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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/51
17-شوال-1438 هـ 

   االربعاء
2017-07-12 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-07-12

)(   االربعاء2017/51 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
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/محمد حيدر أحمد     اختصاصي أول 
خدمات عامة

السيد/فيصل الصفار     مدير إدارة دائرة 
المتابعة والحسابات

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 الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة
 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

السيدة/ شهد بولند     مدير إدارة الشئون 
االدارية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ عياد حمدان عبد اللطيف     محاسب

السيد/ أسامة جميل إبراهيم     مدير إنشاءات
المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام 

لالستشارات

السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم
السيد/ خالد الشمالي     مدير مركز نظم 

المعلومات

السيده/ بشاير محمد علي     رئيس قسم نظم 
الهيئات الملحقة

السيده/ غدير القطان     مراقب دعم نظم تخطيط
الموارد المؤسسية

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيد/ يوسف القائد     محاسب بإدارة الشئون 
المالية

المهندس/ يوسف المعتوق     مهندس مدني 
اول

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة 
األولى بمراقبة عقود الجنوبية

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ ماهر العامر     مساعد المدير العام 

لشئون المشاريع

1

2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

13

14
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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  (2017/50) والذي عقد بتاريخ  (2017/07/10)

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل أوراق عامة
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل 
وصيانة محطات القوى الكهربائية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ عباس محمود     مهندس

المهندس/ منصور العبيد     رئيس قسم 
الدراسات والمواصفات

العقيد/ باسل المطوع     مراقب الميزانية 
والمشتريات

14

15

16
17
18



2017/51

  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 :

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :619
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / مكتب kmpg للتدقيق المحاسبي للقيام بتقديم خدمات استشارية 
للتدقيق والمتابعة لحسابات المبادرين لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/8/1 بمبلغ إجمالي قدره
 (-/252.000 د.ك) فقط مائتين واثنى وخمسون الف  دينار  الغير وذلك للحين طرح مناقصة 

جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد حيدر أحمد     اختصاصي أول خدمات عامة
السيد/فيصل الصفار     مدير إدارة دائرة المتابعة والحسابات

السيدة/ شهد بولند     مدير إدارة الشئون االدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
 وعدم موافقة 

 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 :32590
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب التمديد لعقود المناقصة رقم 2013/2012/12 توفير مستشارين للوزارة لمدة ثالثه اشهر 
اعتبارا من تاريخ انتهاء كل عقد بمبلغ إجمالي قدره (54,813/700 د.ك )  فقط اربعة وخمسون

الف  وثمانمائة وثالثة عشر دينار  وسبعمائة فلس  الغير على النحو التالي :
- العقد رقم (4042) المبرم مع شركة / بشارة للتجارة العامة ينتهي في 2017/8/3

- العقد رقم (17475) المبرم مع شركة / بشارة للتجارة العامة ينتهي في 2017/7/16 
- العقد رقم (16315) المبرم مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر ينتهي في 2017/7/5 .

- العقد رقم (463) المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر ينتهي في 2017/7/9 
.

- العقد رقم (17177) المبرم مع / شركة يونايتد بيزنس جروب  ينتهي في 2017/7/8 .

وذلك لحين اخذ موافقة ديوان المحاسبة على ترسية المناقصة 2017/2016/9 .

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 32616 المؤرخ في 2017/7/5 المتضمن تعديل خطأ 
مطبعي في المبلغ .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ غدير القطان     مراقب دعم نظم تخطيط الموارد المؤسسية
السيده/ بشاير محمد علي     رئيس قسم نظم الهيئات الملحقة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ د. جنان بوشهري
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4356
 تاريخ الكتاب :2017/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/3 انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة 
محدودة على الشركات التي تم تأهيلها والمذكورة بكتاب األمانه

* ال تقبل التجزئة 
* االوامر التغييرية %15

* ال تقبل عروض بديلة

-كما اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم 6937 المؤرخ في 2017/6/7 المتضمن نفس الطلب 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/3 صيانة و معايرة محطات رصد و متابعة 
جودة الهواء الثابتة و المتنقلة واجهزة القياس المحمولة على / شركة عالم البيئة للتجارة العامة
والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/448,200د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية واربعون

