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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/58
18-ذو القعدة-1439 هـ 

   االربعاء
2018-08-01 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-08-01

)(   االربعاء2018/58 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

محمد ناصر الخرافي
د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 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
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  06-08-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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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 المالية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيده/ شفيقه محمد العوضي     مراقب 
التشغيل و الصيانه

السيدة/فرح عبدالخضر ابراهيم     مدير 
ادارة رصد جودة المياه

السيد/ يحيى الرشيدي     مدير ادارة االسناد

السيد/ مساعد العيد     رئيس قسم االجهزه 
االمنية

السيد/ ثنيان الشالل     مدير الخدمات العامة

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

المهندس/ أنور عبدالحميد     مراقب تصميم 
شبكات المياه وإعداد المناقصات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

النقيب/ محمد الحافظ     رئيس قسم 
المناقصات و العقود

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
مناقصات البنك

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات
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2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/08/12 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المواصالت

وزارة المالية

الرقم :- و ك م  /2016/7259

الرقم :- و ك م/ 2017/2016/62

الرقم :- 2018/2017/8

الرقم :- 2018-2017/13

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتسليم مواد كيميائية لمشروع التناضح العكسي بمحطة 
الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في بعض محطات 
التحويل الكهربائية الثانوية بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي مبارك الكبير - 
االحمدي لمدة 3 سنوات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  دعم التجهيزات االلية والبرمجية للبيئة التشغيلية وشراء تراخيص 
لنظم تخطيط الموارد المؤسسية

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

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       
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فض العطاءات

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- أ.ف 2018/2017/21

الرقم :- 2017/2016/12

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء وانجاز وصيانة مبنى /  قطاع المساجد بمنطقة االستعماالت 
الحكومية بمنطقة جنوب السرة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة نقاط الربط الشبكي للمواقع الخارجية التابعة لوزارة 
االوقاف والشئون االسالمية

 

الموضوع
5

6

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

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       
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الهيئة العامة للصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1123
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ص / خ ف / 2014/15-2017 أعمال الصيانة 
للمنشآت وأعمال الطرق والبنية التحتية واالنشاءات الصغيرة المبرم مع/شركة البحرة العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/8/4 وحتى 2019/2/3 بمبلغ 

اجمالي قدره (136,012/500د.ك)   فقط مائة وستة وثالثون الف  واثنىعشر دينار  وخمسمائة 
فلس  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 

رقم هـ ع ص/ 2021-2018/10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

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

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       
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بنك االئتمان الكويتي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14906
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم (9-2019/2018) تأجير الدور (2) من برج الجوهرة المبرم مع / 
السادة برج الجوهرة  لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (232,170/900 د.ك)  فقط مائتين واثنى وثالثون الف  ومائة وسبعون دينار  

وتسعمائة فلس  الغير وذلك لحاجة البنك لحين االنتهاء من مشروع مبنى البنك الرئيسي بمنطقة 
جنوب السرة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة مناقصات البنك

الموضوع
1
م

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

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       
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اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6311
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/16 إنشاء و إنجاز و صيانة مركز إطفاء 
ضاحية عبدالله المبارك قطعة (4)

**هذه المناقصة لم تم نشرها في خطة الوزارة في كويت اليوم

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

-لم يتم نشر الخطه بجريدة الكويت اليوم
-طلب الجهه: محدودة فئة ثانية و ثالثة - اعمال انشائية

- استنادا الى نص المادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الفئة الثالثة و الرابعة في 
حدود النصاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ محمد الحافظ     رئيس قسم المناقصات و العقود

الموضوع
1
م

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

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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272762419302
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :272762419303
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب الغاء المناقصه رقم (1692814) تحديث وترميم وصيانة مهاجع الضباط بالكتيبة /2 بلواء
الشهيد المدرع /35 بالمنطقة الشمالية المرساه على/ شركة المجموعة العربية المتحدة لوسائل 

النقل (ثاني أقل األسعار) وذلك لعدم موافقة الجهاز على تمديد الكفاالت األولية لعدم توافر 
اإلعتماد المالي

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

طلب الغاء الممارسة رقم 1322814  توريد و تركيب تكييف مركزي بمناطق مختلفه بلواء 
الشهيد بالمنطقة الشمالية وذلك العتذار الشركة عن تجديد الكفالة االولية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع  رقم  (2015/2) المنعقد بتاريخ 2015/1/7  
المتضمن: الموافقة على  ترسية الممارسة على/ شركة رويال العالمية للتكيف والتبريد 

