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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/46
19-رمضان-1438 هـ 

   االربعاء
2017-06-14 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-06-14

)(   االربعاء2017/46 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

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 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 والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

1

1

2

3
4
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل وزارة الخارجية
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة األعالم
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 
المناقصات

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع 
نظم المعلومات

السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم
السيد/ لؤي صفر     مراقب اإلدارة اإللكترونية

السيد/ فواز الجاسر     رئيس قسم قواعد 
البيانات

السيد/ علي حبيب اشكناني     رئيس قسم 
متابعة الخدمات العالجية

السيدة/ وفاء سمير     مدير ادارة الشؤون 
المالية

السيد/ فارس العزوري     باحث قانوني
الدكتورة/ نادية ابل     نائب

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

المهندس/ عبدالله بنيان     رئيس قسم الصيانة 
والدراسات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ عبدالله السند     مهندس
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل 
وصيانة المحطات

5
6

7

8

9
10

11
12

13

14
15

16

17
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/45) والذي عقد بتاريخ  (2017/06/12)



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الصحة

وزارة الدفاع

الرقم :- و ك م /2017/2016/33

الرقم :- ص/م خ ع/2017/2016/30

الرقم :- 2312710

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال النظافة بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب نظام حماية و مراقبة و تحليل فوري للبنية التحتية 
الخاصة بشبكة نظم المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال صيانة متفرقة بهيئة التعليم العسكري

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة التربية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

جامعة الكويت

الرقم :- م ع/2017/2016/51

الرقم :- هـ ع / ش ا م /2017/2016/59

الرقم :- هـ ع / ش ا م /2017/2016/55

الرقم :- 2017/2016/119(ع)

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة الشبكات الحاسوبية و ملحقاتها في مدارس منطقتي 
العاصمة و حولي التعليميتين والمواقع التابعة للوزرة لحاجة /ادارة نظم المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير النظام االلي والتراخيص والصيانة لعمادة المكتبات 
والتقنيات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد الشرقية 
وكلية الدراسات التكنولوجية ومبنى 125 وكلية العلوم الصحية بنين التابعة للهيئة العامة للتعليم

التطبيقي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية - ادارة االبحاث الجامعية بحث
رقم (3326/13/02SRUL) - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

5

6

7

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

لم يتقدم أحد 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

فض العطاءات

معهد الكويت لألبحاث العلمية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال صيانة وزراعة ساحات وحدائق المعهد في الشويخ الرقم :- 2017/2016-14
والمواقع الخارجية وزراعة النباتات واألشجار الداخلية وصيانة شبكات الري لمدة 3 سنوات

 

الموضوع
8
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :30031
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات  إلدارة الضيافة العامة 
والمؤتمرات للوزارة المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ثالث شهور اعتبارا من 
2017/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (111,004/171 د.ك )  فقط مائة واحدىعشر الف  واربعة 
دينار  ومائة واحدى وسبعون فلس الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :185
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

طلب تعديل فترة التمديد الثاني لدراسة عطاءات المناقصة رقم وا/2017/2016/250 مشروع 
االعمال المدنية وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى الوزارة ومحطات االرسال
وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط 
والتراسل الالزمة لتصبح لمده ستة اسابيع اعتبارا من تاريخ 2017/5/15بدال من ثالث أسابيع و

ذلك لكثرة التفاصيل الفنية بالعروض المقدمة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :30129
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب ترسية ممارسة مشروع دراسة وتصميم مبنى ديوان الوزارة العمال مشروع تكسية 
الواجهات الخارجية للمبنى الحالى على/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 

بمبلغ إجمالى قدره (1.695.987/990د.ك)  فقط  مليون  وستمائة وخمسة وتسعون الف  
وتسعمائة وسبعة وثمانون دينار  وتسعمائة وتسعون فلس  الغير

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3865
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب التجديد الثالث لعقد استئجار سائقين لمكتب الشهيد المبرم مع / شركة الرواد للخدمات 
البيئية  لمدة سنة  اعتبارا من 2017/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/22,890 د.ك)  فقط اثنى 

وعشرون الف  وثمانمائة وتسعون دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5087
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية البند رقم (4) للمناقصة رقم 2017/2016/9 استئجار سيارات متنوعة
بدون سائق لالدارة العامة لالطفاء على / شركة الخليج لتأجير السيارات ( ثاني اقل االسعار ) 
بمبلغ اجمالي قدره  (-/62,856د.ك)  فقط اثنى وستون الف  وثمانمائة وستة وخمسون دينار  

الغير وذلك إلعتذار شركة الجهراء لمعدات التنظيف عن تمديد الكفالة البنكية للمناقصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن
المهندس/ عبدالله بنيان     رئيس قسم الصيانة والدراسات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7765
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/5 مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام المراقبة 
والتحكم بأجهزة التفتيش األمنية على / شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ( ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/253,406د.ك) فقط مائتين وثالثة وخمسون الف  واربعمائة وستة دينار  
الغير

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة .

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي ومع تجديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/964$
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

طلب تمديد فترة موعد إقفال المناقصة رقم RFP-2022690 تحديث وتطوير شبكة الغاز 
والمكثفات في منطقة شرق الكويت - II الى يوم 2017/7/2 بدال من 2017/6/18

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :874
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بالموافقة على استثناء الهيئة واألذن ألستقطاب 
وتأهيل الشركات الموردة لالجهزة التعويضية لألشخاص ذوي االعالقة بالهيئة وذلك لألسباب 

المذكوره بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ وفاء سمير     مدير ادارة الشؤون المالية
الدكتورة/ نادية ابل     نائب

السيد/ فارس العزوري     باحث قانوني
السيد/ علي حبيب اشكناني     رئيس قسم متابعة الخدمات العالجية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر  باجتماع رقم (2017/38) 
المنعقد بتاريخ 2017/5/17 المتضمن: عدم الموافقة وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس 

الجهاز المركزي للمناقصات العامة
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :10523
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :706
 تاريخ الكتاب :2017/03/09

شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الوزارة التالي :
1-  تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2012/2011/50 ( ع ) استكمال اعمال مشروع 
انشاء وانجاز وصيانة مبنى اداري تابع للوزارة بمنطقة الرقعي لمدة ال تقل عن اسبوعين ابتداء 

من 2017/6/11 .
2 - تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة لمدة ال تقل عن شهرين وذلك لحين 

االنتهاء من دراسة وترسية المناقصة .

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

 

(اعيد بحث) طلب شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت إستعجال الوزارة بترسية المناقصة 
رقم أ.ف 2016/2015/50 هدم واعاده انشاء وانجاز وصيانة مسجد / علي حسين االنبعي 

بمنطقة جليب الشيوخ - محافظة الفروانية

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10061 الؤرخ في 2017/5/30 المتضمن الرد

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة واإلستعجال الوزارة بموافاة الجهاز بالتوصية
ثانيا: عدم الموافقة على تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة

يحفظ مع استعجال الوزاره بتوقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1699
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

 رقم الكتاب :27654
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على تمديد عقد الممارسة /2005/13-2006صيانة 
النظام اآللي المتكامل الفواتير وخدمة العمالء المبرم مع / مجموعة بشارة لمده ستة اشهر 

مشهرة اعتبارا من 2017/6/13 حتى 2017/12/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/83,500د.ك) فقط 
ثالثة وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات اعادة طرح 

مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع نظم المعلومات

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ب ب ه 2012/2011/3 صيانة وتشغيل وإصالح مصاعد 
مواقع الوزارة المبرم مع/شركة الصفقة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالث أشهر إعتبارا من 
2017/6/12 بمبلغ إجمالي قدره (-/4,775 د.ك) اربعة آالف  وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع نظم المعلومات

الموضوع
1

2

م

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

وعدم موافقة
عضو مجلس إدارة الجهاز/ د. جنان بوشهري
عضو مجلس إدارة الجهاز/ مشاري البليهيس
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد الخرافي

عضو ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة استنادا للمادة رقم (19) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 

موافقة عضو ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي 
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :15632
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :14989
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة  رقم 2017/2016/10 صيانة االت تصوير مستندات ومخططات لبلدية 
الكويت على/شركة فريكو جروب للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره
 (-/239,877 د.ك)  مائتين وتسعة وثالثون الف  وثمانمائة وسبعة وسبعون دينار

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

 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/12 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني 
البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء لمدة ثالث سنوات محدودة على 

الشركات المصنفة بالفئة الثانية لألعمال الميكانيكيا وأعمال الكهرباء 

-مناقصة ال تقبل عروض بديلة
-مناقصة عامة 

-مناقصة تقبل التجزئة 
-شرط خبرة 15 سنة 

-أن ال يكون المتقدم للمناقصة قد تمت ترسية مناقصة مماثلة في المحافظات األخرى في نفس 
الفتره

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة لألعمال الميكانيكية واالعمال الكهربائية مع 
تعديل شرط الخبرة الى 5 سنوات

