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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/13
29-جمادي األولى-1439

   االربعاء
2018-02-14 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-14

)(   االربعاء2018/13 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط

د.مرسال سعد الماجدي
د.مبارك فهاد العازمي
هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

هيفاء عبدالعزيز المضف

د. محمد عبدالله العيسى

بدر عبداللطيف الدويسان
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

رئيس 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 الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

1
2
3
4
5
6
7

1

1

2

1
2

1

2
3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

السيده/ وسام التركيت     مراقب إدارة 
االستثمار العقاري

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

السيد/ سالم القحطاني     رئيس قسم تخطيط 
المشاريع

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

السيد/عبدالعزيز ساري     مدير إدارة الشئون 
المالية

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض 
االسعار والتعاقدات المباشرة

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



2018/13

  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       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرقم :- 2017/2016/11

الرقم :- هـ ع / ش أ م/2018/2017/52

الرقم :- 2017/2016-24

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ التابعة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الخاصة بترقية النظام االكاديمي اآللي (البانر) للهيئه العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمة الدعم الفني لموظفي تدقيق داخلي لمدة سنة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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

مؤسسة الموانئ الكويتية

الرقم :- م م ك /2017/2016/2

الرقم :- م م ك/2017/2016/13

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة الرفعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة 
والمعدات االرضية في ميناء الشويخ

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير عمالة لتقديم خدمات االمن والسالمة لميناء الشعيبة التابع 
لمؤسسة الموانئ الكويتية لمدة ثالث سنوات

 

الموضوع
4

5

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :40921
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/4-2018 طلب توفير مستشارين في القانون والمحاسبة 
الضريبية لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة .

- غير قابلة للتجزئة .
- ال تسمح بالعروض البديلة 

- نسبة االوامر التغييرية (%20)
- شرط الخبرة ال تقل عن 20 عاما في العمل المحاسبي ويفضل أن يكون ملما بالنظام الضريبي 
والقوانين الضريبية الكويتية ولديه خبرة عملية ال تقل عن 4 سنوات , ويشترط خبرة 15 عاما 

في مجال تطبيق القوانين بشكل عام .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة كل من:

رئيس الجهاز المركزي/ عبدالله سعود العبدالرزاق
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء عبدالعزيز المضف

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3502
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/20-2018 مع/ شركة اوتوماك للسيارات بمبلغ اجمالي قدره (-
/3,158,395 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  ومائة وثمانية وخمسون الف  وثالثمائة وخمسة وتسعون 
دينار  الغير لمدة (25) شهرا الستكمال أعمال عقد استئجار مركبات مع سائقين للوزارة بعد فسخ

العقد  استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالعزيز ساري     مدير إدارة الشئون المالية
السيد/ سليمان اشكناني     رئيس قسم النقليات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 لإلستثمار

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1073496
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم ش-2019/2017/79 توريد وتركيب وفحص 
وتسليم وصيانة االثاث والتجهيزات واعمال تشطيبات التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة.

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1103813 المؤرخ في 2/1/ 2018 المتضمن طلب طرح 
المناقصة

-ال تقبل التجزئة 
-ال تقبل عروض بديلة

-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة
المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :72
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/14 /2016 /2019 ) اعمال صيانة وتشغيل معدات 
التكييف ( تبريد ــ تدفئة ) للمبانى التابعة للهيئة على / شركة كاظمة لخدمات الصيانة ( اقل 

االسعار) بنسبة خصم (-19%) مايعادل (191,490/804د.ك)  فقط مائة واحدى وتسعون الف  
واربعمائة وتسعون دينار  وثمانمائة واربعة فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات
المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة كهربائية اختصاصي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

بنك االئتمان الكويتي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :31983
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 15-2018/2017 استئجار الدور 36 ببرج 
الحمراء للبنك المبرم مع/الشركة الحمراء العقارية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/5/21 
حتى 2021/5/20 بمبلغ اجمالي قدره (667,418/400د.ك)  فقط ستمائة وسبعة وستون الف  
واربعمائة وثمانية عشر دينار  واربعمائة فلس  الغير وذلك لحاجة البنك الستئجار الدور لباقي 