ومقاوالتها (عطاء وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/24,786 د.ك)
ثانيا: الموافقة على االلغاء

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       
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم ب ب 
هـ/2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة الربط بين المقاسم 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ثنيان الشالل     مدير الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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       
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وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27369
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ب ب هـ /2018/2017/9 استئجار سيارات متنوعة للوزارة  
لمدة سنتين عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية

*بيانات المناقصة:
- مناقصة عامة 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
- أن يكون مالكا للسيارات المطلوبة في المناقصة وعددها (286) سيارة متنوعة وتستثنى راس 

تريلة من احكام هذا البند فيما يتعلق فقط باشتراط ملكيته لها
- أن يكون لدية كراج كامل المعدات تستوعب طاقته اصالح وصيانة اعداد المركبات أو يتعاقد مع

كراج مجهز مستوفيا كامل متطلبات الخدمة

** هذه المناقصة منشوره في جريدة كويت اليوم بتاريخ 2018/2/18

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :3405
 تاريخ الكتاب :2018/06/11

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع ب 
/2017/2016/1 تجهيز وتوريد وتشغيل وتطوير وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز 

الشعيبة التابع للهيئة العامة للبيئة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/فرح عبدالخضر ابراهيم     مدير ادارة رصد جودة المياه

طلب التعاقد المباشر مع / شركة البرقان للمعدات ( الوكيل المحلي ) أعمال الصيانة والتشغيل  
لمحطات الرصد العائمة للملوثات في البيئة الحرية الكويتية لمدة  ستة أشهر بمبلغ اجمالي قدره 

(-/150,000د.ك)  فقط مائة وخمسون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون 
المناقصات رقم (49) لسنة 2016 وذلك لحين االنتهاء من طرح الموضوع بمناقصه عامة

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (4168)المؤرخ في 2018/7/22 المتضمن االعتماد 
المالي وتضمين الماده (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة:

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد / حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :11056
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1634$
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

شركة صبحان للمقاوالت الزراعية ذ م م
 
 

 طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/20 تنفيذ عقد أعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع
الغيار الالزمة والمواد الالزمة لمحطة معالجة المياه الراشحة وجميع ملحقاتها بموقع ردم 

النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين) لمدة ثالث سنوات

بيانات المناقصة:
-المناقصة ال تقبل عروض بديلة

-المناقصة ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

**هذه المناقصة تم نشرها في خطة الوزارة في كويت اليوم تاريخ 2018/2/11

 

طلب الشركة تزويدها بتفاصيل الخطأ الحسابي الخاص بالمناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال 
النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية ( الرقعي-االندلس -العارضية- الفردوس-

المنطقة الصناعية) وذلك لتوضيحه حتى التتعرض مصلحتها للضرر

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201803375
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم و ع/2015/2014/3 تقديم طباعين للوزارة 
المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (إيمس) لمدة سبعة أشهر إعتبارا من 2018/9/1 
حتى 2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,068,179 د.ك) فقط  مليون  وثمانية وستون الف  
ومائة وتسعة وسبعون دينار  الغير  بنفس الشروط و األسعار لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

مناقصة جديدة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018013372
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2012014621
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة  العامة رقم 2019/2018/2 استئجار سيارات مع سائق لخدمة اإلنتقاالت 
الخارجية ألعمال التوثيق

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-لم يتم النشر بجريدة كويت اليوم

*شروط المناقصة:
-ان تكون السيارات (اوربية او امريكية الصنع)

-يشترط في المتقدم لهذه المناقصة ان يكون لديه خبرة سابقة في مجال تأجير السيارات 
للوزارات و الهيئات الحكومية و عليه ان يرفق مع عطائه ما يؤكد ذلك

-أن يكون لديه عقود سابقة او حالية لنفس االعمال المطلوبة لجهات و مؤسسات حكومية خالل 
فترة الخبرة المطلوبة و عليه ان يرفق مع عطائه صور من هذه العقود مفصال بها بداية و نهاية 

