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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/57
09-ذو القعدة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-08-02 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-02

)(   االربعاء2017/57 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
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري
عبدالعزيز محمد السمحان

 غسان بدر العثمان
أروى محمد الجودر

د/مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
محمد ناصر الخرافي
فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل أوراق عامة الصندوق الكويتى 
للتنمية االقتصادية العربية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل بلدية الكويت

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ عايد الخدير     رئيس قسم العطاءات 
والمشتريات

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات 
والعقود

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1
2
3

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 بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة الداخلية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيدة/ سندس البقصمي     منسق اداري
السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم 
هندسة الطرق

السيدة/ ريم العجمي     قسم تاهيل المقاولين
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود

م/ محمد ميرزا     مهندس

م/ رائد رمزي     كبير اختصاصيين معماريين
م/ انتصار المطيري     مهندس اول مدني

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم خدمة النزيل

السيدة/ساره أبوشيبة     مهندس مدني

السيدة/ فاطمة البالم     مراقب التجهيزات 
االدارية

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس
السيد/ خالد الخليل     مهندس

م.رائد/ محمد حسين     مراقب الورش
السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ ماهر العامر     مساعد المدير العام 

لشئون المشاريع
م/ علي محمد عبدالله     مهندس اختصاص 

حاسوب

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

م.مالزم اول/ عبدالعزيز الهاجري     مهندس

السيدة/ عهود حمد الحميدي     مشرف ثاني 
كيميائي

السيد/ شريف الخياط     مدير ادارة رصد 
الهواء باالنابة

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

المناقصات

14
15

16



2017/57

  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 الدفاع

بلدية الكويت

شركة نفط الكويت

الرقم :- 2902909

الرقم :- 2016/2015/11

2026976-RFQ -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تحديث وتطوير مباني المطابخ وغرف التبريد بمعسكرات المنطقة 
الجنوبية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و صيانة اعمال التأثيث و التصميم الداخلي لمبنى 
االمانة العامة للمجلس البلدي

 

2/1-3&8/7-2 TUBING  فض عطاء مناقصة/ممارسة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017015316
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (وع/27-2017/2016) استئجار سيارات (ميني باص) مع سائق 
للنقل الجماعي لخدمات الوزارة على/ شركة اوتوماك (اقل االسعار) لمدة سنتين بمبلغ اجمالي 

قدره (-/68,700 د.ك) فقط ثمانية وستون الف  وسبعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20803
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم 2017/2016/3 توريد الحفاظات للمستفيدين بقطاع 
الرعاية االجتماعية بالوزارة وذلك لعدم قيام كل من الشركات بتقديم عينات للحفاظات مطابقة 

للمواصفات المطلوبة بكراسة الشروط.

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20186 المؤرخ في 2017/7/19 المتضمن طلب 
تمديد فترة دراسة العطاءات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي العنزي     رئيس قسم خدمة النزيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3306
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

( اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/3 صيانة و معايرة محطات رصد 
و متابعة جودة الهواء الثابتة و المتنقلة واجهزة القياس المحمولة على / شركة عالم البيئة 

للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/448,200د.ك)  فقط اربعمائة 
وثمانية واربعون الف  ومائتى دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ شريف الخياط     مدير ادارة رصد الهواء باالنابة
السيدة/ عهود حمد الحميدي     مشرف ثاني كيميائي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19509
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 صيانة االت تصوير مستندات 
ومخططات لمدة ثالث سنوات على / شركة فريكو جروب للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/234.567د.ك) فقط مائتين واربعة وثالثون الف  وخمسمائة وسبعة وستون 

دينار  الغير بعد خصم قيمة المحمالت من االجهزة الكمبيوتر والطابعات الملونة والسيارة 
وتامينها وكرت البنزين من قيمة المناقصة بناء على موافقة ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة في 2017/7/17

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4422
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/36 لتوفير عدد (30) سائق كويتي للعمل 
لدي المؤسسة المبرم مع / شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا 
من 2017/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/31,500د.ك) احدى وثالثون الف  وخمسمائة دينار  

بنفس الشروط و األسعار.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سندس البقصمي     منسق اداري
السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 :

أوراق عامة الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

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

الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الصندوق يتضمن رأي 
إدارة الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1947
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب الغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ط / 245 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق 
وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية على الشركات التى تقدمت بعطاءاتها بالمناقصة مع 
استبعاد المناقص األول األقل سعرا شركة MCC الصينية على أن يتم اعطاء مهلة شهر فقط 

لتقديم العطاءات .