ادارات البنك لحين االنتهاء من مشروع مبنى البنك الرئيسي 

- اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم 2357 المؤرخ في 2018/2/1 المتضمن افادة وزارة المالية
بعد أخذ رأي الفتوى والتشريع بأن البنك يقع ضمن ميزانيات الجهات المستقلة فإنه غير ملزم 

بالتنسيق مع الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات
السيدة/ فرح مال يوسف     باحث قانوني

السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :817
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك/2012/13(ع) اعمال الصيانة الكاملة لنظم 
البداالت و االتصاالت و نظم المراقبة و المتابعة الموحدة لموانئ المؤسسة المبرم مع / شركة 
احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/3/3 بمبلغ 
اجمالي قدره (32,816/116د.ك)   فقط اثنى وثالثون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  ومائة 

وستةعشر فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصة الجديدة رقم 2016/19-2017 أقفلت في 2018/1/9

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1744
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/3-2018 صيانة آالت التصوير باالدارة على/ شركة بريمير 
تكنولوجي للتجارة العامة (أقل األسعار) لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/32,004 د.ك) 

فقط اثنى وثالثون الف  واربعة دينار  الغير مطابق للشروط والمواصفات .

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :451
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1930
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم أ ف /2016/2015/24 اعمال هدم واعادة انشاء 
وانجاز وصيانة مسجد ابو سفيان بن الحارث بمنطقة السالمية - قطعة (108 ) على/ شركة سنايا
الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/738,000 د.ك)  فقط 

سبعمائة وثمانية وثالثون الف  دينارالغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة وذلك لوجود خطأ
حسابي بنسبه (%10,27)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم القحطاني     رئيس قسم تخطيط المشاريع
السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ.ف 2014/2013/38 أعمال الصيانة الدورية و 
البسيطة لمواقع قطاع شئون القرآن الكريم و الدراسات اإلسالمية و مباني الوزارة المبرم مع/ 

شركة الرابية لالنشاءات لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره
(-/900,000 د.ك)  فقط تسعمائة الف  دينار وذلك لالسباب المذكورة بمرفقات كتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/17 المنعقد في 2017/3/6 المتضمن 

الموافقة
ثانيا: يعاد دراسة العطاءات التي تلي أقل االسعار وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت 

البنكية

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1398
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1399
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد إدارة عقارات األمانة (المجموعة الثانية) المبرم مع/شركة إدارة األمالك 
العقارية ريم لمدة ثالث أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/6/31بنسبة عمولة المتحصلة 

من اإليراد (2.35%) بمبلغ إجمالي قدره(-/84,885 د.ك)  اربعة وثمانون الف  وثمانمائة 
وخمسة وثمانون دينار بنفس الشروط والمواصفات لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم 2018/2017/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ساره أبوشيبة     مهندس مدني
السيده/ وسام التركيت     مراقب إدارة االستثمار العقاري

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/1 إدارة جزء من عقارات األمانة  
(المجموعة األولى) المبرم مع/ بنك الكويت الدولي لمدة ثالث أشهر اعتبارا من 2018/4/8 حتى

2018/7/7 بنسبة عمولة قدرها (2.35%) بمبلغ إجمالي قدره (-/77.188د.ك )   سبعة 
وسبعون الف  ومائة وثمانية وثمانون دينار لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة 

رقم 2018/2017/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ساره أبوشيبة     مهندس مدني
السيده/ وسام التركيت     مراقب إدارة االستثمار العقاري

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/148$
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

شركة هامة للتجارة والمقاوالت  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2743
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

افادة الشركة بتمديد عرض االسعار المناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات كهربائية 
 Zhejiang /بأحجام مختلفة للوزارة حتى تاريخ 2018/5/18 في حالة التوريد من المصنع

Tepsung Electric Meter Co., Ltd لجميع البنود أو في حالة الرفض فإنها تعتذر عن 
تمديد صالحية االسعار.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب استدراج عرض سعر من / شركة توشيبا باور سيستمز ( الكويت ) (الشركة المصنعة) 
ألعمال إعادة لف المحول اإلحتياطي للوحدات البخارية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7327
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :1056
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/6 استئجار عدد (68) سيارة بوكس متوسط 
لالدارة العامة لالمداد والتموين ( ادارة االليات ) بالوزارة .