العقد و قيمته االجمالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ع 2019/2018/1 توريد وتركيب وصيانة خزائن أرفف 
معدنية لمبنى المحفوظات المركزية بالعارضية وزارة العدل

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-لم يتم النشر بجريدة كويت اليوم

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/8678
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم  شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة 
والمقاوالت على المناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة 

أوال : قبول التظلم شكال 

ثانيا: إلغاء قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المتخذ في اجتماع رقم 
(2018/23) وترسية مجاميع المناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية 
متخصصة على شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وذلك بناءا على 

قرار لجنة التظلمات
المجموعة األولى بمبلغ (-/952.800 د.ك)
المجموعة الثالثة بمبلغ(-/663.276 د.ك)

 

الموضوع
1
م

  بعد االطالع على االخطار الوارد من لجنة التظلمات بكتابهم رقم 8678 المؤرخ في 
2018/7/23 والمتضمن قرار اللجنة الصادر باالجتماع رقم (2018/22) المنعقد بتاريخ 
2018/7/17 بشأن التظلم المقدم من شركة معرفي الكويتية  للتجارة العامة والمقاوالت

قرر مجلس إدارة الجهاز اعتماد قرار لجنة التظلمات الوارد بكتابهم أعاله على النحو التالي:
اوال: إلغاء قرار مجلس إدارة الجهاز المتخذ باالجتماع رقم 2018/23 المنعقد بتاريخ 

2018/3/21 فيما يخص المجموعة االولى والثالثة فقط
ثانيا:  ترسية المجموعة االولى على شركة  معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت أقل 

االسعار بمبلغ إجمالي قدره(-/952.800د.ك) 
والمجموعة الثالثة على شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت  أقل االسعار بمبلغ 

إجمالي قدره(-/624.720د.ك)
وذلك وفقا لما جاء به من أسباب ولعدم توافق أسباب االستبعاد الواردة بالتوصية  الفنية من 

الوزارة من شروط المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :498
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :505-6
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/175 الخدمات العامة لتشغيل و صيانة 
محطات الضخ و الرفع و الخطوط المرتبطة بها في المنطقة الثانية المبرم مع شركة / كي سي 
سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبار من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/1,313,250د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثةعشر الف  ومائتين وخمسون 
دينار  الغير و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/213 والتعاقد 

الخاصة بمشروع توسعة ام الهيمان واالعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

** سيتم إيقاف التمديد عند استالم المستثمر المحطة

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص /176 ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ 
العقيلة المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 10/1/ 
2018 حتى 2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (307,133/206.ك ) فقط ثالثمائة وسبعة الف  
ومائة وثالثة وثالثون دينار  ومائتين وستة فلس  الغير وذلك  لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة رقم هـ ص/ص/211 والتعاقد الخاصة بمشروع توسعة ام الهيمان واالعمال المرتبطة 

بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

** سيتم إيقاف التمديد عند استالم المستثمر المحطة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1879
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقه على طرح المناقصة عامة رقم إ م م 
/2017/2016/9/1 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة وبرامج مكافحة الفيروسات بين 

الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات لعام 2018

* بيانات المناقصة 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية (%25)

-لم يتم نشر الخطة بجريدة كويت اليوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :21090
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصه رقم و ك م/2014/2013/71 اعمال صيانة واصالح محطات 
التحويل الرئيسية 132/300/400 ك ف المبرم مع / الشركة األهلية للوحات الكهرباء لمدة سنة 
اعتبارا من 2018/8/3 حتى 2019/8/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/183,700د.ك)  فقط مائة وثالثة

وثمانون الف  وسبعمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (8.62% ) وذلك لحاجة عمل محطات 
التحويل الرئيسية وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة و ك م 2019/2018/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور عبدالحميد     مراقب تصميم شبكات المياه وإعداد المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14627
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :17994
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدوده رقم و ك م/80-2018/2017 تحسينات وإضافات على شبكات 
المياه القائمة بجميع مناطق دولة الكويت على الشركات المصنفة تحت الفئة الثانية والمذكورة 

بالكشف المرفق

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%15)

**هذه المناقصة تم نشرها في خطة الوزارة في كويت اليوم تاريخ 2017/7/16

 

(اعيد بحث) نتيجة تاهيل شركات لمناقصة تركيب معدات انارة الشوارع في مناطق متفرقة بدولة 
الكويت

