآللية المبرم 
مع/ شركة مركز المعلومات لخدمات الكمبيوتر انفو سنتر لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 

2017/8/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/ 37,650 د.ك) سبعة وثالثون الف 
وستمائة وخمسون دينار الغير

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

 

طلب التمديد الرابع لبنود عقود المناقصة رقم 1-2012/2011 توفير اخصائيين نظم آلية إلدارة 
مركز نظم المعلومات اآللية  لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/8/22 حتى 2018/2/21 على 

النحو التالي :
- عقد رقم 366 ( البنود 3-8) المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره 

(-/29,040د.ك) فقط تسعة وعشرون الف واربعون دينار الغير
- عقد رقم 367 ( البنود 12-13) المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر بمبلغ 

اجمالي قدره (-/13,800د.ك) فقط ثالثة عشر الف وثمانمائة دينار الغير
وذلك لحين االنتهاء من إجراءات المناقصة رقم 2017/2016-1

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

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من قانون المناقصات 
العامة لسنة 2016 
وعدم موافقة كل من:

 عضو الجهاز/ د. جنان بوشهري
 عضو الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل وزارة المالية /سالم ذياب

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11465
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2014/2013/23 توفير اخصائيين نظم آلية الدارة نظم 
المعلومات اآللية بالوزارة المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجيا المتعددة لمدة ستة أشهر إعتبارا
من 2017/9/1 حتى 2018/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/47,400 د.ك) فقط سبعة واربعون الف

 واربعمائة دينار الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 
2017/2016/1

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

 

الموضوع
4
م

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 من قانون المناقصات 
العامة لسنة 2016 
وعدم موافقة كل من:

 عضو الجهاز/ د. جنان بوشهري
 عضو الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل وزارة المالية /سالم ذياب

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9447
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :11220
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة 32-2017/2016 طباعة كتاب الملخص المفيد في أحكام المسلم 
الجديد على / الشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع بمبلغ إجمالي قدره (-/11,461 د.ك )  

فقط احدىعشر الف  واربعمائة واحدى وستون دينار  الغير 
وإلغاء البند رقم (5) إلرتفاع التكلفة الكلية للبنود.

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم 97-2017/2016 احتياجات المركز االعالمي بإدارة شئون القرآن 
الكريم من االجهزة والمعدات على / شركة كين لوك للدعاية واالعالن ( قل االسعار) بمبلغ إجمالي

قدره (-/29,400 د.ك ) فقط تسعة وعشرون الف واربعمائة دينار الغير

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

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page29 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16334
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :8953
 تاريخ الكتاب :2017/03/26

 
 
 

رد البلدية على تظلم الشركة الوطنية للمجاري لتنظيف المدن.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

(اعيد بحث) افادة البلدية باسباب استبعاد / شركة معرفي االقليمية لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق المتظلمة  من نتيجة تأهيل عقود النظافة العامة.

-كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (16333) المؤرخ في 2017/6/8 المتضمن الرد على 
أسباب إستبعاد الشركة.

- وكتاب  شركة معرفي االقليمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق  رقم 2017/876 بتاريخ 
2017/5/29 المتضمن التظلم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم قبول التظلم مع االلتزام بالمادة رقم (16) قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016 بشأن االعالن المسبق للمناقصة

ثانيا::تمديد فترة التظلمات من الطرح المسبق لتصبح من تاريخ 2017/7/30 حتى 2017/8/6

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم قبول التظلم مع االلتزام بالمادة رقم (16) قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016 بشأن االعالن المسبق للمناقصة

ثانيا::تمديد فترة التظلمات من الطرح المسبق لتصبح من تاريخ 2017/7/30 حتى 2017/8/6

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7498
 تاريخ الكتاب :2017/03/15

 
 
 

(اعيد بحث) افادة البلدية بنتيجة تظلمات الشركات المشاركة بتأهيل تنظيف المدن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال:عدم قبول تظلمات كل من 

1-ابيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت المفوضين عن شركة الساحل الغربي لخدمات 
تنظيف البيئة

2- شركة الدالي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
3- شركة فال لمقاوالت تنظيف المباني والمدن