- التقبل التجزئة 
- التقبل عروض بديله 

- نسبة االوامر التغييرية %25 
- يشترط في المناقص المتقدم لهذه المناقصة أال يكون له تعامل سابق مع الوزارة دون مستوى 
المطلوب وأخل فيه بالتزاماته التعاقدية اتجاه الوزارة خالل فترة التقل عن 3سنوات سابقة على 

تاريخ طرح المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/62 مشروع تصميم وانشاء وتوريد معدات وتجهيز 
وصيانة وتشغيل ميادين الرماية (بمنطقة كاظمة ) االدارة العامة لالنشاءات والصيانة - بالوزارة 
وذلك نظرا لتجاوز تكلفة العروض المقدمة من الشركات  المحددة للمشروع التي تجاوزت الحد 
الممنوح من وزارة المالية  و إعادة النظر بتعديل متطلبات المشروع في حدود التكلفة الكلية.

-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 على الطرح مع حذف شرط الذي يتضمن بان يكون المناقص 
المتقدم لهذه المناقصة أال يكون له تعامل سابق مع الوزارة دون مستوى المطلوب وأخل فيه 

بالتزاماته التعاقدية اتجاه الوزارة خالل فترة التقل عن 3سنوات سابقة على تاريخ طرح 
المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1061
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2014/2016/111 التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة الجهزة 
تنظيم الدور للمراجعين لزوم االدارة العامة لمراكز الخدمة لالدارة العامة لنظم المعلومات 

بالوزارة على/ شركة كوانتم سلوشنز للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/12.900د.ك) فقط اثنىعشر الف  وتسعمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762402660
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 طلب الغاء المناقصه رقم 1022915 أعمال استكمال مشروع الحرس األميري  المرحله األولى)
المرساة على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار) وذلك العتذاره عن تمديد 

الكفالة األولية وارتفاع أسعار ثاني أقل األسعار

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع  رقم (2016/30) 
المنعقد في 2016/4/25 المتضمن: الموافقة

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722001508
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003221
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1572913 خدمات نظافة معسكر عريفجان المبرم مع/ 
شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/3 

حتى 2018/11/2 بمبلغ اجمالي قدره (176,601/600 د.ك)  مائة وستة وسبعون الف  
وستمائة وواحد دينار  وستمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 

.(1082917)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2182813 خدمات النظافة بلواء الشهيد 35 / ومعسكر ام
الروس المبرم مع/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر تنتهي في 

2018/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/129,330 د.ك)  فقط مائة وتسعة وعشرون الف  
وثالثمائة وثالثون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

. 1662817

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :757
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :837
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصه رقم 2018/2017/3 توريد مواد رغوية ( الفوم ) لإلدارة على / 
شركة الخبراء للسالمة و أعمال الحريق بمبلغ اجمالي قدره (-/289,390د.ك)  فقط مائتين 

وتسعة وثمانون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.
- البندي رقمي (1 ، 2) ثالث اقل االسعار

- البند (3) ثاني اقل االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن
النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين الفائزين والمذكورة اسمائهم بكتاب االدارة للمناقصة رقم 
16/ 2016 /2017 شراء أجهزة مالحية وأنظمة اتصاالت سلكية وال سلكية خاصة وذلك 

لألسباب المحددة بكتاب اإلدارة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاله االولية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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       

Page21 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1002
 تاريخ الكتاب :2017/01/25

 
 
 

طلب تعديل اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/328.900د.ك)  فقط 
ثالثمائة وثمانية وعشرون الف  وتسعمائة دينار  الغير على قيمة العقد رقم 2017/2016/71 

صيانة وتشغيل واصالح اجهزة وأنظمة االتصاالت الالسلكية تترا وملحقاتها التابعة لالدارة 
المبرم مع / شركة جلوبال بروجاكتس بدال (-/376.047د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة 

وأن تلتزم الشركة بالمدة الفعلية 26 شهر وليس 30 شهر 

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم (1358) المؤرخ في 2018/2/4 المتضمن تعديل صيغة 
الطلب