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 1628 المؤرخ في 2017/6/14 المتضمن نفس الطلب.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيدة/ ريم العجمي     قسم تاهيل المقاولين
م/ محمد ميرزا     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال : مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2017/44
المنعقد في 2017/6/7 المتضمن:

 الموافقة على  اعتذار شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائيوتخطر الوزارة 
بدراسة جميع العروض التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

ثانيا : عدم الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :826
 تاريخ الكتاب :2017/03/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/209 أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز 
التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها لمدة ثالث سنوات حسب الشركات المذكورة في 

الكشف المرفق لكتاب الوزارة 

-نسبة االوامر التغييريه %30 .
-التقبل العروض البديلة 

-غير قابلة للتجزئة .

- إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 1819 المؤرخ في 2017/7/11 المتضمن اإلفادة بتعديل 
الفئات

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6449
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :6152
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

طلب تعديل الموافقة السابقة بشأن تمديد العقد المناقصة رقم 2013/2012/3 إستئجار سيارات 
متنوعه لإلدارة ليصبح السادس والمبرم مع/شركة أوتوماك للسيارات لمدة شهرين إعتبارا من 

2017/8/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/3,528 د.ك)  ثالثة آالف  وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار 
الغير وذلك لورود خطأ بكتابهم السابق.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب التمديد األول للمناقصة رقم 2017/2013/6 إصالح وتشغيل وصيانة مولدات كهرباء 
إحتياط المبرم مع /شركة المعدات للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور إعتبارا من 

2017/9/7 بمبلغ إجمالي قدره (25,922/551 د.ك)  خمسة وعشرون الف  وتسعمائة واثنى 
وعشرون دينار  وخمسمائة واحدى وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9517
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :9044
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 2013/2012/4 توفير عدد (17) مراسل مع سياراتهم 
للعمل في قسم السجل العام المبرم مع/شركة االضافة الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

شهرين اعتبارا من2017/8/2 حتى2017/10/1 بمبلغ اجمالي قدره(6,612/500.ك)  فقط ستة
آالف  وستمائة واثنىعشر دينار وخمسمائة فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

الممارسة رقم 2017-2016/4 

 

طلب طرح الممارسة رقم (3-2018/2017) صيانة آالت التصوير باإلدارة لمدة ثالث سنوات بين
الشركات المتخصصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح لدى اإلدارة العامة للطيران وموافاة الجهاز 
بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12068
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :11711
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/18 توفير احتياجات المياه العذبة لمساجد الوزارة 
على/المؤسسة الملكية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن و مقاوالت نقل النفايات واألنقاض (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (124,745/920 د.ك)  فقط مائة واربعة وعشرون الف  وسبعمائة 

وخمسة واربعون دينار  وتسعمائة وعشرون فلس  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف/ 2017/2016/7 توفير طباعين وفراشين وسائقين وعمال 
لخدمة القطاعات التابعة للوزارة على النحو التالي:

-البند رقم (1) توفير طباعين على/شركة البحار للخدمات العامة (رابع أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (1,975,451/400 د.ك)

-البند رقم (2) توفير فراشين والبند رقم (4) توفير عمال على/ شركة الفيصل لحراسة المنشآت 
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/624,600 د.ك) 

-البند رقم (3) توفير سائقين على/ شركة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/129,870 د.ك) 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10939
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

(أعيد بحث) طلب استدراج عروض اسعار رقم 10-2018/2017 الستئجار مبنى لمقر بعثة الحج
الكويتية بمكة المكرمة داخل المملكة العربية السعودية من الشركات والمؤسسات المتخصصة 

لمدة خمس سنوات

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم( 12529) المؤرخ في 2017/7/24 المتضمن إفادة 
الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
3
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/49) المنعقد في 
2017/7/5 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :15623
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

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

دينار الغير و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس
السيد/ خالد الخليل     مهندس

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/6-2017 الخاصة بمشروع هدم واعادة بناء عدد 5 مراكز 
للتراخيص التجارية على/ شركة رامكو الجزيرة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/2,308,161 د.ك) فقط  مليونين  وثالثمائة وثمانية الف  ومائة واحدى وستون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس
السيد/ خالد الخليل     مهندس

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/53) 
المنعقد بتاريخ 2017/7/19 

ثانيا: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15625
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/19-2017 توفير مراسلين و عمال الخدمة الفندقية و عمال 
النظافة لجهاز حماية المنافسة على/ الشركة الخليجية المشتركة لمقاوالت تنظيف المباني 

والطرق (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/41,448 د.ك)

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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       

Page20 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1011
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :3057
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/368$
 تاريخ الكتاب :2017/02/22

مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

( اعيد بحث ) رد الشركة الستبعادها من تأهيل إنشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم .

- إطلع مجلس إدارة الجهاز على كتاب األمانة رقم 4618 المؤرخ في 2017/4/18 المتضمن 
أسباب استبعاد الشركة .

 

(إعيد بحث ) رد األمانة على تظلم 
- شركة صقر للتجارة العامة والمقاوالت

- الشركة العالمية للمباني
من تأهيل إنشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم واإلفادة باستبعاد الشركات .

- إطلع الجهاز على  كتاب شركة الصقر رقم 2017/841 المؤرخ في 2017-5-23

 

 (أعيد بحث ) تظلم الشركة إلستبعادها من تأهيل انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم
لألمانة .

كما اطلع الجهاز على كتاب االمانة رقم 4619 بتاريخ 2017/4/18 المتضمن الرد على الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ساره أبوشيبة     مهندس مدني

الموضوع
1

2

3

م

  قرر مجلس  إدارة  الجهاز عدم قبول تظلم الشركة

  قرر مجلس إدارة  الجهاز عدم قبول تظلم الشركات

  قرر مجلس إدرة الجهاز عدم قبول تظلم الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :4139
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :3869
 تاريخ الكتاب :2017/03/28

 
 
 

(اعيد بحث) رد األمانة على تظلم شركة / شركة اإلنشاءات المتحدة إلستبعادها من تأهيل انشاء 
وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم لألمانة

 

(إعيد بحث) رد األمانة على تظلم شركة /اإلنشاء والتصنيع العقاري إلستبعادها من تأهيل انشاء 
وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم لألمانة .

 

الموضوع
4

5

م

  قرر مجلس  إدارة  الجهاز عدم قبول تظلم الشركة

  نظرا المتناع رئيس مجلس االدارة عن المشاركة في اتخاذ القرار محل البحث و وفقا لنص 
المادة رقم  (82) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016  والئحه التنفيذية 

ونظرا لعدم وجود نائب الرئيس فقد كلف مجلس االدارة الدكتورة/ جنان بوشهري عضو مجلس 
االدارة للقيام بأعمال رئيس المجلس بالوكالة أثناء مناقشة الموضوع أعاله فقط 

قرر مجلس إدارة الجهاز عدم قبول تظلم الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7552
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :6794
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طلب ترسية المناقصة رقم 
2016/2015/41(ع) توريد وصيانة العالمات المرورية لالدارة العامة للمرور بالوزارة على / 
مصنع قصر البيداء إلنتاج اللوحات اإلرشادية (أقل األسعار) بنسبة خصم (-26.8%) وبمبلغ 

إجمالي قدره (-/366,000 د.ك) فقط ثالثمائة وستة وستون الف دينار الغير

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

 

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم 2014/2013/87 انشاء وانجاز مبنى االدارة العامة 
لمكافحة المخدرات المرساه على/ مؤسسة نسيبة للمقاوالت عامة للمباني بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
م/ علي محمد عبدالله     مهندس اختصاص حاسوب

المهندس/ ماهر العامر     مساعد المدير العام لشئون المشاريع
م.رائد/ محمد حسين     مراقب الورش

م.مالزم اول/ عبدالعزيز الهاجري     مهندس

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 
(2017/53) بتاريخ 2017/7/19 المتضمن " عدم الموافقة لعدم توافر "

ثانيا: الموافقة
وعدم موافقة كل من :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح بمناقصة عامة

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7551
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :6032
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2016/2015/48 
مشروع تنفيذ وصيانة الخطوط االرضية على اسطح الطرق لالدارة العامة للمرور بالوزارة على /
شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة خصم (-18.3%) وبمبلغ 

إجمالي قدره (-/408,500 د.ك) فقط اربعمائة وثمانية الف وخمسمائة دينار ال غير.

