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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/69
07-محرم-1440 هـ 

   االربعاء
2018-09-19 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-19

)(   االربعاء2018/69 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي

عبدالمحسن مزيد الصانع
د.مبارك فهاد العازمي

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان
عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب 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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  24-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/09/30 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيد/ احمد مال الله     رئيس قسم العقود

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ خالد الغصبا     مدير ادارة الخدمات 
المتنوعه

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الرائد/ فهد العويرضي     رئيس قسم الدعم 
الفني والهندسي

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار
العقاري
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

السيده/ د. ماجدة القطان     وكيل مساعد 
لوزارة الصحة

السيد/ حمد البرجس     مدير العام باإلنابة

17

18

19



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/09/30 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- إ م م /2017/2016/9/1

الرقم :- وش ج ع 2018-2017/4

الرقم :- أ.ف 17/ 2018/2017

الرقم :- أ.ف 2018/2017/18

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة وبرامج مكافحة الفيروسات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال اصالح  وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة 
والتهوية لصاالت األفراح التابعة لمباني وزارة الشئون االجتماعية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (5) قسائم سكن االئمة والمؤذنين 
بمنطقة سلوى

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى دار القرآن الكريم بمنطقة سعد العبدالله

 

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



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/09/30 اجتماع رقم :

فض العطاءات

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد االشتراك بقاعدة المعلومات LWW TOTAL ACCESS الرقم :- 2019/2018/29
WITH -NEUROLOGY-إلدارة مكتبة مركز العلوم -جامعة الكويت

 

الموضوع
5
م

فتحت المظاريف وتبين ورود عطاء وحيد قبل وتم إحالة للدراسة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/09/30 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7990
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/3 انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة 
على / الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/27.797.700د.ك)  فقط سبعة وعشرون مليون  وسبعمائة وسبعة وتسعون الف  وسبعمائة 

دينار  الغير

* إفادة ممثل الجهة بأن الشركة مطابقة للشروط و المواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار العقاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722022074
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم 2012815 أعمال اسفلتية 
لشوارع معهد القوة البرية بالجهراء حتى تاريخ 2018/12/17 وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات توقيع العقد 

-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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1850485
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول للعقد رقم ص/م أم/2012/299-93/2013 تقديم خدمات طبية 
مساندة (فنيين مختبر - فني أشعة - فني صيدلة) لمنطقة الصباح الطبية التخصصية (المجموعة 
الرابعة) المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/10/5 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/636,408د.ك) فقط ستمائة وستة وثالثون ألف وأربعمائة وثمانية دينار ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ د. ماجدة القطان     وكيل مساعد لوزارة الصحة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/09/30 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9071
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء طرح المناقصة رقم 2019/2018/17 اعادة تاهيل وتطوير وصيانة 
حمام السباحة (KH-22) بالخالدية - ادارة االنشاءات والصيانة بالجامعة وذلك لترتيب أولويات

طرح المشاريع.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مال الله     رئيس قسم العقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ش-
2019/2017/79 توريد و تركيب و فحص و تسليم وصيانة االثاث و التجهيزات و اعمال 

تشطيبات التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة 

*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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون القصر

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1093
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 11-2018/2017 توريد وتركيب وضمان اجهزة كهربائية 
لتاثيث بيوت القصر المشمولين برعاية الهيئة بين الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة: 
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد البرجس     مدير العام باإلنابة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/09/30 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6310
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ.م .م/2018/2017/2 إيجار سيارات مع الوقود 
للهيئة لمدة سنتين اعتبارا من 2018/10/1 على النحو التالي:

- البند (1) على/ شركة الكويتية الستيراد السيارات (أقل األسعار مكرر) بمبلغ إجمالي قدره (-
/70,200.ك) المطابق للشروط والمواصفات

- البند (2) على/ شركة يوسف العويد وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/16,488 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

- البند (3) على/ شركة يوسف العويد وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/8,376 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

