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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/49
10-شوال-1438 هـ 

   االربعاء
2017-07-05 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-05

)(   االربعاء2017/49 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
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

عبدالعزيز محمد السمحان

د/جنان محسن بوشهري

 العضو / ممثل وزارة العدل

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ بدر المعميري     مهندس بإدارة 
المشاريع الهنسية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

1
2
3
4
5
6

7
8
9

1

1

1

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة التربية
 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

السيدة/ سارة سامي العجيري     ممثل/ وزارة 
المالية

السيدة/ موضي العسعوسي     مهندس 
اختصاصي

المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ 
الهندسية الصحية

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 

الوثائق والعقود
السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل 

وصيانة المحطات
السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

السيد/ يوسف القائد     محاسب بإدارة الشئون 
المالية

المهندس/ يوسف الفالح     مراقب أجهزة 
الرادار

السيدة / فاطمة المواش     كاتب حسابات
السيد/فهد العنزي     مراقب الشئون االدارية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات 
االرض

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

م/ أالء ربيح دقماق     مهندس مدني
م/ مي المطيري     مهندس مدني

م/ أحمد العجمي     رئيس قسم الشئون 
الهندسية والصيانه

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

2

3

4

5
6
7
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/48) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/03)

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

التوقيع

 العضو / ممثل هيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

السيد/ عبدالله المطيرات     باحث مالي اإلدارة 
المالية

السيده/ إالف الفضاله     مدير إدارة دراسات 
الجدوى

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 
المناقصات

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

13

14

15

16



2017/49

  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

شركة نفط الكويت

الرقم :- 2022711

2037311-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال صيانة متفرقة بكلية علي الصباح العسكرية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد حمض الهيدروكلوريك ومايرتبط به من مواد كيميائية 
 A CID AND ASSOCIATED SUPPLY OF HYDROCHLORIC

CHEMICALS

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :30365
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/15 توفير مهندسين للعمل مع الوزارة  
المبرم مع/ الشركة المتحدة الدارة المرافق لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/8/31 حتى 

2020/8/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/819,297 د.ك)  فقط ثمانمائة وتسعةعشر الف  ومائتين 
وسبعة وتسعون دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

-كما اطلع الجهاز على فاكس الوزارة المتضمن تعديل تاريخ فترة التمديد
- وكتاب الوزارة رقم 32117 المؤرخ في 22-6-2017 المتضمن االستفسار عن طلب التجديد 

ورقم 32364 الؤرخ في 2017/7/2 المتضمن االستعجال بالرد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سارة سامي العجيري     ممثل/ وزارة المالية
السيدة/ موضي العسعوسي     مهندس اختصاصي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6854
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 تقديم خدمات تنظيف ( تنظيف مباني 
وخدمات مقر االمانة واالماكن الخارجية التابعة لها ) المبرم مع/ الشركة الخليجية لخدمات 

النظافة والبيئة لمدة ثالث أشهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/9/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/16,236 د.ك)  فقط ستةعشر الف  ومائتين وستة وثالثون دينار  الغير لحين االنتهاء من 

إجراءات توقيع عقد الممارسة رقم 2017/2016/15

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :05798
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2015/81-2016إستئجار أوناش لقطاع االمن العام لإلدارة العامة 
لإلمداد والتموين (إداره اآلليات ) بالوزارة لمدة سنة على/ شركة الدعم السريع للتجارة العامة 
(أقل األسعار) بمبلغ افرادي قدره (4/900 د.ك) فقط اربعة دينار  وتسعمائة فلس  الغير للطلب 

الواحد
***  مع األخذ باالعتبار التزام الممارس بمدة اإليجار وبحد أقصى (500) طلب خالل المدة 

(حسب االستخدام الفعلي)

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1663
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب الوزارة الرأي بشأن عطاء شركة اتكو للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 
االسعار) للمناقصة رقم ب ب هـ /2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة الربط بين 

المقاسم لم يقدم االوراق المذكورة بكتاب الوزارة وسوف يقدمها قبل توقيع العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 :

الهيئة العامة لشئون القصر

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7569
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

طلب ترسية بندي المناقصة رقم 7 -2017/2016  اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص 
من النفايات و تقديم خدمات المراسلة الداخلية والفندقة والمراسلة الخارجية لمبنى الهيئة 

والفروع التابعة لها لمدة ثالث سنوات على / شركة وهران الكويت للتجارة العامة والمقاوالت ( 
أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (599,725/301 د.ك )  فقط خمسمائة وتسعة وتسعون الف  

وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار  وثالثمائة وواحد فلس  الغير لمدة ثالث سنوات .

