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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/70
06-محرم-1439 هـ 

   االربعاء
2017-09-27 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-09-27

)(   االربعاء2017/70 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
اللواء / فهد عيد بن فهد
د/جنان محسن بوشهري
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
أروى محمد الجودر

السيدة/ وضحة العميري

عبد الله زايد الفهد

هيا أحمد الودعاني

م/خلود خضير الشهاب

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو/ ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات 
واالنظمة

السيد/ عدنان الرشدان     نائب مدير ادارة تقنية
المعلومات

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1

1
2

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

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

 العضو / ممثل أوراق عامة الصندوق الكويتى 
للتنمية االقتصادية العربية

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة
 العضو / ممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد

السيد/ صالح الكوح     مدير ادارة تقنية 
المعلومات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 
المناقصات

السيد/ فيصل العجمي     رئيس قسم المنطقة 
االولى

السيد/ خالد الدعيج     رئيس قسم المباني
السيد/ فهد العبيدلي     مدير االدارة المالية

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض 
االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة 
الميزانية

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

المهندسة/ مي احمد     مهندسة معمارية
المهندسة/ منال عبدالمنعم     مهندس 

اختصاصي

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 

المناقصات

السيدة/ نورة البصري     اختصاصي نظم الي
السيدة/ اسراء حيدر     مهندس كمبيوتر

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12
13

14
15
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

السيدة / هديل الناصر     مهندس كمبيوتر
السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم 

الحسابات

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم 
الشبكات والمحطات

م/ حنان جواهري     كبير مهندسي 
اختصاصيين مدني

السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي 
اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني 
اختصاصي

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

15

16

17



2017/70

  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 العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :20167
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم وع/2013/2012/7نقل وحماية وأمن أموال ومضبوطات
الوزارة المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة خمسة أشهر إعتبارا من 2017/10/1 حتى 

2/28 /2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/30,030 د.ك) فقط ثالثون الف وثالثون دينار الغير بنفس 
الشروط واألسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8995
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة ترسية الممارسة رقم 15-2017/2016 تقديم خدمات تنظيف مقر االمانة
لمدة ثالث سنوات على/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت وتنظيف المباني (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/224,280 د.ك)  فقط مائتين واربعة وعشرون الف  ومائتين وثمانون دينار  
الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1066017
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب الهيئة استثنائها من تطبيق قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016وقرار رئيس 
مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1971 لتنفيذ مشروع التعاقد المباشر رقم ت م/2017/77-
/2019 مع/ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا للمرحلة الثانية لتوريد وتركيب وتشغيل 

وصيانة أجهزة ومعدات وبرامج شبكة المعلومات للمبنى الجديد بمبلغ اجمالي قدره (-/800،000
د.ك)  فقط ثمانمائة الف  دينار  الغير وذلك لكون الشركة المنفذة للمشروع مملوكة بالكامل للهيئة

و للحاجة الملحة للتطبيق بأسرع وقت ممكن .

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1060787 بتاريخ 2017/8/27 المتضمن خطأ مطبعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات واالنظمة
السيد/ صالح الكوح     مدير ادارة تقنية المعلومات

السيد/ عدنان الرشدان     نائب مدير ادارة تقنية المعلومات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12488
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ 
اجمالي قدره (-/1,323,600د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وعشرون الف وستمائة دينار 
الغير مايعادل نسبة(20%)على قيمة عقدالمناقصة رقم 2016/2015/5 اعمال صيانة وترميم 
المباني واالعمال االنشائية واية اعمال اخرى في مواقع مختلفة للطيران المدني المبرم مع / 
شركة العهد الجديد للمواد االنشائية والمقاوالت وذلك لحاجة االدارة الماسة ألستمرار اعمال 

الصيانة والترميم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد العبيدلي     مدير االدارة المالية
السيد/ خالد الدعيج     رئيس قسم المباني

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع (2017/51) المنعقد بتاريخ 
2017/7/12 المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