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14719
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :15104
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/11 مع/ مجموعه انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية 
لصيانة برامج وتراخيص لقواعد البيانات الخاصة بتجديد البنية التحتية للموقع الرئيسي 

والطوارئ لمدة سنة بمبلغ إجمالى قدره (-/265.000د.ك)  فقط مائتين وخمسة وستون الف  
دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فواز الجاسر     رئيس قسم قواعد البيانات
السيد/ لؤي صفر     مراقب اإلدارة اإللكترونية
السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم

طلب التعاقد المباشر رقم 7-2018/2017  مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنلوجيا لإلستعانة 
بخبرات فنية في مجال تكنلوجيا المعلومات لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره

 (-/557,280 د.ك)  خمسمائة وسبعة وخمسون الف  ومائتين وثمانون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ لؤي صفر     مراقب اإلدارة اإللكترونية
السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم

السيد/ فواز الجاسر     رئيس قسم قواعد البيانات

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :105
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :104
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة وفرة العقارية إلستئجار عدد (4) شقق لسكن الخبراء لمدة سنتين
وستة أشهر إعتبارا من 2017/10/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/130,500 د.ك) 

فقط مائة وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

طلب التعاقد المباشر مع / شركة وفرة العقارية الستئجار عدد (13) فيال سكن للخبراء لمدة سنتين
وثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ 2017/8/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/ 

499,200د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة وتسعون الف  ومائتى دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :05541
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/18 صيانة وترميم المباني العائدة 
للوزارة واعمال انشائية اخرى ( بمحافظة الفروانية) لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة - 

بالوزارة  على / شركة منافع الخير للتجارة العامة والمقاوالت ( سادس اقل االسعار) بنسبة خصم
قدرها(-51%) مايعادل مبلغ اجمالي قدره  (-/980,000د.ك)  فقط تسعمائة وثمانون الف  دينار

 الغير

* قرار الجهاز باجتماع رقم (2017/42) بتاريخ 2017/5/31 تأجيل لحين استكمال شروط 
المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/33 توريد عدد (2000) رأس طلي طازج 
لإلدارة العامة لخفر السواحل بالوزارة المبرم مع / شركة نقل وتجارة المواشي لمده سنة اعتبارا 
من 2017/6/17 حتى 2018/6/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,000د.ك)  فقط ثمانية وتسعون 

الف  دينار  الغير وذلك لتوريد 2000 رأس طلي طازج

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة ولحين 
تجديد الكفالة البنكية

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/931$
 تاريخ الكتاب :2017/04/06

شركة معدات الغانم للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة األولية للمناقصة رقم 2016/2015/10 توريد وتركيب وضمان 
مولدات قوى كهربائية ومفاتيح تحويل اوتوماتيكية لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت وذلك لتأخر 

الترسية وتغير األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزاره الجتماع 
قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2724117030
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالى قدره (-/1.384.559د.ك)  فقط  مليون  
وثالثمائة واربعة وثمانون الف  وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار  الغير مايعادل نسبة (%50) 
من قيمة عقد المناقصة رقم و.د/ت.م/48152-12-2017/2015/2414 توريد دجاج و بيض 

لزوم / وحدات الجيش المبرم مع / الشركة الكويتية  المتحدة للدواجن وذلك لحاجة الوزارة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272722013878
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2724111099
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

 رقم الكتاب :272762413881
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 1042917 مع/ شركة هيدروتك الهندسية للقيام باعمال صيانة 
واصالح وتشغيل االجهزة الكهربائية بقاعدة احمد الجابر الجوية بمبلغ إجمالى قدره (-

/41.100د.ك)  فقط احدى واربعون الف  ومائة دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة لحين االنتهاء 
من اجراءات طرح المناقصة 1592915

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

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2411612172 مع/شركة ناقالت النفط الكويتية (الشركة الوحيدة 
المتخصصة) لتوريد سلندرات غاز (عرض وحيد ) بمبلغ إجمالي قدره (-/95,000د.ك)  فقط 

خمسة وتسعون الف  دينار  الغير

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

 

طلب الغاء ترسية الممارسه رقم / 2052915 اعمال اسفلتية لمواقف الضباط امام مبنى ( قيادة 
النقل ) داخل معسكر هيئة االمداد والتموين المرساه على/ مؤسسة الواجهه الحديثة للتجارة 

العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وذلك لعدم توافر اعتماد مالى

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

 