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و تخطر الوزارة االستعجال بموافاتنا 
بطرح المناقصة خالل شهر بحد اقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20558
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

افادة الوزارة بعدم الموافقة على اضافة / شركة الصقر للتجارة العامة للمقاوالت ضمن قائمة 
الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م /84-2015/2014 إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) 

خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما ( 85) مليون جالون 
إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية بسبب 
اقتصار هذه المناقصة على الشركات (مقاول رئيسي او من الباطن) التي تم اسناد اعمال مشابه 

اليها من قبل الجهة المستفيدة

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة المختص 
بالموضوع و الشركات المتقدمة بطلب إضافة لالشتراك بالمناقصة إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/08/12 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10692
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :10347
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :10563
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/5 مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام المراقبة والتحكم
بأجهزة التفتيش األمنية المرساه على / شركة سيد حميد بهباني واوالدة (ثاني اقل االسعار) 

وتطبيقا لمبدأ االولويات سيتم استغالل المبلغ المخصص لها لمشاريع اخرى

 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,705,600 د.ك) 
فقط مليون  وسبعمائة وخمسة ألف وستمائة دينار ال غير ما يعادل نسبة (40%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم 2015/3-2016 مشروع إنشاء وصيانة الرصف بمطار الكويت الدولي المبرم مع/

شركة القمة الثنائية للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد العقد لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2018/11/29 حتى 2019/5/28 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب اإلدارة

- اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم 11115 المؤرخ في 2018/7/31 المتضمن موافقة وزارة 
المالية بتاريخ 2018/7/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مساعد العيد     رئيس قسم االجهزه االمنية

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 6-2015/2014 توريد وتركيب عدد (8) مولدات احتياطية
لعدد من المرافق التابعة لألدارة المبرم مع / شركة محمد عبدالرحمن البحر لمدة أربعة اشهر 

اعتبارا من تاريخ 2018/8/1 حتى 2018/11/30 دون اي تكلفة اضافية للعقد وذلك لألسباب 
المذكورة بكتاب اإلدارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/08/12 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10565
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 13-2019/2018 مع / شركة SELEX ES لتشغيل وتقديم خدمات 
التدريب والصيانة والدعم الفني لنظام رادار الطقس بمطار الكويت الدولي بمبلغ اجمالي قدره 

(104,106/670 د.ك)  فقط مائة واربعة الف  ومائة وستة دينار  وستمائة وسبعون فلس  الغير
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة وفقا للمادة رقم (18) من قانون 49 لسنة 2016

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل منديل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7688
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5163
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية بنود المناقصة رقم 
2017/2016/11 تقديم خدمات انترنت ونقل المعلومات للوزارة على/ شركة فاست لإلتصاالت 
بمبلغ إجمالي قدره (-/108,693 د.ك) فقط مائة وثمانية آالف وستمائة وثالثة وتسعون دينار  

الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد توافر اإلعتماد المالي

- البنود أرقام (3,2,1) (أقل األسعار) 
- البند رقم (4) (ثاني أقل األسعار)

 

(اعيد بحث)إفادة الوزارة بأسباب تأخير توقيع  عقد المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/41 (ع) 
أعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة القصر - الجهراء مع/ شركة

الماجد والزين للمقاوالت العامة بعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

**كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 12525 المؤرخ في 2018/7/12 المتضمن افادة 
الوزارة بشأن رد ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10097
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/26 إدارة عمليات التشغيل و 
الصيانة ألجهزة الحاسب اآللي و ملحقاتها وتوفير أحبار للطابعات للوزارة المبرم مع / شركة 
الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/3 حتى 2019/2/2 
بمبلغ اجمالي قدره (-/162,500د.ك) فقط مائة واثنى وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/25

*اطلع الجهاز على كتاب رقم  11198  بتاريخ 2018/6/27 المتضمن موافقة وزارة المالية

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1685
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

الشركة العالمية لالمن والسالمة ذ م م
 
 

(أعيد بحث)شكوى الشركة الستبعاد عطاءها من المناقصة رقم أ.ف 2019/2018/6 أعمال 
حراسة وأمن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع المساجد وأي مباني أخرى بوزارة 
األوقاف والشئون اإلسالمية وذلك بعد استبعادها استنادا للمادة (40) من قانون المناقصات 