4- شركة السكو لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ونقل النفايات
5- شركة إسناد لمقاوالت  تنظيف المباني والمدن ونقل النفايات

مع االلتزام بالمادة رقم (16) قانون المناقصات العامة لسنة 2016 بشأن االعالن المسبق 
للمناقصة

ثانيا:تمديد فترة التظلمات من الطرح المسبق لتصبح من تاريخ 2017/7/30 حتى 2017/8/6

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/145
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

شركة الدائرة االهلية للتنظيف ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2017/1009$
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

شركة فالكو ستار للتجارة العامة ذ م م
 
 

طلب الشركة شراء كراسة تأهيل شركات تنظيف المدن.

إطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 19253 بتاريخ 2017/6/8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية
السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك  تأهيل شركات تنظيف المدن باسم الشركة الجديد شركة / فالكو 
ستار للتجارة العامة بدال من شركة / الفجر الالمع للتجارة العامة

*كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 19169 المؤرخ في 2017/7/16 المتضمن اإلحاطة 
والعلم بأن تم إحالة الموضوع لإلدارة القانونية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية
السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على طلب الشراء لفوات المواعيد المحددة لتقديم طلبات 
التاهيل  المنشورة بالجريدة الرسمية بناءا على كتاب بلدية الكويت

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/575$
 تاريخ الكتاب :2017/03/30

شركة فال لمقاوالت تنظيف المباني والمدن ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/532$
 تاريخ الكتاب :2017/03/15

شركة القدس االهلية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :2017/500$
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الشركة إعادة النظر بتظلمها من نتيجة تأهيل شركات تنظيف المدن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

(اعيد بحث)  طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف المدن لدى البلدية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

(اعيد بحث) طلب الشركة تأهيلها لإلشتراك بمناقصة تأهيل شركات تنظيف المدن لدي البلدية 
وذلك الستيفائها جميع الشروط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم قبول التظلم مع االلتزام بالمادة رقم (16) قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016 بشأن االعالن المسبق للمناقصة

ثانيا::تمديد فترة التظلمات من الطرح المسبق لتصبح من تاريخ 2017/7/30 حتى 2017/8/6

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم قبول التظلم مع االلتزام بالمادة رقم (16) قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016 بشأن االعالن المسبق للمناقصة

ثانيا::تمديد فترة التظلمات من الطرح المسبق لتصبح من تاريخ 2017/7/30 حتى 2017/8/6

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم قبول التظلم مع االلتزام بالمادة رقم (16) قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016 بشأن االعالن المسبق للمناقصة

ثانيا::تمديد فترة التظلمات من الطرح المسبق لتصبح من تاريخ 2017/7/30 حتى 2017/8/6

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page33 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/985$
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

شركة جلوبال وست مانجمنت لمقاوالت تنظيف 
المباني و الطرق ذ م م

 
 

إفادة الشركة بأنة تم تعديل االسم التجاري  من شركة كي جي ال وست مانجمنت الى شركة جلوبل
وست مانجمنت لتأهيل شركات تنظيف المدن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ محمد عبدالهادي الجمعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1761
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1647
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ا م م /2017/2016/2/1 تجهيز موقع استضافة النظم اآللية للوزارة 
لمدة (1095 يوم) على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/233,000 د.ك) فقط مائتين وثالثة وثالثون الف دينار الغير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

طلب ترسية المناقصة رقم ق ص/ط/372 تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه االمطار في 
محافظتي الفروانية والجهراء على / شركة المد األخضر للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

األسعار) بنسبة زيادة قدرها (+%10,8)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1682
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1766
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/185 الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات 
الرقعي و9A الرئيسية و1P الثانوية للصرف الصحي ومحطات االمطار واالبار العميقة وصيانة 
خطوط الطرد المرتبطة بمحطتي الرقعي و 9A في المنطقة االولى المبرم مع / شركة الخرافي 

ناشيونال لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/372,000 د.ك) فقط 
ثالثمائة واثنى وسبعون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم

السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لألمر التغييري الثالث بالزيادة على قيمة عقد مناقصة هـ  ط / 
213إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر 