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3385
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/14
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية المناقصة رقم هـ ص / 158 انشاء وتشغيل وصيانة شبكة 
وخزانات المياه المعالجة (D 1 ) على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (ثاني أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/77,300,000 د.ك) فقط سبعة وسبعون مليون وثالثمائة الف 
دينار الغير بعد عمل الموازنة التثمينية والمستوفي للشروط والمواصفات بدال من / شركة مشرف

للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار)  

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 188 المؤرخ في 2018/1/17 المتضمن اإلفادة بأن تم 
طلب تمديد الكفالة بالكتاب رقم 3133 المؤرخ في 2017/12/18

- اطلع الجهاز على :
-كتاب الوزارة رقم 3108 المؤرخ 2017/11/22 المتضمن طلب الترسية

-كتاب الوزارة رقم 3313 المؤرخ في 2017/12/18 المتضمن تجديد الكفالة األولية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المذكورة اسمائهم بكتاب الوزارة للمناقصة رقم هـ ط / 

255 انشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق االقليمي الجنوبي من شمال كبد الى
السالمي لمدة (90) يوم من تاريخ إنتهائها في 2018/2/28

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1039) المؤرخ في 2018/1/30 والمتضمن إفادة 
الوزارة بعدم حصولها على موافقة الجهات الرقابية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2016/3 بتاريخ 2016/1/13 المتضمن: الموافقة

ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :987
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بترسية المناقصة رقم ا م م /2017/2016/2/1 تجهيز 
موقع استضافة النظم اآللية للوزارة على / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت ( أقل 

االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/233,000 د.ك )  فقط مائتين وثالثة وثالثون الف  دينار  الغير 
المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (73,452/672 د.ك) مايعادل نسبة 
(0.21%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط / 213 انشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات 
على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر المبرم مع/ شركة االحمدية للمقاوالت والتجارة 

العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2017/53) المنعقد في 2017/7/19  المتضمن :عدم 

الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي .

ثانيا : الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :3389
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم مع شركة النهضة الدولية للتجارة العامة وذلك لتنازلها 
عن المناقصة رقم هـ م أ/292 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى محكمة األسرة بمحافظة العاصمة 
وذلك بعد ترسيتها لصالح شركة HICC مقابل 5% من قيمة المشروع وذلك يشكل مخالفة 
قانونية طبقا للمادتين (84) و (85) من قانون المناقصات 2016/49 كما هو موضح بكتاب 

الوزارة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 39-231 المؤرخ في 2018/1/22 والمتضمن االجراءات
التي تمت مع الشركة

- وكتاب شركة النهضة الدولية رقم 2018/48 المؤرخ في 2018/1/11 المتضمن االجراءات 
التي تمت مع الوزارة

HICC اطلع الجهاز على العقد بين شركة النهضة الدولية و شركة-
سيحضر من جانب شركة النهضة الدولية :

السيد/ طالل فهد الجري - المدير العام
السيد/ منذر الشمالي - المستشار القانوني

السيد/ عالء الدين عبدالعزيز - مدير االدارة الهندسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2657
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2107
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :30
 تاريخ الكتاب :2017/01/03

 
 
 

 الهيئة العامة للطرق والنقل البري
(اعيد بحث) إفادة الهيئة بعدم إضافة/الشركة ABDULALI AL-AJMI CO لقائمة 

الشركات المدعوه للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات 
لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص / ص / 218 تطوير و تشغيل و صيانة محطة ضخ 
الجهراء على الشركات المذكورة بالكشف المرفق لمدة ثالث سنوات

-التقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية:(%25)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ا م م /2015/2014/11/1 توريد وتركيب اثاث مكتبي متنوع 
واجهزة سمعية وبصرية ومكتبية للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واالبحاث بصبحان 

على الشركات والمؤسسات المتخصصة .

- ال تقبل عروض بديلة .
- تقبل التجزئة .

- االوامر التغييرية %25 .