الف  ومائتى دينار  الغير

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

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17236
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2015/2014/11 انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات 
في منطقة ميناء عبدالله لمدة تسعة أشهرعلى/شركة سنيار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 
(اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/141,384 د.ك)  مائة واحدى واربعون الف  وثالثمائة 

واربعة وثمانون دينار

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

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/11 مع/ مجموعه انظمة الكمبيوتر المتكاملة
العالمية لصيانة برامج وتراخيص لقواعد البيانات الخاصة بتجديد البنية التحتية للموقع الرئيسي
والطوارئ لمدة سنة بمبلغ إجمالى قدره (-/265.000د.ك)  فقط مائتين وخمسة وستون الف  

دينار  الغير

- كما اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم (16141) بتاريخ 2017/6/20 المتضمن الرد على 
أسباب التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم
السيد/ خالد الشمالي     مدير مركز نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4004
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/18 تشغيل و صيانة مولدات الطوارئ الكهربائية
لموانئ الشويخ و الشعيبة و الدوحة و مجمع الموانئ على/شركة مشاريع الخليج المتحدة 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (279,000 د.ك) مائتين وتسعة 
وسبعون الف  دينار

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عباس محمود     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4174
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/3 توريد مواد رغوي (فوم) لإلدارة 

* مناقصة عامة 
* تقبل التجزئة 

* االوامر التغييرية %25
*تقبل عروض بديلة

* مده التوريد 120 يوم من تاريخ توقيع العقد
***علما بان المناقصة [ مناقصة توريد وفيها تسليم عينات]

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ منصور العبيد     رئيس قسم الدراسات والمواصفات
العقيد/ باسل المطوع     مراقب الميزانية والمشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8704
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,323,600د.ك)  فقط  مليون  
وثالثمائة وثالثة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير  مايعادل نسبة (20%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم 2016/2015/5 اعمال صيانة وترميم المباني واالعمال االنشائية واية اعمال 

اخرى في مواقع مختلفة للطيران المدني المبرم مع / شركة العهد الجديد للمواد االنشائية 
والمقاوالت وذلك للحاجة الماسة ألستمرار اعمال الصيانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف القائد     محاسب بإدارة الشئون المالية
المهندس/ يوسف المعتوق     مهندس مدني اول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 :

أوراق عامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب االطالع على المذكرة الخاصة في شأن قواعد و فئات و إجراءات تصنيف مقدمي الخدمات 
و الخبراء و االستشاريين والفنيين طبقا إلحكام القانون رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
0
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد  قواعد و فئات و إجراءات تصنيف مقدمي 
الخدمات و الخبراء و االستشاريين والفنيين

 ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " كويت اليوم" والموقع االلكتروني للجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017013610
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2017014038
 تاريخ الكتاب :2017/06/15

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/14,951 د.ك)  فقط اربعةعشر الف  وتسعمائة 
واحدى وخمسون دينار  الغير ما يعادل (9.94%) على قيمة عقد المناقصة رقم و 

ع/2017/2016/7 استئجار سيارات مع وقود وبدون سائق لخدمات الوزارة و ذلك لزيادة 
عدد(1) سيارة صالون (8) سلندر و عدد (1) سيارة صالون (4) سلندر حتى نهايه العقد في 

2020/1/31 المبرم مع / الشركة الكويتية الستيراد السيارات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ع/2014/2013/5 تقديم استشاريين و فنيين و 
أخصائيين في مجال نظم وتنقية المعلومات المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة 
خمس شهور اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/23,400 د.ك)  

فقط ثالثة وعشرون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لالسباب المذكور بكتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3015
 تاريخ الكتاب :2017/01/20

 
 
 

 رقم الكتاب :10967
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اتخاذ االجراء الالزم مع شركة مجموعة الجزيرة العالمية لإللكترونيات وذلك 
لرفضها توقيع عقد رقم (7-2017/2016) شراء شاشات أجهزة حاسب آلي من دليل الشراء 

الجماعي للبند رقم (123) دون إبداء أي مبررات مقبولة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عياد حمدان عبد اللطيف     محاسب

طلب ترسية الممارسة رقم 120-2017/2016 توريد طابعات ليزر مركزية ملونه على/ الشركة 
الكويتية الرقمية للحاسبات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/19,600 د.ك)   فقط تسعةعشر 