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة2016 في شأن المناقصات
العامة*

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فهد العنزي     مراقب الشئون االدارية
السيدة / فاطمة المواش     كاتب حسابات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7919
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

طلب تعديل التعاقد المباشر مع / شركة FSCL ( ثاني اقل االسعار) إلجراء الفحص الفني ألجهزة
المساعدات المالحية لمطار الكويت الدولي لمده سنة بمبلغ اجمالي قدره (47,765/409د.ك) 
فقط سبعة واربعون الف وسبعمائة وخمسة وستون دينار  واربعمائة وتسعة فلس الغير وذلك 

ANS إلعتذار شركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ يوسف الفالح     مراقب أجهزة الرادار
السيد/ يوسف القائد     محاسب بإدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :4424
 تاريخ الكتاب :2017/02/19

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/35 تصميم وترخيص وانشاء وصيانة 
مدرسة ثانوية بنات بمنطقة العقيلة (4) التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية لحاجة / قطاع المنشآت

التربوية والتخطيط على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة 

-فصل التصميم عن االنشاء وفقا للمادة (39) لقانون المناقصات

-الحضور من جانب الوزارة:
د/خالد الرشيد                  وكيل المنشأت التربوية و التخطيط

السيده/ ندى البغلي            مراقب العقود وضبط الجوده
السيد/ أحمد الفيلكاوي        مراقب الدعم الفني والمالي

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page13 اجتماع رقم :

وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :29568
 تاريخ الكتاب :2016/12/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع 46-2011/2010 مشروع استكمال تصميم وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنين بمنطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة 

الفروانية التعليمية 

- على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى لألعمال المدنية واإلنشائية
-شرط الخبره التقل عن 5 سنوات وان يكون لدى الشركة إمكانات وأيدي عاملة وفنية مدربة

-التقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

تقديم بيان تفصيلي عن عقود أعمال مماثلة ألعمال موضوع المناقصة التي ينفذها حاليا أو كان 
ينفذها خالل السنوات الخمس الماضية لجهة حكومية وصورة من هذه العقود

-الحضور من جانب الوزارة:
د/خالد الرشيد                  وكيل المنشأت التربوية و التخطيط

السيده/ ندى البغلي            مراقب العقود وضبط الجوده
السيد/ أحمد الفيلكاوي        مراقب الدعم الفني والمالي

 

الموضوع
2
م

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3929
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3557
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/19 استئجار االت تصوير مستندات 
جديدة مع الصيانة للمؤسسة المبرم مع / شركة بدر المال واخوانة لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 
2017/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/7.098د.ك)  فقط سبعة آالف  وثمانية وتسعون دينار  الغير 

بنفس الشروط واالسعار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/25 عمليات نظافة محطة حاويات 
الشعيبة والساحات المحيطة التابعة لها التابعين للمؤسسة المبرم مع/ شركة مجموعه حمد 

العصفور وشركاه للتجاره العامه والمقاوالت لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/6/3 بمبلغ 
اجمالي قدره (16.942/500د.ك)  فقط ستةعشر الف  وتسعمائة واثنى واربعون دينار  

وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسيه المناقصة 2017/2016/14

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17118
 تاريخ الكتاب :2017/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :16683
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/12 اعمال صيانة وترميم االسواق والساحات 
العامة في دولة الكويت   لمده سنتين على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ( اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,680,000د.ك) فقط مليون وستمائة وثمانون الف  دينار الغير
 وذلك بعد تجديد الكفالة البنكية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/6(ع) تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية المبرم مع / شركة فدان
للتجارة العامة والمقاوالت لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/6/18 حتى 2017/9/17 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/47,004د.ك) فقط سبعة واربعون الف  واربعة دينار  الغير وذلك لحين 
االنتهاءمن اجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2016/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