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إفادة الهيئة
والموافقة على إضافة الشركة مع إخطارها

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1768
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1766
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1765
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

(إعيد بحث) افادة الوزارة بعدم قبول اضافة شركة V.B ALTCOM consruction وكيل 
شركة البريمي االولى للتجارة العامة لقائمة الشركات المدعوه للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء 
وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق 

المقوع وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

(إعيد بحث) افادة الوزارة بعدم قبول اضافة شركة S.A METAG insaat Ticaret  وكيل 
شركة سوفوك الدولية لقائمة الشركات المدعوه للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير 

وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

 China Railway 21 Bureau group (إعيد بحث) افادة الوزارة بعدم قبول اضافة شركة
int eng co ltc china وكيل مؤسسة رجال االعمال التجارية لقائمة الشركات المدعوه 

للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب 
الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/3 

المتضمن:الموافقة على عدم القبول و تخطر الشركة
ثانيا: والموافقة على إضافة الشركة مع إخطارها

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/3 

المتضمن:الموافقة على عدم القبول و تخطر الشركة
ثانيا: والموافقة على إضافة الشركة مع إخطارها

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/3 

المتضمن:الموافقة على عدم القبول و تخطر الشركة
ثانيا: والموافقة على إضافة الشركة مع إخطارها

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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

 رقم الكتاب :1762
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1763
 تاريخ الكتاب :2017/12/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2637
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

 China First highway engineering co  (إعيد بحث) افادة الوزارة بقبول اضافة شركة
وكيل شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت لقائمة الشركات المدعوه للمناقصة رقم هـ ط/268 
انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على 

طريق المقوع

 

 Sinohydro corporation limited china (إعيد بحث) افادة الوزارة بقبول اضافة شركة
وكيل شركة  كوبري للمشاريع االنشائية لقائمة الشركات المدعوه للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء
وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق 

المقوع

 

 الهيئة العامة للطرق والنقل البري
إعتذار الهيئة عن قبول / شركة أبناء محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة العامة والمقاوالت 

والصناعة والمقاوالت (السعودية) ووكيلها المحلي محمد عبدالمحسن الخرافي للتجارة العامة 
والمقاوالت والمنشآت الصناعية لقائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء 

وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق 
المقوع وذلك لعدم الموافقة على تأهيلها

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/3 

المتضمن:عدم الموافقة على اإلضافة و تخطر الشركة
ثانيا: الموافقة على إضافة الشركة مع إخطارها

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2018/1 بتاريخ 2018/1/3 

المتضمن:عدم الموافقة على اإلضافة و تخطر الشركة
ثانيا: الموافقة على إضافة الشركة مع إخطارها

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1919
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1927
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1922
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق (األحمدي- الصباحية- الرقة- هدية - الظهر
- جنوب الصباحية- فهد األحمد- الهجن - مناطق البر)المبرم مع / شركة الطويق العالمية 

للخدمات لمده اربعة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,352,000د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة واثنى وخمسون الف  دينار  الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016/26 اقفالها في 2018/3/4.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الثاني  لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق (الشويخ الصناعية- شبرات الخضار- 
المستشفيات- المعسكرات والمعاهد- غرناطة- الصليبيخات-الدوحة - جابر االحمد-الري) المبرم 

مع / شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1حتى 
2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (1,333,833/400د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة 

وثالثون الف  وثمانمائة وثالثة وثالثون دينار  واربعمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/15-2017 إقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق (خيطان - ابرق خيطان- الفروانية- 
العمرية- الرابية-الرحاب- اشبيلية المبرم مع / شركة تنظيفكو لمده اربعة اشهر اعتبارا من 

2018/4/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,288,616د.ك) فقط  مليون  ومائتين 
وثمانية وثمانون الف  وستمائة وستةعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة 

رقم 2017/2016/23 اقفالها في 2018/3/4.