الف  وستمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عياد حمدان عبد اللطيف     محاسب

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ومخاطبة وزارة المالية

قرر الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14397
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :14570
 تاريخ الكتاب :2017/06/25

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2016/1-2017 صيانة 
أجهزة التكييف للمراكز الخارجية التابعة للوزارة لمدة ثالث سنوات على/ شركة برايت الهندسية 

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/84,600 د.ك) فقط أربعة 
وثمانون ألف وستمائة دينار ال غير

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

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

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق في ترسية  المناقصة رقم 2016/4-2017 برنامج ميكنة 
الخدمات العامه على/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (خامس أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/195,167 د.ك) فقط مائة وخمسة وتسعون الف ومائة وسبعة وستون 

دينار الغير  .

***** علما بأن االعتمادات المالية للعام المالي 2018/2017 تسمح بالصرف لمبلغ قدره (-
/65,597 د.ك ) .

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

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

 

الموضوع
1

2

م

  مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم  2017/30 المنعقد بتاريخ 2017/4/19 
المتضمن عدم الموافقة على الترسية لعدم توافراإلعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/6 انشاء وانجاز وصيانة مخفر شرطة نموذجي 
بمنطقة الخالدية لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة (ادارة هندسة االنشاءات) بالوزارة لتصبح 
على / شركة المنذر العقارية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (1,031,859/984د.ك) 

فقط  مليون  واحدى وثالثون الف  وثمانمائة وتسعة وخمسون دينار  وتسعمائة واربعة وثمانون 
فلس  الغير وذلك العتذار (اقل االسعار)عن تمديد الكفالة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6178
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :6389
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الفلك للمعدات والتجهيزات اإللكترونية لتنفيذ اعمال صيانة 
برامج أنظمة التشغيل ( omega moon omega view ) (strobe  )لإلدارة العامة لنظم 

المعلومات لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-
/99.000د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة بعد 

الخصم بمبلغ (8,849/560 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ ماهر العامر     مساعد المدير العام لشئون المشاريع

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم 2016/112-2017 الخاصة بتوريد صناديق إنتخابية 
لزوم إنتخابات مجلس األمة لإلدارة العامة للشؤن القانونية (إدارة شئون اإلنتخابات ) بالوزارة 

وذلك لعدم مطابقة أي من الشركات المتقدمة للممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
المهندس/ ماهر العامر     مساعد المدير العام لشئون المشاريع

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :792
 تاريخ الكتاب :2017/03/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ا م م/2016/2015/4/1 توريد وتشغيل 
وصيانة معدة كنور على / شركة ظفار للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/116,955 د.ك)  فقط مائة وستةعشر الف  وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير و 
ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على صورة كتاب الوزارة رقم (1060) المؤرخ في 2017/4/13 المتضمن تأكيد 
الوزارة على الترسية

*و كتاب الوزارة رقم 1724 المؤرخ في 2017/6/29 المتضمن اإلفادة بعدم وجود ربط مالي 
خاص بالسنة المالية 2018/2017

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 1964 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/64) بتاريخ 2016/9/19 المتضمن الموافقة 

على الترسية المناقصة على/ شركة ظفار للتجاره العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي
قدره (-/116,955د.ك)

ثانيا: عدم الموافقة وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1493
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بأنه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط/238 انشاء وانجاز وصيانة طرق 

وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين مدينة ميناء عبدالله 
والوفرة المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة والمقاوالت واسناد األعمال إلى/ شركة الغانم 
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت على حساب المقاول اعتبارا من 2017/5/22 

-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 
من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17

الحضور من قبل الوزارة:
- المهندسة. أديب العوضي        مدير إدارة الطرق السريعة

- المهندسة. حنان الجواهري      كبير مهندسين االختصاصيين مدني
- المهندسة. اسماعيل بهبهاني    مهندس أول مدني

-الحضور من جانب الشركة:
-السيد/ سعد الوزان         الرئيس التنفيذي
-السيد/ محمود حفني      االدارة القانونية

-السيد/ اومن كانجرابلي   ممثال عن ادارة المشاريع
-السيد محمود فوده          مدير مشروع