- البند (4) على/ شركة كي جي أل لتأجير السيارات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (6,456 
د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

كمااطلع الجهاز على كتب الهيئة أرقام (6460) (6981) المتضمنين تعديل قيمة البند األول 
والمبلغ اإلجمالي وكتاب رقم (7308) المتضمن تعديل اسم الشركة للبند األول

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: بعد إجراء قرعة استنادا للمادة رقم (61) من قانون المناقصات رقم (2016/49) فازت 
شركة يوسف العويد وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت للبند رقم (1) بمبلغ إجمالي قدره (-

/70,200 د.ك) 
ثانيا: الموافقة على ترسية البنود (4-3-2)

بعد استبعاد شركة محمد ناصر الشهري (اقل االسعار) بمبلغ (-/6,912 د.ك) في البند (3) لعدم 
مطابقنه للشروط الخاصة بالمواصفات الفنية في كراسة الشروط والمواصفات

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/09/30 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3062
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لتقديم خدمات الدفع 
اإللكتروني لمده سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/150,000د.ك) فقط مائة وخمسون الف  دينار  الغير

وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة وذلك باعتبارة عقد 
متفرع من العقد االساسي المبرم مع / الشركة ووزارةالمالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/09/30 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1209
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/1 تقديم خدمات المستخدمين بمباني الصندوق لمدة 
ثالث سنوات على الشركات التالية اسمائهم :

- شركة البحار للخدمات االمة 
- شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

- شركة ايكوفيرت للتجارة العامة والمقاوالت
- شركة بيت الموارد الكويتي لخدمات وإدارة الموارد البشرية 

-بيانات المناقصة:
- التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة 
-األوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/09/30 اجتماع رقم :

تصنيف المقاولين

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :03
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

الشركة المتحدة الدارة المرافق ش م ك م
 
 

(اعيد بحث) تظلم الشركة من أسباب استبعادها والتوضيح لترفيع تصنيفها 
- من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة ألعمال الكهرباء
- من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة ألعمال التكييف

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة  رقم 04 المؤرخ في 2018/7/3 المتضمن نفس الطلب 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2599
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :27730
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2018/2017/2 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية في 
محافظتي العاصمة - حولي على/ شركة احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/2.146.500د.ك) فقط  مليونين 
ومائة وستة واربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الغصبا     مدير ادارة الخدمات المتنوعه

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2014/2013/1 نقل وتوزيع البعائث
البريدية المتكاملة المبرم مع/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر 
اعتبارا من 2018/12/1 وحتى 2019/5/30 بمبلغ اجمالي قدره (443,398/800 د.ك) فقط 

أربعمائة وثالثة وأربعون ألف وثالثمائة وثمانية وتسعون دينار وثمانمائة فلس ال غير وذلك لحين 
اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2018/2017/4

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 2815 المؤرخ في 2018/8/26 المتضمن اإلفادة بأنه تم مخاطبة 
وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بخصوص المناقصة الجديدة رقم ب ب هـ /2017/4-

2018

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان

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       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/09/30 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4635
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :4636
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصه رقم م م ك/2012/12 التشغيل والصيانة الكاملة لخدمات 
مبنى مجمع الموانئ المبرم مع/ شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة شهر اعتبارا من 9/3/ 
2018 بنفس الشروط واألسعار بمبلغ اجمالي قدره (-/7,623د.ك)  فقط سبعة آالف  وستمائة 
وثالثة وعشرون دينار  الغير وذلك لوجود فترة تجهيز للمناقصة الجديدة رقم م م ك/2016-19-

2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب التمديد الرابع للمناقصه رقم م م ك/13-2012 أعمال الصيانة الكاملة لنظم البداالت 
واالتصاالت ونظم المراقبة والمتابعة الموحدة للمؤسسة المبرم مع / شركة احمد يوسف بهبهاني 

للتجارة العامة والمقاوالت لمدة شهر اعتبارا من 9/3/ 2018 بنفس الشروط واألسعار بمبلغ 
اجمالي قدره (-/5,469د.ك)  فقط خمسة آالف  واربعمائة وتسعة وستون دينار  الغير وذلك 