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

 

( أعيد بحث) طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/6 انشاء وانجاز وصيانة مخفر 
شرطة نموذجي بمنطقة الخالدية لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة (ادارة هندسة االنشاءات) 

بالوزارة لتصبح على / شركة المنذر العقارية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(1,031,859/984د.ك) فقط  مليون  واحدى وثالثون الف  وثمانمائة وتسعة وخمسون دينار  

وتسعمائة واربعة وثمانون فلس  الغير وذلك العتذار (اقل االسعار)عن تمديد الكفالة

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 
(2017/53) بتاريخ 2017/7/19 المتضمن " عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي  "

ثانيا: الموافقة
وعدم موافقة كل من :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  د/ جنان بوشهري 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ مشاري البليهيس

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د/ مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  باجتماع رقم 
(2016/45) بتاريخ 2017/6/13  

ثانيا : عدم الموافقة وترسى على شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ( ثالث اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (1.083.060/100 د.ك) استنادا  للمادة رقم (41 ) من  قانون 

المناقصات رقم 37 لسنة 1964

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6745
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

 رقم الكتاب :6790
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 
استئجار عدد (87) سيارة صالون متوسط لزوم استخدام ادارة شئون المختارين - لالدارة العامة 
لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) - بوزارة الداخلية على/ شركة المال الستئجار وتاجير المركبات 
والمكائن (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/588.816د.ك)  فقط خمسمائة وثمانية وثمانون 

الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  الغير

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/116-2016 توريد سيرفرات ووحدات تخزين لزوم االدارة 
العامة لشرطة النجدة لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على/ شركة النواصي للتجارة 

العامه والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/12.400 دك)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة و تجديد الكفالة 
االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140283
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140284
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140279
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :272722017816
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق غرامة التأخير في تنفيذ عقد المناقصة رقم 
24141121113 للعقد (27241140629) توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية 

المبرم مع /شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

 

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق غرامة التأخير في تنفيذ عقد المناقصة رقم 
24141121113 للعقد (27241140712) توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية 
المبرم مع / شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

 

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق غرامة التأخير في تنفيذ عقد المناقصة رقم 
24141121113 للعقد (27241140646) توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية 

المبرم مع / أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 1742912 خدمات نظافة لواء الحرس االميري المبرم 
مع/ شركة مركز الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 

2017/6/27 حتى 2017/10/26 بمبلغ إجمالي قدره (66,749/020 د.ك) فقط ستة وستون 
الف  وسبعمائة وتسعة واربعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين األنتهاء من اجراءات

ترسية المناقصة رقم 1292915

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ فاطمة البالم     مراقب التجهيزات االدارية

الموضوع
1

2

3

4

م

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

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  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 الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :272722001390
 تاريخ الكتاب :2017/01/12

 
 
 

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

 
 
 

(أعيد بحث) طلب تعديل فتره التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2292812 أعمال خدمات النظافة
بمعهد القوة البرية واالسناد ومعسكر المدفعية المبرم مع/شركة الساري الوطنية للتجارة العامة 

والمقاوالت ليصبح إعتبارا من 2016/12/1 حتى 2017/2/28 بمبلغ إجمالي قدره 
(84,396/666 د.ك) اربعة وثمانون الف  وثالثمائة وستة وتسعون دينار  وستمائة وستة 

وستون فلس وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722002239 بتاريخ 2017/1/23
* و رد الفتوى والتشريع رقم 20170004022 المؤرخ في 2017/6/18

 

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

وسبعمائة وخمسة وسبعون الف وثمانمائة وستة وستون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ فاطمة البالم     مراقب التجهيزات االدارية

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

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

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241180389
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :272722014384
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب الوزارة االحاطة والعلم بتعديل مبلغ ترسية الممارسة رقم 24181101150 شراء كيبل 
ألياف ضوئية لزوم الوزارة المرساه على / شركة جلوبال تكنولوجيا لمواد وانظمة واجهزة 

االتصاالت ( اقل االسعار)   ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/80,000د.ك) بدال من (-/85,000د.ك)
وذلك لتقدم الشركة بخصم

 

طلب إلغاء الممارسة رقم (1502815) تبليط وتخطيط ساحة معسكر المدفعية وذلك لعدم الربط 
المالي للسنة المالية 2018/2017 حسب تقدير وزارة المالية

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19329
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :19333
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

إفادة الوزارة بتغيير إسم الشريك األجنبية لشركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد المرساه 
عليها البنود (1-2-7) من المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/103 تزويد وتركيب معدات 

 D وابو حليفة B السجن المركزي A المراقبة والتحكم لمحطات تحويل السجن المركزي
 GRID ليصبح شركة B والمنطقة الوسطى A والضجيج E وصبحان D وصبحان
 .ALSTOM GRID SAS بدال من شركة SOLUTIONS SAS. FRANCE