واستنادا للمادة (57)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يحيى الرشيدي     مدير ادارة االسناد

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :386
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) اعتذار الشركة عن تمديد كفاالت المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات والمطبوعات النادرة -غرناطة-ق3

*اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (12898) المؤرخ بتاريخ 2018/7/19  المتضمن إفادة 
الوزارة بعدم ممانعتها من ترسية المناقصة  على السعر الذي يليه ، مصادرة التأمين األولي 

للشركة المتقاعسة ، توقيع عقوبة ، حفظ حق الوزارة بالتعويض

كما اطلع الجهاز على 
- كتاب الشركة رقم (391/18) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن نفس الطلب

- كتاب الوزارة رقم (9054) المؤرخ في 2018/5/17 ومتضمن : 
أوال: استدعاء شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت واتخاذ ما ترونه مناسبا  وذلك لعدم 

استجابتها لتقديم الكفاالت النهائية وتوقيع العقد المناقصة 
ثانيا :

1- مصادرة قيمة التأمين االولي للشركة المتقاعسة .
2- مطالبة الشركة المتقاعسة بسداد مبلغ الفارق بين عطاء الشركة المتقاعسة واقل االسعار 

التي تليه .
3- حفظ حق الوزارة في التعويض عن االضرار والخسائر الناجمة عن عدم التزام الشركة بتوقيع

العقد .
4- توقيع اي عقوبات اخرى يراها الجهاز على الشركة المتقاعسة وفقا الحكام قانون 

المناقصات.
* علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من الترسيةعلى أقل االسعار التي تليه .

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17045
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :17317
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17325
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17322
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/8 اعمال التشغيل واالصالح والصيانة 
لخدمات مبنى مجمع الوزارات المبرم مع / شركة بدر المال وإخوانه لمدة سنة اعتبارا من 

2018/9/1 حتى 2019/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (1,105,947/048د.ك) فقط  مليون  ومائة 
وخمسة الف  وتسعمائة وسبعة واربعون دينار  وثمانية واربعون فلس  الغير وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب تجديد عقد رقم أخ/2831/4 إستئجار مبنى كمكاتب لإلدارة العامة للتنفيذ المدني من قبل 
وزارة العدل المبرم مع/ شركة دعيج السلمان للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة سنة إعتبارا من 

2018/10/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/476,352د.ك) فقط اربعمائة وستة وسبعون الف  
وثالثمائة واثنى وخمسون دينار  الغير

 

طلب الوزارة تجديد العقد رقم(اخ/2810/4) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع/ 
السيد خليفه خلف عبدالله العنزي لمدة سنه اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/177,600 د.ك) مائة وسبعة وسبعون الف  وستمائة دينار

 

طلب الوزارة تجديد العقد رقم(اخ/2653/4) استئجار سكن جماعي لوزارة التربية المبرم مع/ 
شركة مجموعة االعمار المتحدة العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي 

قدره(-/175,200 د.ك)  مائة وخمسة وسبعون الف  ومائتى دينار

 

الموضوع
1

2

3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17324
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17558/2018
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :17021
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :17023
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم أخ/2861/4 إستئجار مبنى كسكن جماعي للفنيين من قبل الحرس المبرم 
مع/ السيد نواف على مطر المطيري لمدة سنة إعتبارا من 2018/10/30 بمبلغ إجمالي قدره (-

/145,800 د.ك) فقط مائة وخمسة واربعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

طلب تجديد عقد رقم أخ/2781/4 إستئجار مبنى كسكن جماعي للرجال من قبل وزارة الصحة 
المبرم مع/ شركة دبليو اتش دبليو لمدة سنة إعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ إجمالي قدره (-

/144,600د.ك) فقط مائة واربعة واربعون الف  وستمائة دينار  الغير

 

طلب تجديد عقد رقم أخ/4/ 2615 إستئجار مبنى كمكاتب (إدارة التعداد واإلحصاءات السكانية) 
من قبل اإلدارة المركزية لإلحصاء المبرم مع/ شركة التنمية الخليجية العقارية لمدة سنة إعتبارا 

من 2018/11/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/141,600د.ك)  فقط مائة واحدى واربعون الف  
وستمائة دينار  الغير

 