-السيد/ خالد يوسف      مدير خدمة العمالء

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزاره مع توجيه دعوه 
للوزارة والشركة إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1494
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي:
-أوال: اإلحاطة بأنه تم سحب أعمال عقد المناقصة رقم هـ ط /222 انشاء وانجاز وصيانة جسر 

وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع المبرم مع/ شركة مشرف للتجارة 
والمقاوالت واسناد األعمال إلى/ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت على حساب المقاول 

اعتبارا  من 2017/5/22 
-ثانيا: استبعاد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة ثالث سنوات 

من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17
الحضور من قبل الوزارة:

- م. أديب العوضي        مدير إدارة الطرق السريعة
- م. حنان الجواهري      كبير مهندسين االختصاصيين مدني

- م. اسماعيل بهبهاني    مهندس أول مدني
-الحضور من جانب الشركة:

-السيد/ سعد الوزان         الرئيس التنفيذي
-السيد/ محمود حفني      االدارة القانونية

-السيد/ اومن كانجرابلي   ممثال عن ادارة المشاريع
-السيد محمود فوده          مدير مشروع

-السيد/ خالد يوسف      مدير خدمة العمالء

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزاره مع توجيه دعوه 
للوزارة والشركة إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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

االستدعاءات

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

 
 
 

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

شركـة جلوبال الوطنيـة للتجـارة العـامة والمقـاوالت
ذ م م

 
 

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

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

الحضور من قبل الوزارة:
- م. غالب شالش صفوق     الوكيل المساعد لشئون المشاريع اإلنشائية

- م. مرتضى خاجه             رئيس قسم الخدمات - إدارة التصميم - المشاريع اإلنشائية
- م. ضحى العسعوسي        مهندس مشروع
- م. فاطمة المحميد            نائب المشروع

 

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

الحضور من قبل الوزارة:
- المهندسة/ زهور علي القطان    مدير إدارة التخطيط والمتابعة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إستنادا لحكم المادة رقم (39) من قانون المناقصات 
العامة رقم(2016/49)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإلعتذار وتخطر الوزارة

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762415398
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272762414937
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1352916 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات الميكانيكية 
بلواء صالح المحمد اآللى 94 ومعسكر الباتريوت - ميناء عبدالله - بمراقبة لواء مبارك المدرع 
/15 على/شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/189,684 د.ك)  مائة وتسعة وثمانون الف  وستمائة واربعة وثمانون دينار

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة األولى بمراقبة عقود الجنوبية

طلب ترسية المناقصة رقم 1762916 خدمات الغسيل و الكي لمعسكر عريفجان بمراقبة لواء 
مبارك المدرع /15 على/شركة األبرق التجارية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/313,200 

د.ك)  ثالثمائة وثالثةعشر الف  ومائتى دينار

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة األولى بمراقبة عقود الجنوبية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722016994
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1552713 خدمات النظافة بمعسكرات المباركية للمنطقة 
االولي و الثانية و الثالثة المبرم مع / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2017/7/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/95,640د.ك) فقط 

خمسة وتسعون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة األولى بمراقبة عقود الجنوبية

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

االستدعاءات

 رقم الكتاب :272722002885
 تاريخ الكتاب :2017/01/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال: افادة الوزارة بسحب اعمال عقد المناقصة رقم 1242912 متطلبات معسكر االنذار 

الراداري بالمنطقة الجنوبية  المشروع من / شركة أبو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت الخالله 
بشروط ومواصفات العقد طبقا للمادة (63) من الشروط الحقوقية
ثانيا: طلب تطبيق المادة رقم (57) من قانون المناقصات العامة

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

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (272722013880) المؤرخ في 2017/6/7

*أسماء الحضور من جانب الوزارة : 
* المهندس / يوسف السعيد       إدارة الشئون الهندسية 

* المهندس / عثمان بوعركي    إدارة المشاريع 
* محاسب / هيا السالحي         إدارة الشئون الهندسية 

*أسماء الحضور من جانب شركة أبو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت: 
* االستاذ / صياح شايع ابوشيبة      رئيس مجلس االدارة 

* المهندس / عبداللة صياح ابو شيبة    نائب رئيس مجلس االدارة والمدير التنفيذي 
* المهندس/ مصطفى عبدالحميد ابو الخشب    مدير المشاريع 