أوراق عامة الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1747
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الصندوق اإلفادة بجواز التعاقد المباشر بآلية االقتطاع مع الشركات والوكاالت 
اإلخبارية والمحطات التلفزيونية التي ليس لها وكيل في دولة الكويت و ذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الصندوق

اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم (2026) المؤرخ في 2017/9/13 والمتضمن رأي 
الفتوى والتشريع

 

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/57 المنعقد بتاريخ 
2017/8/2 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الصندوق يتضمن رأي 

إدارة الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :37602
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

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

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

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (35133) المؤرخ في 2017/8/2 والمتضمن طلب 
إستكمال إجراءات التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2014/2013/5 أعمال صيانة االت التصوير والمعدات 
واالجهزة الكهربائية للوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة المسيل للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/9/15 بمبلغ اجمالي قدرة(6.792/750 د.ك) فقط ستة االف 
وسبعمائة واثنان واسعون دينار كويتي وسبعمائة وخمسون فلس , وذلك بنفس الشروط العامه 

والخاصة للمناقصة لحين االنتهاء من وضع شروط المناقصة الجديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة باستكمال اجراءات التعاقد

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5811
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2618
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/16 شراء أجهزة مالحية وأنظمة اتصاالت سلكية 
وال سلكية خاصة باإلدارة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بمبلغ اجمالي قدره (-

/215,523د.ك) فقط مائتين وخمسةعشر الف  وخمسمائة وثالثة وعشرون دينار  الغير وإلغاء 
البند رقم (1) إلرتفاع االسعار 

اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم 7099 بتاريخ 2017/8/22 المتضمن موافقة المالية 

كتاب الوزارة رقم 6397 بناريخ2017/7/30 المتضمن التوصية بالمبلغ الصحيح

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

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

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/9.072 د.ك) فقط تسعة آالف  
واثنى وسبعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (7.689%) على قيمة عقد المناقصة رقم 11/ 2014
/2015 إصالح وتشغيل وصيانة نظم شبكات المياه و الصرف الصحي ومكافحة الحريق بمرافق 

اإلدارة المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية وذلك لحاجة اإلدارة إلضافة مبنى جديد للخدمة.

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي: 
اوال: الموافقة على ترسية البنود والغاء البند رقم (1)

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبند رقم (10) لمدة اسبوعين وذلك لحين تجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :809
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/774
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب إلغاء القرار السابق والموافقة على طرح الممارسة رقم (5-2018/2017) تصميم وتنفيذ 
انشاء البوابة االلكترونية وذلك بعد اضافة بنود على المواصفات الفنية المطلوبة لتتوافق مع 

تعديالت القانون رقم (2016/49) بشأن المناقصات 

 - إطلع الجهاز على الكتاب رقم 662المؤرخ في 2017/7/17 والمتضمن طرح الممارسة بالرقم
السابق قبل التعديل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم الحسابات
السيدة/ نورة البصري     اختصاصي نظم الي

السيدة/ اسراء حيدر     مهندس كمبيوتر
السيدة / هديل الناصر     مهندس كمبيوتر

طلب شراء وتجديد تراخيص منتجات مايكروسوفت مع ميزة التحديث ومنتجات مايكروسوفت 
االضافية الخاصة بالعقد الجماعي من/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره (-
/188,305 د.ك)  فقط مائة وثمانية وثمانون الف  وثالثمائة وخمسة دينار  الغير وذلك حتى 

نهاية العقد الجماعي بتاريخ 2020/6/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نورة البصري     اختصاصي نظم الي
السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم الحسابات

السيدة/ اسراء حيدر     مهندس كمبيوتر
السيدة / هديل الناصر     مهندس كمبيوتر

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الطرح بطريقة الممارسة 

العامة وفقا لنص المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page13 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9021
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/59 توريد وتركيب النظام اآللي المتكامل لالدارة العامة 
لمباحث السالح-بالوزارة على/شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/93,544 د.ك)  ثالثة وتسعون الف  وخمسمائة واربعة واربعون 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/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة الميزانية
النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :6178
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