الموضوع

الموضوع

1

2

م

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page16 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4778
 تاريخ الكتاب :2017/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :30665
 تاريخ الكتاب :2016/12/29

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ب ك /أأ/2016/2015/9(ع) تجميل واعمال انشائية وصيانة للشواطئ
العامة بدولة الكويت محدودة على الشركات المصنفة على الفئتين االولى والثانية لألعمال 

االنشائية

كما اطلع الجهاز كتاب رقم (16846) المؤرخ في 2017/6/14 المتضمن الموافقة على توافر 
االعتماد المالي

* المناقصة محدودة 
* التقبل عروض بديلة 

* التقبل التجزئة 
االوامر التغييرية %10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

( اعيد بحث) طلب تأهيل شركات ومقاولين  النشاء و تشغيل و صيانة موقع ردم صحي للنفايات 
البلدية الصلبة و مرافقة في منطقة كبد على الشركات المصنفة بالفئة األولى إنشائية

إطلع اجهاز على  كتاب البلدية رقم 4777 المؤرخ في 2017/2/15 المتضمن تأهيل الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات
السيد/ حيدر خاجة     كبير اختصاصي طبقات االرض

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الثالثة  لألعمال االنشائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على طلب التأهيل من خالل الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10697
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2012/2011/50 ( ع ) استكمال اعمال مشروع انشاء وانجاز 
وصيانة مبنى اداري تابع للوزارة بمنطقة الرقعي على / شركة اإلعمار الحديثة للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (3,145,408/853 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  ومائة
وخمسة واربعون الف  واربعمائة وثمانية دينار  وثمانمائة وثالثة وخمسون فلس  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/46 
بتاريخ 2017/6/14 

ثانيا: الموافقة

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

Page18 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10618
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10295
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد البندين (3،1) من المناقصة رقم أ ف/2013/2012/42 توفير طباعين 
وفراشين وسائقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة البحار للخدمات 

العامة لمدة خمسة اشهر اعتبارا من 2017/8/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره
 (255,273/200 د.ك) فقط مائتين وخمسة وخمسون الف  ومائتين وثالثة وسبعون دينار  

ومائتى فلس  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 
رقم 2016/7-2017 أقفالها بتاريخ 2017/3/26

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (26,152/400 د.ك)  فقط ستة 
وعشرون الف  ومائة واثنى وخمسون دينار  واربعمائة فلس  الغير بنسبة (4.553%) من قيمة

عقد المناقصة رقم أف/2014/2013/13 اعمال الحراسة واالمن والسالمة لمباني المسجد 
الكبير وملحقاته المبرم مع/ شركة السكو لحراسة المنشآت اعتبارا من 2017/6/1 حتى نهاية 

العقد 2017/9/30 وذلك لتخفيض بعدد  ضباط االمن على النحو التالي :-
- عدد (9) ضابط االمن (الجنسيه الوطنية)  
-عدد (32)  ضابط االمن (الجنسية العربية) 

- عدد (7) ضابطة امن نساء
وذلك لعدم حاجة المسجد الكبير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
2

3

م

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

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز حيث ان النسبة أقل من النصاب القانوني

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10806
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :10617
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2014/2013/22 تقديم اخصائيين وفنيين لرفع كفاءة 
قسم التحليل - إدارة نظم المعلومات اآللية المبرم مع/ شركة فيوتشر تك للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة أشهر تنتهي في 2017/12/31 بمبلغ اجمالى قدره (-/40,260 د.ك)  فقط
أربعون ألف ومائتين وستون دينار الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة 

رقم 2017-2016/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب التمديد الثالث لعقد البندين (4,2) من المناقصه رقم أ .ف 42-2013/2012 توفير 
فراشيين وعمال لخدمة القطاعات التابعة للوزارة المبرم مع / شركة أدنك العالمية لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق لمدة خمسة أشهر إعتبارا من 2017/8/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/101,155د.ك)  فقط مائة وواحد الف  ومائة وخمسة وخمسون دينار  الغير  
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه رقم أ.ف2017/2016/7 اقفالها بتاريخ 