* االستاذ / حسام الدين عبدالحميد علي سليمان   محامي الشركة 

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على تطبيق المادة رقم (57) من قانون المناقصات العامة
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس 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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :160071
 تاريخ الكتاب :2017/03/12

شركة الشرق االوسط لالنشاءات (مدكو) ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :1334
 تاريخ الكتاب :2017/03/16

شركة تشييد الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 1602814 تحديث و صيانة و 
ترميم لمباني متفرقة بمعسكر لواء الشهيد / 35 و معسكر أم الروس  بالمنطقة الشمالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة األولى بمراقبة عقود الجنوبية

( أعيد بحث) طلب الشركة السماح لها بتجديد الكفاله وعدم اإلستبعاد من المناقصة رقم 
1852914 صيانة واصالح الطرق و الساحات الداخلية و مواقف السيارات الخارجية لمعسكر 
معهد التدريب التخصصي ومواقف السيارات الخارجية لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية حيث 

ان الخطأ المادي غير مقصود وإنها على أتم اإلستعداد لتنفيذ األعمال بالمبلغ الكلي الوارد 
بالعطاء

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722010125 بتاريخ 2017/4/20 المتضمن إفادة 
الوزارة بأن العقد تحت إجراء التوقيع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة األولى بمراقبة عقود الجنوبية

الموضوع
5

6

م

يحفظ حيث تم توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: مازال الجهاز عند قراره لسابق الصادر بإجتماع رقم (2016/61) بتاريخ 2016/8/31 
المتضمن الموافقة  على ترسية المناقصة على/ شركة بريق المانع للتجاره العامة والمقاوالت 

(ثاني أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (525,316/250 د.ك) شريط توافر االعتماد المالي
ثانيا: تخطر الوزارة باستكمال إجراءات التعاقد

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272722014383
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب الغاء ترسية الممارسة رقم (1512815) توريد وتركيب وحدات تكييف لواء السور اآللي 
/26 المرساه على / شركة هيدروتيك الهندسية لعدم توافر االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف السعيد     رئيس قسم المنطقة األولى بمراقبة عقود الجنوبية

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17456
 تاريخ الكتاب :2017/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :17214
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/13 اعمال التنظيف و المناولة في المشاغل 
الرئيسية في صبحان على/ مجموعة الدائرة األولى للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/159,480 د.ك)  مائة وتسعة وخمسون الف  واربعمائة وثمانون دينار

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/58 أعمال النظافة للمرافق التابعة لقطاع 
شئون الستهلكين على / شركة إمبريال للخدمات اللوجستية ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/1,089,666د.ك) فقط  مليون  وتسعة وثمانون الف  وستمائة وستة وستون دينار  

الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاله البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ د. جنان محسن بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17190
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :16848
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/53 اعمال الزراعة بمحطة الدوحة 
الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه 

للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (131,789/800د.ك) فقط 
مائة واحدى وثالثون الف  وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار  وثمانمائة فلس  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
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2014/2013/30(ع ع) استبدال خاليا الجهد المنخفض 415
فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

على / شركة الغنيمان للتجارة العامة والمقاوالت ( رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,351,400د.ك)  فقط  مليونين  وثالثمائة واحدى وخمسون الف  واربعمائة 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
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاله البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :16846
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

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

الكهربائية وتقطير المياه على/ شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت ( رابع اقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/5.297.000د.ك)  فقط خمسة ماليين  ومائتين وسبعة وتسعون 

الف  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
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17340
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :17302
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :17336
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /675/2016/13 مطلوب ماكينة رش حراري للمعادن (لورشة 
الصيانة الميكانيكية) والمطلوب توريدها لمخازن الصبية على/شركة العرفج الهندسية (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/16,234 د.ك)  ستةعشر الف  ومائتين واربعة وثالثون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /2052/2015/13  وصلة إنتقالية ثالثي القالب 
XPLE/OIL جهد 33 ك ف مملوئة بالزيت 300 مم2 إلدارة صيانة الكيبالت االرضية 

والخطوط الهوائية شبكات النقل الكهربائية على/مجموعة سدرة اآلسيوية للتجارة العامة و 
المقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/77,340 د.ك)  سبعة وسبعون الف 