(أعيد حث) 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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة الميزانية
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

(إعادة بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة الفلك للمعدات والتجهيزات اإللكترونية لتنفيذ 
اعمال صيانة برامج أنظمة التشغيل ( omega moon omega view ) (strobe  )لإلدارة 
العامة لنظم المعلومات لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(-/99.000د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

بعد الخصم بمبلغ (8,849/560 د.ك)

* مرفق كتاب الوزارة رقم 9022 المؤرخ في 2017/9/12 والمتضمن مبررات الوزارة لطلبهم 
بالتعاقد المباشر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة الميزانية
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
2

3

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع 2017/55 المنعقد في 
2017/7/26 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2250
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2031
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ب هـ 2012/3-2013 توريد وتركيب وصيانة الشبكة 
الهاتفية لمحافظتي (العاصمة-حولي) المبرم مع/ شركة رهام للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

تسعة اشهر إعتبارا من تاريخ إنتهاء في 2017/7/9  بمبلغ إجمالي قدره (-/406,250د.ك) فقط
اربعمائة وستة الف  ومائتين وخمسون دينار الغيرحتى االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 

الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيد/ فيصل العجمي     رئيس قسم المنطقة االولى

طلب طرح المناقصة رقم ب ب هـ2016/1/ 2017 (ع) لمشروع تطوير النظم اآللية والخدمات 
المتكاملة على الشركات المتخصصة.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2376 تاريخ 2017/9/11 المتضمن موافقة اعتماد المالية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيد/ فيصل العجمي     رئيس قسم المنطقة االولى

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2019
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة بدر المال وأخوانة ( الوكيل المحلي )للمناقصة رقم ب ب هـ 
/2013/12/ 2014 تشغيل وصيانة مباني وانظمة مجمع االتصاالت وبرج التحرير بمبلغ إجمالي 

قدره (-/9.500د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2255 المؤرخ في 2017/8/27 المتضمن توضيح االعمال 
المطلوبة للمناقصة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيد/ فيصل العجمي     رئيس قسم المنطقة االولى

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page17 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/8 صيانة برنامج ادارة المشاريع على شركة 
تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/22,000 

د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  دينار  الغير

* كما أطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (3307) المؤرخ في 2017/6/28 المتضمن اعتذار 
الهيئة عن المناقصة لحين إعتماد الميزانية.

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفالة 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4942
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :4937
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب التعاقد المباشر للعقد رقم (18-2018/2017) لمشروع مراقبة الملوثات المنبعثة من 
المصادر الثابتة والمتحركة وتطوير برامج المراقبة وتحسين جودة الهواء مع / كلية هارفارد 

للصحة العامة - جامعة هارفارد - الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ إجمالي قدره (-/3.000.000
د.ك) فقط ثالثة ماليين  دينار  الغير

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

 

طلب التعاقد المباشر للعقد رقم (17-2018/2017) مشروع مسح وإعداد قاعدية بيانات شاملة 
للبيئة البحرية بدولة الكويت مع/ مركز علوم البيئة ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية 

(CEFAS) التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة والغذاء والشئون الريفية بمبلغ إجمالي قدره (-
/15.000.000 د.ك) فقط خمسةعشر مليون  دينار  الغير

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

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

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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Page19 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20818
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب أأ/ 2017/2016/9 اعمال ترميم وصيانة واعمال 
انشائية صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة للبلدية  بمحافظة االحمدي ومبارك الكبير لمدة 
سنتين على/ شركة توافيق للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم (-%45.9) 

بمبلغ اجمالى قدره (-/1.082.000د.ك) فقط مليون واثنى وثمانون الف  دينار الغير
شريطه استيفاء شهادة براءه الذمة وختم كافة اوراق العطاء