الموضوع
2

3

4

م

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

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الوزارة اإللتزام بالمادة (90) من قانون المناقصات العامة رقم
49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال:إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/51) بتاريخ  2016/7/13 الموافقة على ترسية

ثانيا: 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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1535
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط260 انشاء و انجاز و صيانة الطريق االقليمي الشمالي من 
 AIAYUNI /تقاطع رقم (82) الى تقاطع رقم (58) على

INVESTMENT&CONTRACTING COMPANY وكيله المحلي/ شركة ابراج 
انرجي للتجاره العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (73,858,224/400 د.ك) 

ثالثة وسبعون مليون  وثمانمائة وثمانية وخمسون الف  ومائتين واربعة وعشرون دينار  
واربعمائة فلس

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ عبدالله السند     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1532
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1485
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ص/ ص/150 تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية 
(DMC- كبد - الوفرة) و الخطوط الرئيسية و شبكات الري للمياة المعالجة المبرم مع/ شركة 
كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/432,000 د.ك)  فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ص /ص/ 212

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ عبدالله السند     مهندس

طلب التالي :
أوال: - التمديد الثالث 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 (274) يوم اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/550,000 د.ك) فقط خمسمائة وخمسون الف دينارالغير
ثانيا:- اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ قدره (-/1,200,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائتى 
الف دينارالغير مايعادل نسبة 84.92 % على قيمة العقد لمدة (290) يوم اعتبارا من 6/15/ 
2017 حتى 2018/3/31 وذلك الستحداث بند تشغيل وصيانة محطة تنقية الرقة  على العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ عبدالله السند     مهندس

الموضوع
2

3

م

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

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

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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :3713
 تاريخ الكتاب :2016/12/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/942$
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

شركـة جلوبال الوطنيـة للتجـارة العـامة والمقـاوالت
ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم هـ م 
أ/282 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مخازن وزارة األشغال العامة في جنوب صبحان على 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وذلك استنادا على قرار مجلس الوزراء

- كما اطلع الجهاز على فاكس الوزارة المتضمن اإلفادة بعدم اإلنتهاء من أعمال التصميم النهائية
وأعمال التصميم المطلوبة بالمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ عبدالله السند     مهندس

اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة األولية للمناقصة رقم ق ص/ط/328 صيانة عامة للطرق 
والساحات في محافظة األحمدي وذلك لتأخر الترسية وتغير األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ عبدالله السند     مهندس

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15432
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

 رقم الكتاب :15674
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/40 أعمال الصيانة الجذرية لمراكز التحكم 
الفرعي بالمدينة على / شركة / GRID SOLUTION SAS FRANCE موكلي / شركة 

أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,284,960د.ك) فقط 
اربعة ماليين  ومائتين واربعة وثمانون الف  وتسعمائة وستون دينار  الغير

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة*

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب اعادة عرض ترسية بنود المناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات كهربائية 
بأحجام مختلفة على النحو التالي:

*البندي رقمي (2.1) على / شركة هامة للتجارة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/212,240 د.ك) فقط مائتين واثنىعشر الف ومائتين واربعون دينار الغير

*البند رقم (3) على / شركة الصمود للتجهيزات البترولية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/45,000د.ك) فقط خمسة واربعون الف دينار الغير

بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15266
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :15162
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/8 صيانة معدات انارة 
الشوارع بمحافظة الجهراء المرساه على / شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (أقل 
األسعار) لتصبح (-/1.494.403د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة واربعة وتسعون الف  واربعمائة 

وثالثة دينار  الغير بناء على موافقة ديوان المحاسبة

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم49 لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة*

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

 طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/261.000 د.ك )فقط مائتين 
واحدى وستون الف  دينار  الغير  ما يعادل نسبة (20%) على قيمة العقد رقم و ك م/ع 
ص/4765-2015/2014 من المناقصة رقم و ك م / 2014/2013/18 اصالح وتحديث 

الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في 
محافظة الفروانية المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2016-2015/9 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13294
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

نتيجة تأهيل شركات متخصصة لالشتراك في اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت 
الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائة وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/785$
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

شركة مشاريع الفوزان للتجارة العامةوالمقاوالت ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :2017/821$
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

شركة فيوتشر هاوس المتحدة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة ادراج اسم موكلها شركة بيمكو لمعدات ومواد الطاقة المحدود 
للمشاركة في المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 

الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

 Abeinsalngnieria Construction (اعيد بحث) طلب الشركة اضافه موكلينها شركة
A.S Industrial ضمن الشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال 

الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
6

7

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز عدم القبول لعدم تقدمه خالل المدة المحددة للتأهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/783$
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

شركة مجموعة التحالف االهلية للتجارة العامة ش 
ش و

 
 

 رقم الكتاب :350
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة اضافه اسمها ضمن المقاولين المعتمدين للمشاركة المناقصة رقم و ك 
م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب الشركة إضافتة موكليها شركة دوسان للصناعات الثقيلة واإلنشاءات (كوريا 
الجنوبية) للمشاركة المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 

الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

 General Electric International (اعيد بحث) تظلم الشركة من استبعاد موكليهم شركة
INC من الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية 

للمعدات الميكانيكية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
8

9

10

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز عدم القبول لعدم تقدمه خالل المدة المحددة للتأهيل

  قرر مجلس إدارة الجهاز عدم القبول لعدم تقدمه خالل المدة المحددة للتأهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إضافة الشركة ضمن قائمة 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       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15280
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :13739
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :14192
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /358/2016/13 قطع الغيار المطلوبة لوحدة إعادة الكربنة -
المرحلة االولى صمام الفراشة على/مؤسسة الصالل إنترناشيونال (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/16,760 د.ك) فقط ستةعشر الف  وسبعمائة وستون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب الغاء الممارسة رقم 2015/1684 قطع غيار لنظام البخار للغاليات - ( 
صمامات عالية الضغط) لقسم Al-Doha West Power Plant  وذلك إلعادة طلب جديد 

بالمواصفات الجديدة تسمح بالحصول على أسعار تنافسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

-Al (اعيد بحث) طلب الغاء الممارسة رقم 1111/2015 قطع غيار لنظام مكافحة الحريق لقسم
Doha East Power Plant وذلك لعمل طلب جديد بمواصفات فنية جديدة تسمح بالحصول 

على أسعار تنافسية من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13741
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :13747
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :84202
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود الممارسة رقم وك م /1632/2015/13 ش قطع غيار أجهزة 
مفتاح / عداد الحرارة للتربينة على/مؤسسة صقر عبداللة شاهين الغانم للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,245د.ك) فقط ستةعشرالف ومائتين 
وخمسة واربعون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /891/2016/13 ش أجهزة قياس ضغط 
وصمامات لنظام التحليل الكيمائي للمياه إلدارة محطة الصبية على / مؤسسة صقر عبداللة 

شاهين الغانم للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,865د.ك)  فقط 
ثمانية آالف  وثمانمائة وخمسة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( اعيد بحث) طلب الغاء الممارسة رقم 1688/2015 قطع غيار لصمامات محطة تخفيض 
الضغط وتقنية الغاز للغاليات  لقسم Al- Doha West Power Plant وذلك لعمل طلب جديد 

بمواصفات فنية جديدة تسمح بالحصول على أسعار تنافسية من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/46

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14204
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :15065
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :15061
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب الغاء  الممارسة رقم 1818/2015 شراء مبادالت حرارية مع قطع الغيار 
الالزمة لمياه التبريد للغاليات لقسم Al-Shuweikh Power Planet المرساه على شركة / 

مؤسسة ديمة التجارية ( اقل االسعار)  وذلك لعدم مطابقة المواصفات الفنية المطلوبة من الشركة
وسيتم عمل طلب جديد عند الحاجة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/942/2016/13 مطلوب قطع غيار لصمام غلق خط البخار 
الرئيسي (لقسم الغاليات) والمطلوب توريدها الدارة محطة الصبية على/ مؤسسة الصالل 

انترناشيونال (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/71.499د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  
واربعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/862/2016/13 مطلوب قطع غيار لصمام تصريف خط (لقسم 
الغاليات) الدارة محطة الصبية على/ مؤسسة الصالل انترناشيونال (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى 

قدره (-/56.296د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/61) 
المنعقد بتاريخ 2016/8/31 المتضمن : الموافقة على ترسية 

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

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       

Page36 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14305
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :15282
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 Al-Subaia طلب الغاء الممارسة رقم 1436/2014 مطلوب سيار اطفاء كهربائية لقسم
Power Plant وذلك إلرتفاع القيمة الفعلية عن القيمة التقديرية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /373/2016/13 قطع غيار مطلوبة مقياس إزدواج 
حراري لدرجة حرارة محمصات البخار للغالية على / شركة الخدمات البترولية ( اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (11,395/700د.ك)  فقط احدىعشر الف  وثالثمائة وخمسة وتسعون دينار  

وسبعمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 19-06-2017 الساعة -/11:30 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