المبرم مع / الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة وذلك الزالة وتركيب أبراج خطوط الضغط 
العالي ذات الجهد (v.k300&kv.132) لتصبح (2,494,710/600 د.ك) فقط  مليونين  
واربعمائة واربعة وتسعون الف وسبعمائة وعشر دينار وستمائة فلس الغير ما يعادل نسبة 

(7,1%) بدال من (-/2,660,490 د.ك ) مايعادل (7,62 %) لمدة 12 شهرا و ذلك بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 2017/7/2

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       

Page36 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1639
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب إغالق باب إستقبال الطلبات الجديدة لتأهيل الشركات بقطاع هندسة الطرق بالوزارة و ذلك 
نظرا لقلة المشاريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

الموضوع
5
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page37 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/961$
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

شركة االنشاءات المتحدة   ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :204/2017
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

شركة مجموعة علي الغانم واوالده للتجارة العامة 
والمقاوالات ذ م م

 
 

رد الشركة على اسباب استبعادها من تأهيل المناقصة رقم هـ م خ /202(ع)  تأهيل مستشفى 
الشرطة (ع) استكمال تصميم و انشاء و انجاز و تأثيث طبي و صيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة
(DB) حيث انها مصنفة لدى الجهاز بالفئة االولى انشاءات وتقوم حاليا بتنفيذ مناقصة مشابهة 

.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم

السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

طلب الشركة تزويدها بأسباب استبعادها من نتيجة تأهيل المقاولين للمناقصة رقم هـ م خ 
/202(ع)  تأهيل مستشفى الشرطة (ع) استكمال تصميم و انشاء و انجاز و تأثيث طبي و صيانة 

.(DB) تشغيلية لمستشفى الشرطة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم

السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

الموضوع
6

7

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز بعدم قبول التظلم

  قرر مجلس إدارة الجهاز بعدم قبول التظلم لعدم سداد الرسم المقرر خالل الموعد المحدد لتقديم 
التظلمات

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page38 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة 
العامة والمقاوالت العامة والمنشات الصناعية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/800$
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

رد الشركة على اسباب استبعادها من تأهيل المناقصة رقم هـ م خ /202(ع)  تأهيل مستشفى 
الشرطة (ع) استكمال تصميم و انشاء و انجاز و تأثيث طبي و صيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة

(DB)
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

*كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 001 المؤرخ في 2017/6/11 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم

طلب الشركة إدراجها ضمن الشركات المؤهلة لمشروع استكمال تصميم و انشاء و انجاز و 
تأثيث طبي و صيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

الموضوع
8

9

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز بعدم قبول التظلم لعدم سداد الرسم المقرر خالل الموعد المحدد لتقديم 
التظلمات

  قرر مجلس إدارة الجهاز بعدم قبول التظلم لعدم سداد الرسم المقرر خالل الموعد المحدد لتقديم 
التظلمات

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page39 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/988$
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

شركة ابراج انرجي للتجارة العامة و المقاوالت ذ م 
م
 
 

رد الشركة على اسباب استبعادها من تأهيل المناقصة رقم هـ م خ /202(ع)  تأهيل مستشفى 
الشرطة (ع) استكمال تصميم و انشاء و انجاز و تأثيث طبي و صيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة

(DB)
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

السيد/ هاني محمد     نائب المهندس المقيم
السيد/ جاسم المناعي     مهندس اختصاصي اول بترول

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

الموضوع
10
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز بعدم قبول التظلم لعدم سداد الرسم المقرر خالل الموعد المحدد لتقديم 
التظلمات

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page40 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17755
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :17913
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

طلب ترسية بندي المناقصة رقم و ك م /2016/2015/54 توريد وتسليم ومناولة الحجر الجيري
لمحطات الشويخ والدوحة الغربية والصبية والزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه على النحو التالي:
*البند االول على / شركة مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/766,030 د.ك) فقط سبعمائة وستة وستون ألف وثالثون دينار ال غير.
*البند الثاني على / شركة برايم جروب للمقاوالت العامة للمباني والمقاوالت الزراعية (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,016,751 د.ك) فقط مليون وستة عشر ألف وسبعمائة وواحد 
وخمسون دينار الغير.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب االحاطة والعلم بأن تم توقيع عقد المناقصة رقم و ك م/2014/2013/96 توريد وفحص 
وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11 ك.ف و 
األعمال المدنية المتعلقة بها بمحافظتي الجهراء والفروانية مع/ شركة االمراء للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) في 2017/6/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر  بإجتماع رقم 2017/19 بتاريخ 2017/3/13 المتضمن : عدم 