FRANCE

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

 

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/11 اصالح وتحديث الكيبالت 
االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة 
الجهراء المرساه على/ شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية بنسبة خصم 

(66.7%) لتصبح بمبلغ إجمالى قدره (-/999.000د.ك)  فقط تسعمائة وتسعة وتسعون الف  
دينار  الغير بدال من (-/3.000.000د.ك)  فقط ثالثة ماليين  دينار الغير بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20260
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :19338
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/54 اصالح وتحديث الكيبالت 
االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة 

مبارك الكبير المرساه على/ شركة االمراء للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم 
(-34%) لتصبح بمبلغ إجمالى قدره (-/1.320.000د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة وعشرون الف 
دينار  الغير بدال من (-/2.000.000د.ك)  فقط  مليونين  دينار  الغير بناء على مالحظات ديوان 

المحاسبة

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

 

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/12 استبدال القواطع الكهربائية 
لمقطرات المرحلة االولى جهد 11ك.ف وجهد 415 فولت في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى

الكهربائية وتقطير المياة المرساه على/ شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت 
وذلك لعدم كفاية البند المالي

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20445
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/39 تزويد وتركيب عدد2 محطات 
التحويل الرئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال حكومي والعارضية قطعة5 على/ شركة 
االهلية للوحات الكهربائية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,645,000د.ك) فقط 
ثمانية ماليين  وستمائة وخمسة واربعون الف  دينار  الغير وذلك بناء على مالحظات ديوان 

المحاسبة

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

 

الموضوع
5
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/12) المنعقد بتاريخ 
2017/2/13 المتضمن:
الموافقة على الترسية

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :20192
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

 رقم الكتاب :5011
 تاريخ الكتاب :2017/02/16

 
 
 

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

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

 

 MTTSA INTERN/ إفادة الوزارة انه شركة دايناكو للتجارة العامة وكيل شركة
ATLONAL LTD مستوفي لشرروط  تأهيل شركات اضافية لالشتراك في مناقصات اعمال 

صيانة الخطوط تحت الجهد حتى جهد ( 400 ) ك ف

 

طلب تمديد فتره دراسة المناقصة رقم و ك م /2017/2016/38 أعمال الصيانة السنوية للمعدات
الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة شهر إعتبارا من تاريخ 

2017/7/16 حتى يتسنى للجنة أداء مهامها بالشكل المطلوب

 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/23 صيانة األجهزة والمعدات في 
المختبر الكيميائي بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

* المناقصة تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة 
* عدد الشركات(14)

 

الموضوع
6

7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتخطر الوزارة االستعجال بالرد

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفالة االولية

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18535
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :18556
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :20291
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :20233
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /361/2016/13 صمام هوائي ذو ملف كهربي لصمامات وقود
المواقد بالغاليات إلدارة محطة الصبية على/ شركة درب العرب للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 
إجمالي قدره (20.121/600د.ك)  فقط عشرون الف  ومائة واحدى وعشرون دينار  وستمائة 

فلس  الغير
-للبند رقم (1) (خامس اقل االسعار) بمبلغ  (19.097/600د.ك)

-للبند رقم (2) (ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-/1.024د.ك)

 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /1635/2016/13 قطع غيار لمحطة تنقية وتخفيض 
ضغط الغاز للغاليات إلدارة محطة الدوحة الغربية على / مؤسسة الصالل إنترناشيونال  ( اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,783د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف  وسبعمائة وثالثة 
وثمانون دينار  الغير

 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /885/2016/13 ش مانع صواعق لجهد 11 ك.ف إلدارة 
الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل الكهربائية على / شركة رضايات التجارية ( 

عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (19,492/500د.ك) فقط تسعةعشر الف  واربعمائة واثنى 
وتسعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /934/2016/13 ش قطع غيار لمغذيات الجهد العالي 
132 ك .ف لمحطة الشعيبة الجنوبية إلدارة محطة الشعيبة على / شركة وربة الوطنية للمقاوالت 
( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/9,150د.ك)  فقط تسعة آالف  ومائة وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
10

11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :13777
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :14572
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

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

المياه

 

(أعيد بحث) طلب استدراج عرض سعر فني ومالى رقم و ك م/2017/7267 من شركة كهرباء 
 ,MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION الشرق االوسط وكالء الساده