لوجود فترة تجهيز للمناقصة الجديدة رقم م م ك/2017-2016-19

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

رئيس مجلس إدارة الجهاز باإلنابة / د. رنا عبدالله الفارس
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

رئيس مجلس إدارة الجهاز باإلنابة / د. رنا عبدالله الفارس
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

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

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/30 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16012
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :14308
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم 2018/2017/5 صيانة وصنع وتوريد وتركيب اللوحات االرشادية 
للشوارع بمناطق متفرقة من دولة الكويت على / شركة ملتي تيب للتجارة العامة والمقاوالت ( 
أقل األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات الفنية بنسبة خصم قدرها (21.2%) بحدود مبلغ 

اجمالي قدره (-/197,000د.ك)  فقط مائة وسبعة وتسعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد السادس لعقد المناقصه رقم 6-2014/2013(ع) تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعه لها المبرم مع / شركة فدان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة
شهرين اعتبارا من 2018/9/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/31,336 د.ك)   فقط احدى وثالثون الف

 وثالثمائة وستة وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه رقم 
(2017/2016/11) أقفلت في2017/11/28

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/30 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15557
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم ب ك/أأ/2017/2016/21 الخاصة باستكمال أعمال عقد المناقصه 
رقم ( ب ك/ أأ/2013/2012/12) انشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار 
على شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المرقاب على / شركة تشييد الخليج للتجارة العامة ( أقل 
األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (3,362,185/035د.ك)  
فقط ثالثة ماليين  وثالثمائة واثنى وستون الف  ومائة وخمسة وثمانون دينار  وخمسة وثالثون 

فلس  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (16452) المؤرخ في 2018/9/4 المتضمن تعديل رقم عقد
المناقصه

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/20018
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/1-2018 استئجار سيارات مختلفة إلدارة الضيافة العامة 
والمؤتمرات لمدة أربع سنوات على/ شركة الخليج لتأجير السيارات (اقل االسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/1,109,500 د.ك)  مليون  ومائة وتسعة الف  
وخمسمائة دينار 

-مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

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

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18761
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :18234
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :18241
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب تجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/19-2015 توفير مستشارين خبراء ضرائب لمدة 
ثالث سنوات إعتبارا من 2018/10/25 المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ 
إجمالي قرة (-/403.200د.ك) فقط اربعمائة وثالثة الف  ومائتى دينار  الغير وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب تجديد عقد رقم أ خ/2511/4 المبرم مع / جمعية العون المباشر إلستئجار مكاتب وزارة 
األوقاف للشئون االسالمية لمده سنة اعتبارا من 2018/11/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/214,656د.ك) فقط مائتين واربعةعشر الف  وستمائة وستة وخمسون دينار  الغير

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ /2768/4) المبرم مع / السيد - سالم مطلق الضويحي وذلك إليجار 
المبنى لوزارة التربية لمده سنة اعتبارا من 2018/11/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/206,160د.ك) 

فقط مائتين وستة الف  ومائة وستون دينار  الغير

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/175 الخدمات العامة لتشغيل 
وصيانة محطات الضخ والرفع والخطوط 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 (-/1,313,250 د.ك) فقط مليون وثالثمائة وثالثة عشر ألف ومائتين وخمسون 
دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/213 والتعاقد 

الخاص بمشروع توسعة أم الهيمان واألعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص 

**سيتم إيقاف التمديد عند استالم المستثمر المحطة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (599) المؤرخ بتاريخ 2018/9/6 المتضمن اإلعتماد 
المالي

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/176 إدارة 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 د.ك) فقط ثالثمائة 

وسبعة ألف ومائة وثالثة وثالثون دينار ومائتين وستة فلس ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/211 والتعاقد الخاص بمشروع توسعة أم الهيمان 

واألعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

**سيتم إيقاف التمديد عند استالم المستثمر المحطة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (576) المؤرخ بتاريخ 2018/8/29 المتضمن اإلعتماد 
المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1877
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1880
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هــ ص /ص/217 إدارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%30)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص / ص /213 الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات 
الضخ والرفع والخطوط المرتبطة بها في المنطقة الجنوبية على الشركات المذكورة بالكشف 

المرفق 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%30)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيريه لتصبح (%25)

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1875
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص/ص/201 ادارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية مياه 
الصرف الصحي الم الهيمان على الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%30)

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018019167
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018019104
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ع /2015/2014/2 استئجار سيارات مع سائق 
لخدمات الوزارة المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/10/1 

حتى 2019/3/31بمبلغ إجمالي قدره (320,718/750 د.ك)  فقط ثالثمائة وعشرون الف  
وسبعمائة وثمانيةعشر دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة رقم وع/2018/2017-3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب التجديد الرابع شراء تراخيص برامج مايكروسوفت اإلضافية المبرم مع / شركة الخرافي 
للحاسبات اآللية لمده سنة اعتبارا من 2018/9/29 حتى 2019/9/28 بمبلغ اجمالي قدره (-

/92,600د.ك) فقط اثنى وتسعون الف  وستمائة دينار  الغير لحاجة الوزارة الماسة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

رئيس مجلس إدارة الجهاز باإلنابة / د. رنا عبدالله الفارس
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018019103
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018019109
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري التاسع بزيادة مبلغ (3,742/741 د.ك) بنسبة (1.069%) على عقد
المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير المستندات بوزارة

العدل المبرم مع/ شركة بريمير تكنولوجي للتجارة العامة وذلك لزيادة عدد 7آالت تصوير حتى 
نهاية تاريخ العقد 2019/10/31

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018019906 المؤرخ في 2018/9/9 المتضمن اسم 
الشركة المتعاقد معها

 

طلب اصدار االمر التغييري الثامن بتخفيض مبلغ إجمالي (2,206/510د.ك )  الفين  ومائتين 
وستة دينار  وخمسمائة وعشر فلس ما يعادل (0,63%) من قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 
2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير المستندات بالوزارة المبرم مع / 

مؤسسة جاسم يوسف الحميضي وذلك لتخفيض عدد (11) آالت تصوير من عقد الصيانة حتى 
نهاية العقد في 2019/10/31 .

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ع 
/2018/2017/4 توفير خدمات أمن وحماية وإدارة شبكة المعلومات

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15127
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :14677
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ .ف 2018/2017/16 إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (4) قسائم سكن 
االئمة والمؤذنين بمنطقة سلوى على /شركة ميترا المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

األسعار) المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/1,344,776 د.ك) فقط  مليون  
وثالثمائة واربعة واربعون الف  وسبعمائة وستة وسبعون دينار  الغير و ذلك بعد تصحيح الخطأ 

الحسابي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف2018/2017/22 هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد 
عبدالله العثمان بمنطقة العقيلة على/ شركة يونسيس انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (اقل
االسعار) المطابق للشروط و المواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/967,000 د.ك)  فقط تسعمائة 

وسبعة وستون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/69

  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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15732
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :15734
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/10 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة العاصمة) 

المبرم مع/ شركة جمكو للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة شهور اعتبارا من 2018/12/11 
حتى 2019/4/11 بمبلغ اجمالي قدره (-/431.000 د.ك) فقط أربعمائة واحدى وثالثون ألف 

دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10182) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

علما بأن موافقة وزارة المالية حتى تاريخ 2019/4/10

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف 2016/2015/11 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة الجهراء) 
المبرم مع/ شركة العثمان والزامل للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة شهور اعتبارا من 

2018/12/6 حتى 2019/4/6 بمبلغ اجمالي قدره (-/405.000 د.ك) فقط أربعمائة وخمسة 
آالف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10181) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