2017/3/26

 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762407530
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272762414386
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 1812716 توريد اصباغ لمراقبة الطرق على/ شركة 
اصباغ جي تي سي المحدودة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (99.662/500.ك) فقط 

تسعة وتسعون الف  وستمائة واثنى وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

**كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722012434 المؤرخ في 2017/5/17 
والمتضمن تصحيح المبلغ

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب ترسية المناقصة رقم 1872815 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الكهربائية 
بقاعدة علي السالم الجوية على/شركة أو أي سي انتربرايسس للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/274,680 د.ك) فقط مائتين واربعة وسبعون الف  وستمائة 
وثمانون دينار

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762413882
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :272762413883
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2022913 مشروع استبدال لوحات جهد (11 ك ف) ومحوالت لعدد 
(3) محطات ( 1s/s / 3s/s / 5s/s ) بلواء مبارك المدرع 15 ( المرحلة االولى ) على/ شركة 

أو اي سي انتربرايسس للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره(372.780/961د.ك)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب ترسية المناقصة رقم 1452914 اعمال انارة الطريق الرئيسي من معسكر الحرس االميري 
الى معهد القوة الجوية على / شركة جيوتيك للخدمات البيئية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/142,480د.ك)  فقط مائة واثنى واربعون الف  واربعمائة وثمانون 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/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722014249
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :27241110112
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 1572915 اعمال انشائية متفرقة بمبنى معسكر لواء اليرموك االلي ( 
94 ) بمراقبة لواء مبارك المدرع /15 المرساه على / شركة الشيخة العالمية

 اطلع الجهازعلى  كتاب شركة الشيخة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت رقم(612) المؤرخ 
في 2016/12/28 المتضمن االستعجال بتوقيع عقد المناقصة 

 اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (272722003192) المؤرخ في 2017/2/1 المتضمن انتظار 
موافقة وزارة المالية للربط بميزانية 2017-2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2411357123 استئجار مركبات متنوعة لزوم/ هيئة 
االمداد و التموين المبرم مع / شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة 

اشهر اعتبارا من 2017/7/31 حتى 2018/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,511,394د.ك) فقط 
مليون  وخمسمائة واحدىعشر الف  وثالثمائة واربعة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/49
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272762414385
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم  (1422915) توريد و تركيب كيبالت ولوحة كهربائية لمولد الديزل 
بمعسكر قيادة الصيانة بمراقبة مركز المنطقة الجنوبية وذلك لعدم وجود اعتماد مالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1537
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ق ص /ط/348 اعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق 
في محافظة حولي على/ شركة كويت بروكنر للمقاوالت اإلنشائية (أقل األسعار) بنسبة قدرها 

(+14.9 %) بمبلغ إجمالي قدره (-/3,000,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين  دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك
السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1533
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

طلب تعديل قيمة اصدار األمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ أجمالي قدره (175,604/517 د.ك 
)  فقط مائة وخمسة وسبعون الف  وستمائة واربعة ديناروخمسمائة وسبعةعشر فلس الغير من 

قيمة عقد المناقصة رقم هـ ص / 123 (ع) اعمال تجديد شبكة المجاري الصحية في الكويت 
المرحلة الثانية عشر - منطقتي هدية و الرقة  المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت

 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 (اعيد بحث)طلب التالي :
أوال: - التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/175 الخدمات العامة لتشغيل وصيانة 

محطات الضخ والرفع والخطوط المرتبطة بها في المنطقة الثانية المبرم مع/ شركة كي سي سي 
للهندسة والمقاوالت لمدة (274) يوم اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/550,000 د.ك) فقط خمسمائة وخمسون الف دينارالغير
ثانيا:- اصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ قدره (-/1,200,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائتى 
الف دينارالغير مايعادل نسبة 84.92 % على قيمة العقد لمدة (290) يوم اعتبارا من 6/15/ 

2017 حتى 2018/3/31 وذلك الستحداث بند تشغيل وصيانة محطة تنقية الرقة على العقد

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1633 المؤرخ في 2017/6/15 المتضمن اسباب 
األمر التغييري.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

الموضوع
3
م

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

و الموافقة على االمر التغييري
وعدم موافقة 

عضو الجهاز / محمد الخرافي
و ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

و ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي
و ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1501
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1570
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب التمديد االول لعقود المناقصة رقم أ م م / 2014/3/1-2015 تأجير سيارات متنوعة المبرم 
مع / شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن لمدة ثالثة أشهر اعتبار من تاريخ انتهاء كل
مجموعة كما ذكر بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/380,546 د.ك ) فقط ثالثمائة وثمانون 

الف  وخمسمائة وستة واربعون دينار  الغير .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ا م م/2013/2012/6/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود 
الخدمات لعدد (3) سيارة وانيت (8) سلندر المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ثالثة 
أشهر اعتبارا من 2017/8/3 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,259 د.ك)  فقط  الفين  ومائتين وتسعة 

وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط .

 

الموضوع
4

5

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1557
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1067
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب التمديد االول للبند رقم (2) من عقد المناقصة رقم ا م م / 2015/2014/3/1 تاجير عقود 
سيارات متنوعة لعقود المشاريع المبرم مع/ الشركة الكويتية الستيراد السيارات لعدد (16) سيارة
صالون (4سلندر) لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2017/8/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/4,747 د.ك)

بنفس الشروط واألسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/162 تشغيل وصيانة محطة الضخ والتقنية 
لمدينة صباح األحمد البحرية ومحطات تنقية الوفرة والخيران الجديدة المبرم مع / شركة محمود 

بهمن للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (153) يوما اعتبارا  من 2017/8/5حتى 2018/1/5 
بمبلغ إجمالي قدرة (-/ 90,000 د.ك ) فقط تسعون الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

ترسية المناقصة هـ ص /ص/200 اإلقفال في 2017/5/17.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

الموضوع
6

7

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1558
 تاريخ الكتاب :2017/06/07

 
 
 

طلب التمديد الثالث للبند (3) من عقد المناقصة رقم أ م م/2015/2014/3/1 تأجير سيارات 
متنوعة لعقود المشاريع المبرم مع/ الشركة الكويتية إلستيراد السيارات لمدة ثالثة أشهر إعتبارا 
من 2017/8/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/12,230 د.ك) فقط اثنىعشر الف  ومائتين وثالثون دينار

 الغير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة أ م م 2017-2016/6/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية
السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود
السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

الموضوع
8
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة 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 .

-كما اطلع الجهاز على كتاب 1353 الصادر بتاريخ 2017/5/15 المتضمن نسخة من أسس 
التأهيل المعتمدة بالوزارة مبين عليها البنود أرقام (1,18,20,25 ) وهي االسس التي على 

أساسها تم اعتماد الشركات الموؤهله بالكشف .
-و كتاب 1582 الصادر بتاريخ 2017/6/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3439
 تاريخ الكتاب :2016/12/01

 
 
 

 (اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم إ م م/2017/2016/6/1 تأجير سيارات متنوعة لعقود 
المشاريع 

* كما اطلعت الجهاز على كتاب الوزارة رقم 599 بتاريخ 2016/2/28 المتضمن شرط إمتالك 
المناقص لمرآب التصليح والصيانة

*عقد تغطية
*تقبل التجزئة 

*التقبل عروض بديلة
* شرط إمتالك المناقص لمرآب بكامل المعدات للتصليح والصيانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
المهندسة/ انور المال     مدير إدارة التنفيذ الهندسية الصحية

السيد/ عبدالله الباذر     مهندس ميكانيك
المهندسة/ منار وليد     رئيس قسم العقود

السيد/ علي أبو البنات     مدير ادارة تشغيل وصيانة المحطات

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :15179
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

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

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

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

بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/16 توريد وتركيب وتشغيل برنامج ادارة صيانة 
محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه االلكتروني على / شركة بيت الخبرات إلستشارات 

الكمبيوتر ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,193,000د.ك)  فقط  مليون  ومائة 
وثالثة وتسعون الف  دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه بأنه  مازال عند قراره السابق باجتماع رقم 
(2017/10) بتاريخ 2017/2/26 المتضمن الموافقة 