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

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2017/70
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Page20 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1436
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :22747
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

( اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2014/11/ 
2015 انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات في منطقة ميناء عبدالله لمدة تسعة 

أشهرعلى/شركة سنيار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/141,384 د.ك)  مائة واحدى واربعون الف  وثالثمائة واربعة وثمانون دينار

* كما اطلع الجهاز على  كتب البلدية رقم (23518) المؤرخ في 2017/9/13متضمن تجديد 
الكفالة األولية 

و ( 22748) المؤرخ في 2017/8/30 المتضمن إفادة وزارة المالية بخصوص االعتماد المالي

*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

 

رد البلدية على تظلمات الشركات  لتأهيل نظافة المدن

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

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم بإجتماع (2017/51) المنعقد في 2017/7/12 

المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر إعتماد مالي
ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1209$
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

شركة القدس االهلية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م
م
 
 

طلب الشركة إرسال مرفقات التأهيل للمناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة العامة 
للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (داخل المدينة-المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمه-

بنيد القار-القادسية-المنصورية-الجزر-المقابر) الى البلدية

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

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15098
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

 رقم الكتاب :12863
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/41 (ع) عمال هدم واعادة انشاء وانجاز 
وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة القصر - الجهراء على/ شركة الماجد والزين للمقاوالت 
العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدرة (1,197,179/100 د.ك)  فقط  مليون  ومائة 

وسبعة وتسعون الف  ومائة وتسعة وسبعون دينار  ومائة فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة مع ضرورة حفظ حق الوزارة مع شركة الياسين العالمية للتججارة العامة 

والمقاوالت بخصوص التامين االولى

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

(أعيد بحث) طلب التالي:
أوال : إلغاء ترسية البندي رقمي (3.2) من المناقصة رقم 2017/2016/1 استشاريين نظم آلية 

الدارة مركز نظم المعلومات بالوزارة المرسيين على شركة / ايبال الستشارات الكمبيوتر (اقل 
االسعار) وذلك لالسباب المذكوره بكتاب الوزارة

ثانيا: إعادة طرح مناقصة جديدة تشمل كافة البنود بعد إجراء بعض التعديالت بالشروط 
والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويتم مخاطبة أقل االسعار  لتجديد 
الكفالة البنكية

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/59) بتاريخ 
2017/8/9 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :14559
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

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

وذلك لعدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات الفنية المطلوبه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب طرح المناقصة رقم أ.ف 15-2018/2017 توريد وتركيب سجاد ولباد للمساجد التابعة 
للوزارة  على الشركات المتخصصة 

- ال تقبل عروض بديلة 
- ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية: (%25)
-يجب تقديم عينات

-يشترط على المناقص ان ي رفق مع عطائه تفاصيل الخبرة العملية للعقود المنجزة من قبله في 
نفس المجال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/04/03

شركة سنايا الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب الشركة االستعجال في توقيع عقد المناقصة رقم أ ف /2016/2015/24 اعمال هدم واعادة
انشاء وانجاز وصيانة مسجد / ابو سفيان بن الحارث بمنطقة السالمية - قطعة ( 108 ) .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2724117054
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117051
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/384.420 د.ك)  فقط  ثالثمائة 
وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وعشرون دينار كويتي الغير أي مايعادل نسبة (30%) من قيمة 

العقد رقم 2724117028 للمناقصة رقم و د / ت م / 2414-8-42152 ( 2017/2015 ) 
توريد معلبات ومواد غذائية لزوم / وحدات الجيش المبرم مع / شركة كوفان للتجارة العامة 

والمقاوالت

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

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي وقدره  (-/10.146 د.ك) فقط عشرة آالف 
ومائة وست وأربعون دينار كويتي ال غير ما يعادل نسبة (30%) من بنود عقد المناقصة 

رقم و.د/ت.م / 46152-12-2414 (2015-2017) توريد حبوب وبهارات ومواد غذائية  لزوم 
/ وحدات الجيش المبرم مع  شركة / كوفان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة شهور اعتبارا 