الموافقة لعدم توافر االعتماد المالى
ثانيا: الموافقة

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page41 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17722
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :17717
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/67 اعمال صيانة عدد (18) آلة تصوير 
مستندات ماركة (جستتنر) باالدارات المختلفة للوزارة لمدة ثالث سنوات على / شركة صناعات 

األمانة (أقل األسعار) بنسبة خصم (26.296%) بمبلغ إجمالي قدره (-/14,328 د.ك) فقط اربعة
عشر الف وثالثمائة وثمانية وعشرون 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

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/77,000 د.ك) فقط سبعة وسبعون 
الف دينار الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م /2015/2014/19 
اعمال التمديدات الكهربائية لالعمال الصغيرة بالمنطقة الجغرافية الثانية محافظات (االحمدي-
حولي-مبارك الكبير) المبرم مع / شركة برقان الهندسية للمقاوالت العامة وذلك لحاجة الوزارة 
المستمرة ألعمال التمديدات والصيانة الكهربائية ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم 2018/2017-20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page42 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :24
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

(إعيد بحث) تظلم الشركة من ترسية المناقصة رقم و ك م /2015/7229 توريد قواطع تيار 
منخفض ( كتاوت ) باحجام مختلفة

-كما اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم 17696 المؤرخ في 2017/7/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
5
م

عدم إختصاص الجهاز النظر بالتظلمات إستنادا للمادة رقم (78) من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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       

Page43 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17724
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :17729
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :18108
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1459/2015/13 مطلوب محركات كهربائية قدرة 11ك.ف 
مواد ألغراض الصيانة إلدارة محطة الصبية على / مؤسسة الحافظ التجارية (أقل األسعار) بمبلغ

إجمالي قدره (-/16,500 د.ك) فقط ستة عشر الف وخمسمائة دينار ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /360/2016/13 مطلوب قطع غيار لنظام نافخ السناج 
لمسخن الهواء الدوار (قسم الغاليات) إلدارة محطة الصبية على / شركة الصناعات الهندسية 

الثقيلة وبناء السفن (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/50,000 د.ك) فقط خمسون الف دينار
الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بندي الممارسة رقم و ك م /895/2016/13 مطلوب قطع غيار لمضخات مأخذ مياه 
البحر لتبريد مكثفات الوحدات إلدارة محطة الصبية على / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/105,416 د.ك) فقط مائة وخمسة الف  

واربعمائة وستة عشر دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/53

  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 :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17725
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :17726
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :17716
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /988/2016/13 قطع غيار للتوربينات البخارية 134 
ميجاوات (نظام التحكم) إلدارة محطة الصبية على / شركة الغنيمان للتجارة العامة والمقاوالت 
(عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/31,812 د.ك) فقط احدى وثالثون الف وثمانمائة واثنى 

عشر دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بندي الممارسة رقم و ك و/591/2016/13 قطع غيار محسس كاشف الغاز ورأس 
كاشف الغاز لمنطقة دخول الوقود إلدارة محطة الصبية على/ مؤسسة إيسكو التجارية  (عرض 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/12.262د.ك) فقط اثنىعشر الف ومائتين واثنى وستون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إستدراج عرض سعر رقم 7265/ 2017  من /شركة سيمنس لإللكترونيات والخدمات 
الكهربائية  وكيل SEMENS AG GERMANY لتوريد قطع الغيار المطلوبة للتربينات 
الغازية الجديدة من المصنع األصلي بمحطة الزور الجنوبية لتوريد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه بمبلغ إجمالي قدره (-/616,228 د.ك) فقط ستمائة وستة عشر الف ومائتين وثمانية 

وعشرون دينار الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم19363 بتاريخ 2017/7/16 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

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

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 24-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 
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