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :16488
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :14922
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم  و ك م /2017/2016/15 صيانة انظمة االنذار ومكافحة الحريق 
بمحطة الدوحة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/888,250 د.ك) فقط ثمانمائة وثمانية وثمانون
الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم و م ك/2017/2016/57 
اعمال الزراعة بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على/ مؤسسة 

القصر االخضر للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/93.492د.ك)  
فقط ثالثة وتسعون الف  واربعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك لتوافر االعتماد المالي 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
3

4

م

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

مازال الجهاز عند قراره السابق  السابق الصادر  بإجتماع رقم (2017/33) المنعقد في 
2017/5/1 المتضمن عدم الموافقه على الترسية لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16197
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

طلب التالي : 
 أوال : إصدار األمر التغييري األول بزيادة  مبلغ  (1,645,787/266 د.ك)  مليون  وستمائة 
وخمسة واربعون الف  وسبعمائة وسبعة وثمانون دينار  ومائتين وستة وستون فلس  ما يعادل 
نسبة (10%) على عقد المناقصة رقم و ك م /2013/2012/55 اعمال التشغيل و الصيانة 

لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ومرافق اخرى بالوزارة

ثانيا :  التمديد األول لعقد المناقصة لمدة شهرين إعتبارا من 2017/7/7 الى 2017/9/7 وذلك 
لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح األعمال في مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14299
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14187
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد فيوزات لمدة شهر حتى يتم إستكمال 
إجراءات التأهيل ودراسة جميع األوراق والمستندات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل توريد كيبالت ضغط منخفض لمدة شهر حتى 
يتم إستكمال اإلجراءات ودراسة جميع المستندات الخاصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( 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)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page36 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13210
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :4611
 تاريخ الكتاب :2017/02/13

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح تأهيل شركات محلية وعالمية لإلشتراك في المناقصات المستقبلية التي
ستطرحها الوزارة لمحطات التحويل الرئيسية في قطاعات شبكات النقل الكهربائية جهد 

400,300,132 ك.ف شركات مركبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( اعيد 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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/84 توفير خدمات فحص هندسية 
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

*  المناقصة ال تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة

*االوامر التغييرية (%10)
* عدد الشركات(10)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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 :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16413
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب الوزارة وقف دعوة /  شركة الخرافي ناشيونال من المشاركة بالمناقصات التالية 
- المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/37 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في 

محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
- المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/38 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في 

محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
- المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية في 

محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 
 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
12
م

يحفظ 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page38 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/927$
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

شركة وركو االقليمية للمقاوالت العامة للمباني ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/926$
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

شركة وركو االقليمية للمقاوالت العامة للمباني ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2016/2359$
 تاريخ الكتاب :2016/11/27

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الشركة السماح لها بشراء وثائق التأهيل لالشتراك بمناقصة تأهيل الشركات المحلية و 
العالمية لتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محوالت القوى الكهربائية 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الشركة السماح لها بشراء وثائق التأهيل لالشتراك بمناقصة  تاهيل الشركات المحلية و 
 GIS العالمية لتصنيع و توريد و تركيب و صيانة السويتشجير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( اعيد بحث ) رد شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت على اسباب االستبعاد من 
المناقصة رقم و ك م/2016/2015/52 تقديم خدمات االنترنت للوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على شراء وثائق التأهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على شراء  وثائق التأهيل

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page39 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16354
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :16393
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :16355
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/201/2016/13 قطع غيار للتوربينات الغازية الجديدة والدورة
المشتركة اسطوانات غاز الهيدروجين الدارة محطة الزور الجنوبية على/ شركة البحار للتجارة 
العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/8.055د.ك)  فقط ثمانية آالف  

وخمسة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/968/2016/13 ش مطلوب قطع غيار لصمامات االمان 
لمسخنات مياه التغذية الدارة محطة الصبية على/ شركة وربة الوطنية للمقاوالت (اقل االسعار) 

بمبلغ إجمالى قدره (83.762/750د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  وسبعمائة واثنى وستون دينار 
وسبعمائة وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /582/2016/13 مقياس إزدواج حراري لدرجة حرارة الغازات
الناتجة من اإلحتراق في الغاليات على/شركة الخدمات البترولية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (15,101/200 د.ك)  خمسةعشر الف  ومائة وواحد دينار  ومائتى فلس وإلغاء البند (2) 
على ان يتم طلبة الحقا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
16