علما بأن موافقة وزارة المالية حتى تاريخ 2019/4/5

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية

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       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15729
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :15730
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/17 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة األحمدي - 
المنطقة الثانية) المبرم مع/ شركة المزايا اإلنشائية للمقاوالت العامة لمدة أربعة شهور اعتبارا 
من 2019/1/2 حتى 2019/5/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/289,000 د.ك) فقط مائتين وتسعة 

وثمانون ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10186) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

علما بأن موافقة وزارة المالية حتى تاريخ 2019/5/1

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/16 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة األحمدي - 

المنطقة األولى) المبرم مع/ شركة الواجهة الحديثة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة شهور 
اعتبارا من 2019/1/2 حتى 2019/5/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/286,000 د.ك) فقط مائتين 

وستة وثمانون ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10187) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

علما بأن موافقة وزارة المالية حتى تاريخ 2019/5/1

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15727
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :15735
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف 2016/2015/19 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة الفروانية - 
المنطقة الثانية) المبرم مع/ شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة شهور 
اعتبارا من 2019/1/2 حتى 2019/5/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/267,000 د.ك) فقط مائتين 

وسبعة وستون ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10189) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

علما بأن موافقة وزارة المالية حتى تاريخ 2019/5/1

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/18 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة الفروانية - 
المنطقة األولى) المبرم مع/ شركة أرض الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة شهور 

اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/260,000 د.ك) فقط مائتين 
وستون ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10180) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15728
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/12 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظه حولي - 

المنطقة األولى) المبرم مع/ شركة العثمان والزامل للتجارة العامة لمدة أربعة شهور اعتبارا من 
2019/1/3 حتى 2019/5/3 بمبلغ إجمالي قدره (-/231,000 د.ك) فقط مائتين واحدى وثالثون

ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

اطلع الجهاز على الكتاب رقم (10188) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد

علما بأن موافقة وزارة المالية حتى تاريخ 2019/5/2

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية

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 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7724
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

طلب  ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/50 لتجهيزات الهندسية و االنظمة المساندة و 
شبكة الحاسب االلي و اجهزة الحاسب و اتصاالت الحاسب الرئيسي ألدارة تراخيص مرور 

محافظة الفروانية- لالدارة العامة لنظم لمعلومات على النحو التالي: 

- البند رقم (1) على/ شركة يونيفرسال سيكيوريتي لألجهزة واألنظمة األمنية وتركيباتها (ثاني 
أقل األسعار)  المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/59,220 د.ك) فقط تسعة 

وخمسون ألف و مائتان وعشرون دينار كويتي ال غير

- البند رقم (2) على/ شركة النواصي للتجاره العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/210,995 د.ك) فقط مئتان وعشرة ألف و تسعمائة 

وخمسة وتسعون دينار كويتي ال غير 

- البند رقم (4) على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (ثاني أقل األسعار)  المطابق للشروط 
والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/19,990 د.ك) فقط تسعة عشر ألف وتسعة مائة وتسعون 

دينار كويتي ال غير 

و إلغاء وإعادة طرح البند رقم (3) لعدم مطابقه أي من الشركات المتقدمة للمناقصة

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8677) المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن أسباب 
إستبعاد أقل األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ فهد العويرضي     رئيس قسم الدعم الفني والهندسي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على ترسية البنود بعد استبعاد شركة المتميزون لألنظمة المتكاملة (أقل األسعار) 

لجميع البنود حيث أن العطاء غير مقبول فنيا 
ثانيا: الموافقة على إلغاء البند رقم (3) فقط

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       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/09/30 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9525
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :9524
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التمديد السادس للعقد رقم (2013/330-2014) من المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار
تذاكر سفر المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة 
المبرم مع / شركة بودي للطيران لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 
بدون اعباء مالية لحين االنتهاء من اجراءات ترسية باقي بنود المناقصه رقم 2017-2016/1

 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم (2014/2013/442) من المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار
تذاكر سفر المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة 

المبرم مع/ شركة ريتز للسياحة و السفر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 
2019/3/31 بدون اعباء مالية لحين االنتهاء من اجراءات ترسية باقي بنود المناقصه رقم 