طلب تعديل الموافقة على تجديد عقد رقم (أ خ/4/ 2737) استئجار مكاتب للهيئة العامة 
لالستثمار لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 136,728 د.ك)  فقط مائة 

وستة وثالثون الف  وسبعمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير ليصبح مع/ المؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية بدال من / شركة وفرة العقارية وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
5

6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/17557
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :17321
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17327
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17326
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم أخ/2771/4 إستئجار مبنى كسكن جماعي للرجال من قبل وزارة الصحة 
المبرم مع/ الشيخه لولوة جابر األحمد الصباح  لمدة سنة إعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ إجمالي

قدره (-/133,920د.ك)  فقط مائة وثالثة وثالثون الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير

 

طلب تجديد عقد رقم أخ/2676/4 إستئجار مبنى كمكاتب (المركز الوطني لتطوير التعليم) من قبل 
وزارة التربية المبرم مع/ األمانة العامة لألوقاف (شركة إدارة األمالك العقارية) لمدة سنة إعتبارا 
من 2018/12/13 بمبلغ إجمالي قدره (-/120,960 د.ك) فقط مائة وعشرون الف  وتسعمائة 

وستون دينار  الغير

 

طلب الوزارة تجديد العقد رقم (اخ/2557/4) استئجار سكن لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
(بيت ضيافة الفتيان) المبرم مع السيدة/ حجية عبدالله العمار لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1 

بمبلغ اجمالي قدره (-/86,640 د.ك) ستة وثمانون الف  وستمائة واربعون دينار

 

طلب الوزارة تجديد العقد رقم(اخ/2643/4) استئجار مركز العمالة الوافدة ومركز المواليد 
والوفيات لوزارة الصحة المبرم مع/ السيد منصور فهد سعود الدوسري لمدة سنة اعتبارا من 

2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/86,400 د.ك)  ستة وثمانون الف  واربعمائة دينار

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/16139
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

(إعادة بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2015/2-2016(ع) أعمال صيانة وترميم 
لمباني أمالك الدولة واالعمال اإلنشائية البسيطة في مواقع مختلفة من دولة الكويت المبرم مع/ 
شركة قاسيون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالث أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائه حتى
2018/9/15 بمبلغ اجمالي قدره (-/50,000 د.ك) خمسون ألف دينار وذلك لحين اإلنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة

 

الموضوع
13
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/08/12 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17812
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/17814
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب التعاقد مع/ السيد رياض عبدالله العنزي رقم(اخ/2837/4) الستئجار سكن موظفي وزارة 
الكهرباء والماءلمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/159,600 د.ك) مائة 
وتسعة وخمسون الف  وستمائة دينار وذلك بعد نقل ملكية العقار من السيد/ احمد سعود الفريح

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 16258 المؤرخ في 2018/7/2 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ شفيقه محمد العوضي     مراقب التشغيل و الصيانه

طلب الوزارة الموافقة على التعاقد رقم( اخ/2786/4) المبرم مع/ السيد محمد دويح العجمي 
الستئجار سكن جماعي لوزارة الصحة لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/108,000 د.ك)  مائة وثمانية الف  دينار وذلك بعد نقل ملكية العقار من السيد/ سالم دويح 

العجمي 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (16257) المؤرخ في 2018/7/2 و المتضمن نفس 
الطلب

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

 ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي
 ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيدة /هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

 ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي
 ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيدة /هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان



2018/58

  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       

 عدد كويت اليوم 1405تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/08/12 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1815$
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

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 االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة
1- شركة ماستر بالن للمقاوالت العامة للمباني

2- شركة المباركية الكويتية المتحدة لتقديم الخدمات اللوجستية
S.A OHITAN INSAAT MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET -3

 GURBAG INSAAT MUHENDISLIK MADENCILIK SANAYI VE -4
S.A TICARET

5-  شركة المحيلبي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
6- شركة النصر اإلقليمية للتجارة العامة والمقاوالت

7- شركة جي اند بي لتقديم الخدمات اللوجستية
8- شركة كاري العالمية للتجارة العامة

9- شركة الكويتية العالمية إلدارة المشاريع
10- شركة ذا اذر سايد للتجارة العامة

11- شركة انجازات النجاح للتجارة العامة
12- مافرك فيجوال كومنيكيشنز

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 06-08-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