17

18

م

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



2017/49

  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       

Page40 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16351
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :16288
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :16431
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم  وك م /2802/2015/13 اوراق فحص درجة الحموضة لمركز 
تنمية مصادر المياه - التخطيط والتدريب على / شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية (اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/13,009د.ك) فقط ثالثةعشر الف  وتسعة دينار  الغير
و الغاء البنود ارقام (32,31,30,24,22,20,11,7,5,2) على ان يتم طلبها الحقا بمواصفات 

جديدة على الميزانية (2018-2017)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /920/2016/13 كيبل أحادي القالب -مقاس 1000 مم2 
نحاس أكس ال بي أي إلدارة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية شبكات النقل الكهربائية 
على/شركة رضايات التجارية (اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/57,990 د.ك)  سبعة 

وخمسون الف  وتسعمائة وتسعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /790/2016/13 كيبل قيادة 34 قالب إلدارة صيانة الكييبالت 
األرضية والخطوط الهوائية -شبكات النقل الكهربائية على/شركة رضايات التجارية ( أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/80,250 د.ك)  ثمانون الف  ومائتين وخمسون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
19

20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page41 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16380
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1092/2016/13 رمل سباكة إلدارة اإلنتاج الخدمات الفنية 
والمشاغل الرئيسية على/شركة البحار العالية للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/6,900 د.ك)  ستة آالف  وتسعمائة دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
22
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page42 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1004$
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

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

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

عدد الشركات (26)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page43 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة العدل

 رقم الكتاب :2017013616
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

طلب التمديد األول التفاقية رقم 2016/9-2017 استكمال أعمال اإلشراف لمشروع نادي القضاة 
المبرم مع/ دار العوضي لالستشارات الهندسية اعتبارا من 2017/7/10 حتى 2017/11/5 دون

تكلفة مالية
على أن يتم تحميل المقاول/ مجموعة هاي سالنت للمقاوالت أتعاب المكتب الهندسي وذلك لتأخر 

المقاول في تنفيذ أعمال اإلنشاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية
السيد/ بدر المعميري     مهندس بإدارة المشاريع الهنسية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد على ان يتم تطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page44 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للقوى العاملة

 رقم الكتاب :3934
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :3933
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2015/3-2016 تصميم مشروع مبنى الخدمات العمالية إلدارة عمل
محافظة الجهراء المبرم مع/ مكتب منصور الرشدان لالستشارات الهندسية لمدة أربعة أشهر 
اعتبارا من 2017/5/11 دون تكلفة مالية وذلك للتأخر في استخراج التراخيص والموافقات 

التنظيمية دون تدخل من المكتب االستشاري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ أحمد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية والصيانه
م/ أالء ربيح دقماق     مهندس مدني

م/ مي المطيري     مهندس مدني

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2015/4-2016 تصميم مشروع مبنى الخدمات العمالية إلدارة عمل
محافظة العاصمة المبرم مع/ دار إم إي سي لالستشارات الهندسية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 
2017/5/11 دون تكلفة مالية وذلك للتأخر في استخراج التراخيص والموافقات التنظيمية دون 

تدخل من المكتب االستشاري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ أحمد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية والصيانه
م/ أالء ربيح دقماق     مهندس مدني

م/ مي المطيري     مهندس مدني

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد على ان يتم تطبيق شروط العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد على ان يتم تطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/49

  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       

Page45 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 رقم الكتاب :747
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

طلب تمديد عقد رقم 2013/4 تقديم خدمات استشارية لمشروع إعداد دراسات شاملة لتقييم 
العقارات المقاومة على أمالك الدولة العقارية المبرم مع/ شركة مجموعة األنظمة الهندسية لمدة 
(11) شهرا اعتبارا من 2017/8/29 حتى 2018/7/29 بمبلغ إجمالي قدره (-/178,000 د.ك) 

بعد إضافة عقارين لنطاق األعمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ إالف الفضاله     مدير إدارة دراسات الجدوى
السيد/ عبدالله المطيرات     باحث مالي اإلدارة المالية

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 10-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