JAPAN لتزويد قطع غيار ومواد استهالكية الجراء اعمال الصيانة الجذرية للمولدات 
الكهربائية بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (19363) بتاريخ 2017/7/16 المتضمن تعديل أسباب
اإلستدراج

 

طلب ترسية بنود الممارسة  و ك م /1030/2016/13 زوايا وقنوات حديدية خاصة ألعمال 
صيانة مضخات البحر على الشركات التالية :-

-البنود (1-9) على / شركة االنظمة المتخصصة التجارية بمبلغ إجمالي قدره (9.919/100د.ك) 
فقط تسعة آالف  وتسعمائة وتسعةعشر دينار  ومائة فلس  الغير

- البندين (6 ، 10) على / شركة وربة الوطنية للمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (3.177/900د.ك)
فقط ثالثة آالف  ومائة وسبعة وسبعون دينار  وتسعمائة فلس  الغير

البنود (1 - 5 ، 8-10) أقل األسعار
البند (7) ثاني أقل األسعار

البند (10) ثالث أقل األسعار

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14576
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :20264
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :14375
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 Assistant water (أعيد بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم 2016/246 فلتر رملي
Distillation Plant Department وذلك إلعداد طلب جديد بمواصفات جديدة تسمح 

بالحصول على أسعار تنافسية من الشركات

 

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

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

 

طلب ترسية الممارسة  بنود رقم و ك م /1002/2016/13 ش مانع اهتزاز رباعي وطقم إصالح 
ألمنيوم لجهد 3000 ك ف إلدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل 

الكهربائية على / شركة هندرد ستار التجارية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,100د.ك)  
فقط سبعة آالف  ومائة دينار  الغير

 

طلب طرح الممارسة رقم 2017/1-2018 اعمال توريد وتركيب اجهزة الوقاية الرئيسية في 
بعض محطات التحويل الرئيسية ذات الجهد 132 ك.ف عن طريق الوزارة واالعالن عنها 

بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافاة الجهاز بالتوصية

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :1948
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب التعاقد مع/ لويس برجر بالمشاركة مع/ دار الدويلة لالستشارات الهندسية لتفعيل (مرحلة 
اإلشراف) اتفاقية رقم أ/هـ ط/243 اإلشراف على مشروع تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة 
المطالع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي من الطريق اإلقليمي الشمالي لمدة (99) شهر بمبلغ 

إجمالي قدره (5،322،917/110 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود
السيده/ منال وليد     رئيس قسم العقود

السيدة/ ريم العجمي     قسم تاهيل المقاولين
م/ محمد ميرزا     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

وزارة الدفاع

 رقم الكتاب :449
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :272303
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :272722016784
 تاريخ الكتاب :2017/07/06

 
 
 

طلب التعاقد مع/ دار معمار لالستشارات الهندسية لتفعيل المرحلة الثانية إلتفاقية رقم 2017/1--
2018 القيام بأعمال اإلشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مركز الفنطاس الصحي 
التخصصي لمدة (21) شهر بمبلغ إجمالي قدره (-/96،000 د.ك) بعد تخفيض المبلغ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ انتصار المطيري     مهندس اول مدني
م/ رائد رمزي     كبير اختصاصيين معماريين

طلب التعاقد مع/ مكتب عبدالله الفيلكاوي لالستشارات الهندسية لتفعيل المرحلة الثانية إلتفاقية 
رقم 2016/12-2017 القيام بأعمال اإلشراف على مشروع إنشاء وإنجاز مواقف سيارات 

متعددة األدوار بمستشفى مبارك الكبير لمدة (18) شهر بمبلغ إجمالي قدره (-/125،757 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ انتصار المطيري     مهندس اول مدني
م/ رائد رمزي     كبير اختصاصيين معماريين

طلب تمديد عقد اتفاقية رقم 3702711 (المرحلة الثالثة) اإلشراف على تنفيذ مشروع صالة 
متعددة األغراض بمعسكر المباركية المبرم مع/ المجموعة الهندسية الكويتية لمدة عشرة أشهر 

بمبلغ إجمالي قدره (44،609/454 د.ك) وذلك لتغطية كامل مدة تنفيذ المشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ فاطمة البالم     مراقب التجهيزات االدارية

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/57

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page37 اجتماع رقم :

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى إنتباه السادة بأنه سيتم تأجيل إقفال مناقصات يومي الثالثاء بتاريخ 
2017/8/29 و  2017/9/5 إلى يوم األحد 2017/9/10 بمناسبة عيد األضحى المبارك

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 07-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 