من 2017/12/22

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/70
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2724117052
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117053
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي وقدره (-/28.416 د.ك) فقط ثمان 
وعشرون ألف وأربعمائة وستة عشر دينار كويتي ال غير ما يعادل نسبة (30%) من بنود عقد 
المناقصة رقم و.د/ت.م / 46152-12-2414 (2015-2017) توريد حبوب وبهارات ومواد 
غذائية  لزوم / وحدات الجيش المبرم مع/ مركز السالم العربي للتجارة العامة مع التمديد لمدة 

ثالثة شهور اعتبارا من 2017/12/22 حتى 2018/3/22

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

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/68.010 د.ك)  فقط  ثمان وستون
ألف وعشرة دنانير كويتية الغير أي مايعادل نسبة (30%) من قيمة عقد رقم 2724117015 
للمناقصة رقم و.د/ت.م / 46152-12-2414 (2015-2017) توريد حبوب وبهارات ومواد 
غذائية  لزوم / وحدات الجيش المبرم مع /شركة الجامعي الخليجي للتجارة العامة والمقاوالت

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272722021774
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

 رقم الكتاب :27274117043
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1982913 تشغيل وتوريد وصيانة االجهزة والمعدات 
الكهربائية بقسم قاعدة عبدالله المبارك والمواقع الملحقة به بمراقبة عبدالله المبارك الجوية 

المبرم مع / شركة العثمان والزامل للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 6 شهور إعتبارا من 1/ 4/ 
2018حتى2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (54.954/500د.ك)  فقط اربعة وخمسون الف  

وتسعمائة واربعة وخمسون دينار  وخمسمائة فلس الغير وذلك حتى االنتهاء من إجراءات طرح 
المناقصة الجديدة

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

 

طلب طرح المناقصة رقم 2417724173 توريد مياه شرب معبأة للقوات االمريكية 

* تقبل عروض بديلة 
* مناقصة عامة 
* التقبل التجزئة

* نسبة األوامر التغييرية (%30)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية الى %25
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

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       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2394
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم إ م م/2017/2016/8/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود الخدمات على/ 
الشركة الكويتية الستيراد السيارات (خامس أقل االسعار) لمدة عامين بمبلغ إجمالي قدره 

(209,634/100 د.ك)  فقط مائتين وتسعة الف  وستمائة واربعة وثالثون دينار  ومائة فلس  
الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2335
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم (أ م م/2015/6/3-2016) تجديد تراخيص ARC GIS المبرم مع/
شركة OPEN WARE (الوكيل المحلي) لمدة سنة اعتبارا من 2017/6/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/10,868 د.ك)  عشر آالف  وثمانمائة وثمانية وستون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
2
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام بأحكام المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1494
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بانه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط /222 انشاء و انجاز و صيانة جسر

وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع  االمبرم مع/ شركة مشرف للتجارة 
والمقاوالت و اسناد األعمال الى/ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت على حساب المقاول

اعتبارا  من 2017/5/22 
-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 

من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

-اطلع الجهاز على:
كتاب الوزارة رقم 2443 بتاريخ 2017/9/18 المتضمن الرد .

 كتاب الوزارة رقم 3269 بتاريخ 2017/9/10 .
كتاب الوزارة رقم (1930) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن اسباب االستبعاد .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: احيط علما

ثانيا: توجيه دعوة حضور ممثل عن الوزارة و شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت  الجتماع
قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1493
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بانه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط / 238 انشاء وانجاز وصيانة طرق 

وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين مدينة ميناء عبدالله 
والوفرة المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت و اسناد األعمال الى/ شركة الغانم 
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت على حساب المقاول اعتبارا من 2017/5/22 

-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 
من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

- اطله الجهاز على :
-كتاب الوزارة رقم 2368 بتاريخ 2017/9/10المتضمن الرد .