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1920
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1918
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1928
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني  لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق( جليب الشيوخ- المطار- الضجيج -
صباح الناصر - عبدالله المبارك - رجم خشمان ) المبرم مع / شركة وائل النصف وشركاه 

التجارية لمده أربعة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,250,960د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وخمسون الف  وتسعمائة وستون دينار  الغير وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم  /2016-2017 اقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة  رقم 2011/2010/25(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الفحيحيل- المنقف-ابو حليفة- الفنطاس- المهبولة- جابر العلي- العقيلة) المبرم مع/شركة صفا 

الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة أربعه أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى 
2018/7/31بمبلغ إجمالي قدره (1،226،645/800د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وستة وعشرون
الف  وستمائة وخمسة واربعون دينار  وثمانمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  

طرح المناقصة رقم  2016/27-2017 اقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/14(ع) العمال النظافة العامة 
للمناطق(عبدالله السالم- الفيحاء- الشامية- الشويخ السكنية- كيفان- الروضة- النزهة- الخالدية- 

العديلية- قرطبة- اليرموك- السرة) المبرم مع / شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدرة

 (1,224,678/520د.ك) فقط  مليون  ومائتين واربعة وعشرون الف  وستمائة وثمانية 
وسبعون دينار  وخمسمائة وعشرون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة رقم 2016/14-2017 إقفالها في 2018/3/4

 

الموضوع
4

5

6

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2450
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1917
 تاريخ الكتاب :0208/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1915
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق(داخل المدينة- المرقاب- دسمان-القبلة-
الشرق-الدعية-الدسمة-بنيد القار-القادسية -المنصورية -الجزر)  المبرم مع/ مؤسسة المشاريع 
العامة لمقاوالت تنظيف المباني لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/7/31 
بمبلغ اجمالي قدره (-/1,171,300 د.ك) فقط  مليون  ومائة واحدى وسبعون الف  وثالثمائة 
دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم  2016/13-2017 اقفالها 

في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق ( الوفرة- النويصيب- علي صباح السالم-
الشاليهات- ميناءعبدالله- الزور - الخيران - صباح األحمد - حجز السيارات - جواخير الوفرة) 
المبرم مع/ مؤسسة الهبدان لتنظيف المباني و المدن لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 
حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,167,668 د.ك) فقط  مليون  ومائة وسبعة وستون 
الف  وستمائة وثمانية وستون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة 

رقم28 /2016-2017 اقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/28(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الصليبية- النهضة -القيروان- امغرة الصناعية - سكراب االهالي - سعد العبدالله - الجديليات) 

المبرم مع/ الشركة الوطنية للمجاري لمده اربعة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 
2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,158,060 د.ك) فقط  مليون  ومائة وثمانية وخمسون 
الف  وستون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم   2016/30-

2017 اقفالها في 2018/3/4

 

الموضوع
7

8

9

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1916
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1921
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1926
 تاريخ الكتاب :0208/02/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد أعمال النظافة العامة لمناطق ( الجهراء- الواحة -تيماء - القصر-
العيون-النسيم-الجرثامة) المبرم مع/شركة طويق العالمية للخدمات لمدة اربعة أشهر إعتبارا من 
2018/4/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ إجمالي قدره (1,152,533/332د.ك) فقط  مليون  ومائة 

واثنى وخمسون الف  وخمسمائة وثالثة وثالثون دينار  وثالثمائة واثنى وثالثون فلس  الغير 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم 2016/16-2017 اقفالها في 

2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد أعمال النظافة العامة لمناطق ( الرقعي - األندلس - العارضية - 
الفردوس - المنطقة الصناعية) المبرم مع / الشركة الوطنية للتنظيف لمده اربعة اشهر اعتبارا 

من 2018/4/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره         (-/1,127,600د.ك) فقط  مليون  
ومائة وسبعة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح 

المناقصة رقم 2016/24-2017 اقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق(السالمية - البدع - الرميثية- سلوى) 
المبرم مع / شركة فجر الخليج لمقاوالت المباني لمده اربعة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى  

2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,084,106د.ك)  فقط  مليون  واربعة وثمانون الف  
ومائة وستة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم 2016/17-

2017 اقفالها في 2018/3/4

 

الموضوع
10

11

12

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1914
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2035
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1925
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق ( السالمي - العبدلي - الصبية- امغرة - 
حجز السيارات- كبد - مزارع االلبان - جواخير اإلبل - مناطق البر) المبرم مع/ شركة ساحل 
الخليج للخدمات البحرية لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/919,400 د.ك) فقط تسعمائة وتسعةعشر الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم 2016/31-2017 اقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق (حولي - النقرة- ميدان حولي- الشعب -
الجابرية) المبرم مع/الشركة الكويتية األولى للنظافة لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 