(2017-2016/1)

 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بإنتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2016/2015/25 مشروع إنشاء األرشيف اإللكتروني لملفات العاملين المدنيين بالوزارة لزوم 

اإلدارة العامة للشؤن اإلدارية - لإلدارة العامة لنظم المعلومات

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8665 بتاريخ 2018/8/7 المتضمن عدم مطابقة الشركات
المتقدمة وسيتم موافاة الجهاز بالتوصية بعد الدراسة

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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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وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13469
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

 رقم الكتاب :6833
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/18 توريد مواد خام لمصنع اللوحات المعدنية 
لالدارة العامة للمرور بين الشركات المتخصصة وذلك وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب رقم رقم 7275 المؤرخ في 2018/6/21 المتضمن تعديل على رقم 
الممارسة لتصبح

2019-2018/18 

 

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2016/11-2017 أعمال التصميم الداخلي وتأثيث 
وتجهيز مركز عمليات القيادة التنسيقية لحماية األمن الداخلي بالوزارة على/ شركة ميداس 

العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/67,777د.ك) فقط سبعة
وستون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار ال غير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8672 المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن تجديد صالحية 
االسعار 

-علما بان الممارسة أعاله  تحت نطاق عمل مواد القانون رقم 37 لسنة 1964في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم 2018/54 بتاريخ 
2018/7/18 المتضمن تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7961
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :8914
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود الممارسة رقم 143-2017/2016 توريد احتياجات تجهيز مسرح 
(كراسي - طاوالت - منصات) لإلدارة العامة لقوات األمن الخاص - لإلدارة العامة لإلمداد 

والتموين (إدارة المخازن) على النحو التالي:

*البند األول على/ شركة ميداس العالمية (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات 
بمبلغ اجمالي قدره (-/7,400 د.ك)

 *البند الثاني على/ شركة ميداس العالمية (ثالث اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات 
بمبلغ اجمالي قدره (-/38,400 د.ك)

وإلغاء البندين الثالث والرابع لعدم مطابقة اي من الشركات المتقدمة للمواصفات الفنية 
المطلوبة 

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/144-2017) تجهيزات هندسية وسبورة ذكية لإلدارة العامة 
للمعلومات - إلدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على / شركة جلوبال اكسل للتجارة العامة 

والمقاوالت ( سادس أقل األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-
/15,800د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير

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

 

الموضوع
7

8

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 الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9287
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم 2017/2016/129 توريد وتجهيز مطبعة رقمية أسود لزوم أكاديمية 
سعد العبدالله للعلوم األمنية لالدارة العامة لإلمداد والتموين (ادارة المخازن) وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة ولعدم توافر االعتماد المالي .

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

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25236
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :23989
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :24901
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم و ك م/2017/8-2018 صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة 
العاصمة بدولة الكويت لعام 2017-2018 على / شركة متكس للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل 
األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات الفنيه بمبلغ اجمالي قدره (-/2,096,820د.ك)  فقط  

مليونين  وستة وتسعون الف  وثمانمائة وعشرون دينار  الغير وذلك بعد احتساب الخطأ 
الحسابي بنسبة (%0,533)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

طلب اعادة عرض ترسية  المناقصة رقم و ك م /2014/2013/42(ع) استبدال محوالت مصنع 
الكلورين مع الموحدات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / 
شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,540,000 

د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة واربعون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان 
المحاسبة.