-كتاب الوزارة رقم 2431 بتاريخ 2017/9/17 .
-كتاب الوزارة رقم (1931) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن اسباب استبعاد الشركة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: احيط علما

ثانيا: توجيه دعوة حضور ممثل عن الوزارة و شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت  الجتماع
قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2350
 تاريخ الكتاب :2017/09/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى 
الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

لمدة 1095 يوما 

- ال تقبل عروض بديلة 
- ال تقبل التجزئة

- المناقصة غير قابلة للتجزئة ومحدودة على شركات وفقا لتأهيل مسبق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1929
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :1927
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ا م م/2017/2016/11/1 تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني الجهزة 
الحاسب االلي والطابعات واجهزة الماسح الضوئي والراسمات الهندسية والخوادم على 

الشركات والمؤسسات المتخصصة والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 
2017 لمدة ثالث سنوات 

- مناقصة عامة
- ال تقبل التجزئة وال تقبل عروض بديلة

- شرط خبرة ال تقل عن 10 سنوات كمركز صيانة معتمد و لديها مركز خدمة وورشة معتمدة و 
حاصل على شهادات معتمدة من الشركة المصنعة و تقديم ما يثبت ذلك

- ان تكون حاصلة على شهادة األيزو

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

طلب اعالن نتيجة تأهيل المناقصة رقم هـ م خ/202 استكمال تصميم وانشاء وانجاز وتأثيث طبي
وصيانة تشغيلية لمستشفى الشرطة  DB على الشركتين كالتالي 

. al bawani limited co 1- شركة
2- شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

الموضوع
6

7

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تنسيق الوزارة مع ادارة الفتوى 
والتشريع وافادة الجهاز بالرأي النهائي

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page34 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2332
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التالي:
اوال: تمديد فترة الدراسة للمناقصة رقم هـ ص / 158 انشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات 

المياه المعالجة (D 1 ) لمدة ( ثالثون يوما) 
ثانيا: مخاطبة /شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت(ثاني اقل االسعار)  وذلك لتسليم االقراص

المدمجة للجهاز الستكمال الدراسة الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
م/ حنان جواهري     كبير مهندسي اختصاصيين مدني
السيدة/ منيرة العنزي     كبير مهندسي اختصاصيين

السيد/ اسماعيل بهبهاني     مهندس مدني اختصاصي
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على التمديد اعتبارا من تاريخ انتهاء الدراسة االولية 

ثانيا: االلتزام بدراسة العطاءات المقدمة من المناقصين دون اإلستكمال

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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       

Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17696
 تاريخ الكتاب :2017/06/28

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية البند رقم (6) من المناقصة رقم و ك م /2015/7229 توريد قواطع 
تيار منخفض ( كتاوت ) باحجام مختلفة على / شركة سالم النصف للمقاوالت العامة للمباني  
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/30.300د.ك)   فقط ثالثون الف وثالثمائة دينار الغير 

وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

*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

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/4) المنعقد بتاريخ 
2017/1/16 المتضمن : الموافقة

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 الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18969
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :8240
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :24631
 تاريخ الكتاب :2017/09/06

 
 
 

 MTTSA/ (أعيد بحث) إفادة الوزارة بان /شركة دايناكو للتجارة العامة وكيل شركة
INTERN ATLONAL LTD مستوفي لشرروط  تأهيل شركات اضافية لالشتراك في 

مناقصات اعمال صيانة الخطوط تحت الجهد حتى جهد ( 400 ) ك ف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( اعيد بحث ) إفادة الوزارة بتأهيل مصنع المير إلنتاج وحدات التحكم ضمن تأهيل شركات 
لمناقصة توريد كشافات انارة الشوارع للمواد التالية:

- كشاف 250/400 وات صوديوم
- كشاف 150 وات صوديوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/83 استئجار سيارات متنوعة (مع سائق / بدون 
سائق)

-ال تقبل عروض بديلة .
-المناقصة عامة .
-  تقبل التجزئة .