2018/4/1حتى 2018/7/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/909,712 د.ك)  فقط تسعمائة وتسعة الف 
وسبعمائة واثنىعشر دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات  طرح المناقصة رقم 

2016/16-2017 اقفالها في 2018/3/4

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/18(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق( 
بيان- مشرف- مبارك العبدالله الجابر- الزهراء - الشهداء - حطين- الصديق - السالم) المبرم 

مع/شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 
حتى 2018/7/31 بمبلغ إجمالي قدره (909.083/664د.ك)  فقط تسعمائة وتسعة الف  وثالثة 
وثمانون دينار  وستمائة واربعة وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة رقم 2016/18-2017 إقفالها في 2018/3/4

 

الموضوع
13

14

15

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1924
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1923
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2038
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/19(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(صباح السالم- صباح السالم الساحلي- العدان- القصور- المسيلة- المسيلة الساحلي- 

الفنيطيس- الفنيطيس الساحلي المبرم مع/شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
أربعة أشهر اعتبارا من 2018/4/1حتى 2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (678,093/416د.ك)

  فقط ستمائة وثمانية وسبعون الف  وثالثة وتسعون دينار  واربعمائة وستةعشر فلس  الغير 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/21-2017 إقفالها في 

2018/3/4

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/20(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
مبارك الكبير - القرين- ابو فطيرة- ابو فطيرة الساحلي- ابو الحصاتية- صبحان) المبرم مع/مركز
الشاهين الذهبي للمقاوالت تنظيف لمباني والطرق لمدة أربعة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى

2018/7/31  بمبلغ إجمالي قدره (-/611,496د.ك)  فقط ستمائة واحدىعشر الف  واربعمائة 
وستة وتسعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016/22-

2017 إقفالها في 2018/3/4

 

طلب التالي:
أوال: تمديد فترة الدراسة للمناقصة رقم ب ك /أأ/2016/2015/9(ع) تجميل واعمال انشائية 

وصيانة للشواطئ العامة بدولة الكويت لمدة أربع أسابيع.
ثانيا: تمديد الكفاالت االولية للمناقصين وذلك لحين االنتهاء من ترسية المناقصة.

 

الموضوع

الموضوع

16

17

18

م

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد فترة الدراسة وتمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/242$
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

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

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

1-شركة زال اكس للتجارة العامة ذ م م 
2-شركة منابع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 
3-شركة فلتي جروب الدارة المشاريع ش ش و 
4-شركة مستر كيتشن المطاب الجاهزة ذ م م 

5-شركة اهلية جروب للمواد الغذائية واإلستهالكية ذ م م 
6-شركة كريتف كورنر للخدمات الرياضية 

7-شركة ليدرز لإلتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية ذ م م 
8-شركة تدانو الخليح للتجارة العامة والمقاوالت ش ت 
9-شركة الفنار سنتر للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 

10-مؤسسة عروس الخليج للتجارة العامة والمقاوالت 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إعتماد طلبات تسجيل الشركات أعاله

البيـــــــــــــــــــان



2018/13

  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 :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :149
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

طلب التمديد السادس لالتفاقية رقم 1/هـ م خ/129 للخدمات االستشارية لدراسة وتصميم 
واالشراف على تنفيذ مستشفى جابر االحمد الصباح في منطقة جنوب السره المبرم مع / 

LANGDON WILSON INTERNATIONAL بالتضمان مع دار مستشارو الخليج 
لالستشارات الهندسية لمدة 10 شهور و7 ايام اعتبارا من 2016/12/16 لغاية 2017/10/23 
بمبلغ اجمالي قدره (716,201/400د.ك) فقط سبعمائة وستة عشر الف ومائتين وواحد دينار  

واربعمائة فلس الغير وذلك لالشراف على اعمال المبلغ االحتياطي لـ VVIP (والتي دفعت 
للمقاول)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

الموضوع
1
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 19-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