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2018/2017/42 أعمال النظافة إلدارات قطاع تشغيل 
وصيانة المياه في مناطق متفرقة بدولة الكويت على/ شركة مركز الرواد للخدمات البيئية / فرع 

من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) المطابق للشروط و 
المواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (1.112.974/200د.ك) فقط  مليون  ومائة واثنىعشر الف  

وتسعمائة واربعة وسبعون دينار  ومائتى فلس  الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع  رقم (2017/72) المنعقد في 
2017/10/4 المتضمن الموافقة على ترسية المناقصه على / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19594
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصه رقم و ك م/2017/2016/34 أعمال اإلصالح والصيانة 
للرافعات السقفية في كل من محطات ضخ المياه الرئيسية ومحطات الكلورين المختلفة على/ 
شركة مؤسسة مبارك السلطان للتجارة العامة (أقل األسعار) المطابق للشروط واألسعار بمبلغ 

اجمالي قدره (-/389,530 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وثمانون ألف وخمسمائة وثالثون دينار ال 
غير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (26113) المؤرخ في 2018/9/6 المتضمن موافقة 
وزارة المالية على اعتماد التكلفة التقديرية لطرح المناقصة ولمدة (36) شهرا

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25675
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :25681
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :23272
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب االحاطة والعلم ب تعديل مبلغ اصدار االمر التغييري األول بالزيادة على عقد المناقصه رقم 
و ك م/2014/2013/71) للبند رقم 3 أعمال صيانة واصالح محطات التحويل الرئيسية 

132/300/400 ك ف المبرم مع / شركة سيمنس لاللكترونيات والخدمات الكهربائية ليصبح 
بمبلغ اجمالي قدره (-/600,285د.ك)  فقط ستمائة الف  ومائتين وخمسة وثمانون دينار  الغير 
بدال من (-/600,419د.ك) مع التمديد لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/10 حتى 2019/8/9 وذلك

بناءا على موافقة ديوان المحاسبة.

 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل المبلغ اإلجمالي للتمديد األول لعقد المناقصة رقم و ك م / 
2015/2014/59 استئجار سيارات متنوعة ( مع سائق / بدون سائق) المبرم مع/ شركة مصطفى

كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (58) يوم اعتبارا من 2018/2/8 ليصبح 
(428,857/626 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (21963) المؤرخ في 2018/7/25 و كتاب الوزارة رقم 
(22794) المؤرخ في 2018/8/1 المتضمنين طلب التمديد األول

 

  طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/273,125د.ك)  فقط مائتين 
وثالثة وسبعون الف  ومائة وخمسة وعشرون دينار  الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد
المناقصة رقم و ك م /2016/2015/29 اعمال اصالح و تركيب خطوط هوائية ضغط متوسط 11
ك . ف و ضغط منخفض و االعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت المبرم مع /شركة كي 

سي سي للهندسة والمقاوالت مع تمديد العقد لمدة تسعة شهور اعتبارا من 2019/11/1 حتى 
2020/8/31 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
5

6
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م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: الموافقة على االمر التغييري 
ثانيا: عدم الموافقة على تمديد العقد

وعدم موافقة
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/  د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25686
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :23142
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتمديد 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 
ليصبح  (-/127,320د.ك)  فقط مائة وسبعة وعشرون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير بدال

من (-/183,700د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة .

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/36,660 د.ك)  فقط ستة وثالثون 
الف  وستمائة وستون دينار الغير بنسبة (10%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك 

م/2015/2014/38 أعمال الصيانة واالصالح وتشغيل معدات التكييف والتهوية في محطات 
ضخ المياه ومكاتب طوارى المياه واألعمال الكيماوية وملحقاتها والتناضح العكسي والمياه 

الجوفية  في مناطق متفرقة بدولة الكويت المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :17817
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :4810
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م / 
2017/2016/36 أعمال الصيانة المدنية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ك و م 2017/2016/90 صيانة محطات التحويل الثانوية 
11/0.433 ك ف في محافظة الجهراء على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- األوامر التغييرية (%25)

 
شروط المناقصة:

على أن يتم التوريد من المصنعين المذكورين بوثائق المناقصة

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2016/81-2017 حفر وإنشاء وتطوير 
(60) بئر إنتاجي في مواقع مختلفة إلستخدامات التناضح العكسي (RO) على الشركات المؤهلة