- االوامر التغييرية . %20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تقديم الشركة المستندات المطلوبة لشروط التأهيل 
خالل التاريخ المحدد لتقديم التأهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :23839
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :19978
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال تنظيف مكاتب ومخازن وساحات 
التخزين إلدارة المخازن

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية في حدود الـ(%5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/74 اعمال الزراعة لقطاع تشغيل وصيانة المياة 
في مناطق متفرقة بدولة على الشركات الموهلة لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

كما إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 26494 بتاريخ 2017/9/26
 -المناقصة ال تقبل عروض بديلة 

-المناقصه عامة
-المناقصة ال تقبل التجزئة 

-نسبة األوامر التغييرية (%5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :19884
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :25299
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :22868
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

 DMW CORPORATION ,JAPAN / (اعيد بحث) طلب استدراج عرض من شركة
موكلو شركة / المحطة التجارية لتوريد قطع الغيار المطلوبة لمنطقة مآخذ البحر من المصنع 
االصلي DMW CORPORATION , JAPAN لمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه
* مرفق كتاب الوزارة رقم (25011) المؤرخ في  المتضمن اسباب الطلب 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الموافقة على تكليف شركة / الغانم الدولية للقيام باعمال تنفيذ خدمات الفحص 
الخاصة للمناقصة رقم و ك م / 41 / 2015/2014 توريد وتمديد كيبالت ارضية جهد 132 ك ف

معزولة بمادة XLPE وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت ( 
المرحلة الخامسة ) وذلك لعدم حضور الشركة للتوقيع على امر التكليف وعدم االلتزام بمبلغ 

العرض

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(أعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية بنود الممارسة رقم 1659/2016/13 توريد قطع غيار 
لمبردات المياه (يورك) إدارة محطة الدوحة الغربية على السادة / مجموعة عيسى اليوسفي (ثاني
أقل األسعار) بمبلغ وقدره (-/195.000د.ك) فقط مائة وخمسة وتسعون الف دينار كويتي الغير ,

وذلك بناءا على مالحظات ديوات المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع (2016/87) المنعقد بتاريخ 
2016/12/7 المتضمن: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20470
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :22500
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 Mitsubshi Hitachi Power System / (اعيد بحث) طلب استدراج عرض سعر من شركة
LTD ,Japan موكلو شركة / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لتوريد قطع غيار 

من المصنع االصلي للمعدات الدوارة في الغاليات ومضخات تغذية مياه البحر بمحطة الزور 
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (25010) المؤرخ في 2017/9/11 المتضمن اسباب 
الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم وك م/1026/2016/13 قطع غيار لقسم المختبر البكتريولوجي 
لمركز تنمية مصادر المياه- التخطيط والتدريب على/ شركة الماجد العالمية (أول اجمالي أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,634 د.ك) فقط سبعة آالف  وستمائة واربعة وثالثون دينار  

الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

(اعيد بحث) 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
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

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

عدد الشركات (14)

 

الموضوع
0
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/70

  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 :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

 رقم الكتاب :483
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

(أعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري  بزيادة مبلغ إجمالي وقدرة (26.001/800)  فقط ستة 
وعشرون الف  وواحد دينار وثمانمائة فلس الغير ما يعادل نسبة (13.2%) على قيمة عقد 
اإلتفاقية رقم 2014/8-2015 تقديم خدمات إستشارية هندسية للقيام بأعمال اإلشراف على 

مشروع إنشاء (7) مراكز إسعاف بمناطق متفرقة بدولة الكويت وذلك لتمديد العقد لمدة (106) 
يوم إعتبارا من 2017/7/1 وذلك لحين إنتهاء المقاول من أعمال التنفيذ.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 665 المؤرخ في 2017/8/22

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ مي احمد     مهندسة معمارية
المهندسة/ منال عبدالمنعم     مهندس اختصاصي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 02-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