وثالثمائة واربعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

-Al طلب إلغاء الممارسة رقم 1611/2016 مطلوب زيوت وشحوم ألعمال الصيانة الميكانيكية
Doha West Power Plant وذلك لعدم وجود مخصصات مالية تسمح بالصرف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17303
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :16429
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :17329
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

طلب إلغاء الممارسة رقم 3357/2015 قطع الغيار المطلوبة للتربينات الغازية الجديدة (الدورة 
المشتركة) صمام تحكم لمضخة الطرد ALZour South Power Plant وذلك إلعداد طلب 

جديد بمواصفات جديدة للحصول على أسعار تنافسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /1657/2015/13 قطع غيار لمحطة تخفيض ضغط البخار ذات
الضغط المنخفض - محطة الدوحة الغربية - قسم الصيانة الميكانيكية على / شركة كنار للتجارة 

والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/49,984د.ك) فقط تسعة واربعون الف  
وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

طلب الغاء الممارسة رقم 2225/2014 مكثف مصابيح 1000 واط ميتال هايد جي اي 24 
ميكرو فاراد V 480 ل Street LIghting Department لحين اعداد طلب جديد بمواصفات

جديدة تسمح بالحصول على اسعار تنافسية من الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17341
 تاريخ الكتاب :2017/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :16807
 تاريخ الكتاب :2017/06/18

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /630/2016/13 توريد مشعل لمبة إلدارة إنارة الشوارع -
شبكات التوزيع الكهربائية على/الشركة الكويتية األلمانية للهندسة و التجارة (أقل األسعار) بمبلغ

إجمالي قدره (-/26,500 د.ك)  ستة وعشرون الف  وخمسمائة دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

طلب تكليف / شركة فواز للتبريد و التكييف الهواء (وكيل محلي)  للمصنع األصلي السادة / 
(epara corporation japan)  لتوريد مضخة نبذ المحلول الملحي المركز للوحدات اإليطالية

لمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بمبلغ إجمالي قدره
(-/7.360د.ك) فقط سبعة آالف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل
السيد/ هيثم لعلي     رئيس مهندسين تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الكهرباء و الماء

 رقم الكتاب :14052
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إسناد أعمال اإلشراف على أعمال مشاريع تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي 
والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لعدد 5 محطات توليد قوى 

 Penspen international limited كهربائية وتقطير المياه إلى/ مكتب االستشاري العالمي
بالمشاركة مع المكتب المحلي/ جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية بتكلفة (-/5,365,548 د.ك) 

لمدة (36) شهر

 

الموضوع
1
م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين ورود طلب طرح مناقصة جميع المحطات 
المتعلقة بعقد االشراف

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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 :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :30020
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :30059
 تاريخ الكتاب :2017/04/13

 
 
 

طلب تمديد عقد اتفاقية رقم 2014/175-2015 خدمات اإلشراف على تنفيذ مشروع تغذية كلية 
التربية األساسية في العارضية بالطاقة الشمسية المبرم مع/ المكتب العربي لإلستشارات 

الهندسية لمدة (4.903) شهرا اعتبارا من 2017/1/4 حتى 2017/5/31 بمبلغ إجمالي قدره 
(64،939/732 د.ك)

- كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 30338 المؤرخ في 2017/5/28 المتضمن تعديل مبلغ
التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام لالستشارات
السيد/ أسامة جميل إبراهيم     مدير إنشاءات

طلب تمديد عقد اتفاقية رقم 2013/21-2014 خدمات اإلشراف على تنفيذ مبنى مطاعم الوجبات 
السريعة المبرم مع/ دار فيس لالستشارات الهندسية اعتبارا من 2017/1/13 حتى 2017/8/31

بمبلغ إجمالي قدره (55،974/167 د.ك)

- كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 30370 المؤرخ في 2017/6/5 المتضمن قيمة وفترة 
التمديدات السابقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام لالستشارات
السيد/ أسامة جميل إبراهيم     مدير إنشاءات

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ الدكتور مبارك العازمي

عضو الجهاز/ مشاري البليهيس
عضو الجهاز/  محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز/ د.جنان بوشهري
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ دزمبارك العازمي

عضو الجهاز/ مشاري البليهيس
عضو الجهاز/  محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2017/51

  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       
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قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االثنين 
الموافق 17-07-2017 الساعة -/التاسعة صباحا. 