في الكشف المرفق 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- األوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
10
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م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :26111
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :22806
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م /2016/7237 توريد 
قطع الغيار لعدد (6) انواع من صمامات الضغط العالي شاملة أطقم إصالح للتربينات الغازية 
الجديدة و الدورة المشتركة (سيمنز) بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير 

المياه لحين إستكمال دراسة العطاءات

 

طلب طرح المناقصه العامة رقم و ك م/19-2019/2018 صيانة وحدة حقن غاز ثاني أكسيد 
الكلورين وتوريد المواد الكيماوية بمجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي على الشركات 

المتخصصة 

 بيانات المناقصه: 
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

 شروط المناقصه:
- مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :23464
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :23545
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :23470
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم و ك م/7269 /2017 توريد قطع غيار من 
المنصنع األصلي للمعدات الدوارة في الغاليات ومضخات تغذية مياة البحر بمحطة الزور 

 MITSUBISHI HITACHI/ /الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة المبرم مع
POWERSYSTEMS LTD.,JAPAN موكلو السادة/ شركة الصناعات الهنسية الثقيلة 
وبناء السفن ليصبح (-/8,962,316د.ك)  فقط ثمانية ماليين  وتسعمائة واثنى وستون الف  
وثالثمائة وستة عشر دينار  الغير بدال من (-/9,000,000د.ك) وذلك بناء على موافقة ديوان 

المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم و ك م/2017/7270 مع/ شركة المحطة 
التجارية وكالء DMW CORPORATION, JAPAN (المصنع األصلي) توريد قطع 
الغيار المطلوبة لمنطقة مآخذ مياه البحر في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه لمدة سنتان  ليصبح  (1,491,812/794د.ك) فقط  مليون  واربعمائة واحدى 
وتسعون الف  وثمانمائة واثنىعشر دينار  وسبعمائة واربعة وتسعون فلس  الغير  بدال من (-

/1,500.000د.ك)  ذلك بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم و ك م/2017/7263 توريد قطع غيار لنظام
التحكم اآللي للغالية (ABC) في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المبرم 
مع /MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS LTD.,JAPAN موكلو 

السادة/ شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-
/638,500د.ك) فقط ستمائة وثمانية وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير بدال من (-

/662,000د.ك) الغير  وذلك بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2352$
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2370$
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

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 49 لسنة2016

1- شركة الصليبية الدارة المرافق
2- شركة هانسو تيك للتجارة العامة

3- شركة المسيلة الوطنية الدارة و متابعه المشاريع
4- شركة مطبة كات

5-شركة سنيار الخليج للتجارة العامة
6- شركة اسيا للمقاوالت الزراعية

 

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 49 لسنة2016

1-شركة المشاريع المعتمدة للخدمات اللوجستية
2-شركة انتر جلف العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 

3-شركة بوكيه
4-شركة انيكو ليمتد للتجارة العامة 

5-شركة كويت سكاي دايف اند فالي لتدريب الطيران الشراعي و القفز الحر 
6-مؤسسة جاسم خالد األيوب للتجارة العامة والمقاوالت
A.S DIETSMANN TECHNOLOGIES-7

8-شركة السدرة للمقاوالت الميكانيكية و مقاوالت التكييف و التبريد و مكافحة الحريق ومشتقاتها
DATANG ENVIRONMENT INDUSTRY GROUP Co. Ltd-9

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1412تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472018/09/30 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :2327
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
 EGIS BCEOM / طلب التعاقد المباشر مع اإلستشاري العالمي السادة

INTRENATIONAL  بالتعاون مع المكتب المحلي السادة / دار مازن الصانع لإلستشارات 
الهندسية للقيام بالخدمات اإلستشارية رقم (أم هـ ط/265) خدمات اإلشراف على تنفيذ أعمال 
العقد رقم (ه/ط265 ع) إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الدائري السابع إلى طريق 

الفحيحيل - األحمدي (212) بمبلغ إجمالي وقدرة (2.869.059/750 د.ك) ولمدة (96 شهرا)

 

الموضوع
1
م

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

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 24-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


