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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/48
12-شوال-1439 هـ 

   االربعاء
2018-06-27 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-06-27

)(   االربعاء2018/48 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص
د.مبارك فهاد العازمي

السيدة/ وضحة العميري

د/فواز العدواني

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

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

للتخطيط و التنمية
االمين العام المساعد  للجهاز المركزي 

للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  02-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل بيت الزكاة
 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة 
األشغال

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيد/ د.صالح خلف     مدير ادارةالخدمات 
العامة

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيد/ صالح الشريده     مراقب النقليات

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات
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2018/48

  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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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المالية

الهيئة العامة للصناعة

الرقم :- و ك م / 2018/2017/74

الرقم :- 2018-2017/1

الرقم :- هـ ع ص /2018/20 /2021

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة حولي بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار سيارات مختلفة إلدارة الضيافة العامة والمؤتمرات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة  وتطوير وضمان النماذج اإللكترونية بالهيئة العامة 
للصناعة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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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اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2346
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقود المناقصة رقم أج/ش م/2015/2014/2 استئجار مركبات ( صالون - 
وانيت - باص - جيب - هاف لوري ) لمدة شهرين اعتبارا من 2018/6/18 حتى 2018/8/18 

المبرمة مع الشركات التالية :-
1- شركة فيوتشر سيرفس الستئجار السيارات

2- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات
3- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات 
4-شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارت

5- شركة الخليج لتأجير السيارات
 بمبلغ إجمالي قدره(12,113/812د.ك) فقط اثنىعشر الف  ومائة وثالثةعشر دينار  وثمانمائة 

واثنىعشر فلس  الغير وذلك لحين استكمال اجراءات تعاقد  المناقصة رقم أ ج / ش 
م/2018/2017/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

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       
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أوراق عامة وزارة األشغال

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1140
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

طلب اإلطالع على مستند الضوابط العامة واألسس والمعايير وإجراءات تأهيل طبعة إبريل 2018
متضمنا الشروط والمعايير واإلجراءات التي يتم على أساسها إختيار المقاولين والمكاتب 

االستشارية المحلية والعالمية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

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       
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وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14/28237
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

طلب التالي:
أوال : إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (742,649/330 د.ك فقط سبعمائة 
واثنى واربعون الف  وستمائة وتسعة واربعون دينار  وثالثمائة وثالثون فلس  الغير على قيمة 

عقد المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى الدارة حماية السفارات في 
منطقة غرب مشرف المبرم مع / شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لزيادة 

االعمال
ثانيا: تمديد العقد حتى نهاية نوفمبر 2019

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

الموضوع
1
م

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

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       
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وزارة الخارجية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :13678/14
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب الوزارة تطبيق المادة (85) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 
على / شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لتأخر الشركة بتقديم مقاولين 
الباطن لعقد أعمال  المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى الدارة 

حماية السفارات في منطقة غرب مشرف لمدة تعدت 150 يوم 

اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام :
 (21518) المؤرخ في 2018/5/10
- (4544) المؤرخ في 2018/1/28

- (57405) المؤرخ في 2017/12/26 
-(59599) المؤرخ في 2017/12/12 المتضمن:  نسبة األنجاز , قيمة األعمال المنجزة,نسخة 

عن كفالة اإلنجاز
 

حضر من جانب الوزارة :
- أ. نورة الشطي      ( رئيس قسم العقود )

- م. حنان العوضي   ( مدير مشروع تأهل و تطوير المنطقة الدبلوماسية )
حضر من جانب الشركة :

- أ. حسين االستاذ - نائب المدير العام
- أ. عصام الزيني - مدير قطاع المقاوالت 

-أ. محمد المطيري - المدير العام

 

الموضوع
2
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تطبيق الماده (85) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 فقره
(4) : " تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من 
الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخالف"على شركة النهضة الدولية 

للتجارة العامة والمقاوالت

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       
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :509
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب األطالع والعلم بشأن ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع 
انشاء المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS والبحث واالنقاذ SAR وتطوير الدالئل 

المالحية ATON على/شركة المستقبل لالتصاالت (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (443/
12,929,080 د.ك ) بتعديل التكاليف الكلية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

 -اطلع الجهاز على كتاب الشركة العربية للتجارة رقم (39) المؤرخ في 2018/6/12والمتضمن 
الرد على أسباب االستبعاد

 اطلع الجهاز على التالي: 
- كتاب الوزارة رقم 1626 المؤرخ في 2018/5/21 المتضمن عقد االجتماع مع أعضاء مجلس 

اإلدارة و رقم 1738 المؤرخ في 2018/5/28 المتضمن موافقة وزارة المالية
- كتاب الراشد للمشاريع القابضة (ثاني أقل األسعار) رقم (1164) المؤرخ في 2018/5/29 

والمتضمن الرد على أسباب االستبعاد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ د.صالح خلف     مدير ادارةالخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: احيط الجهاز علما 

ثانيا: عدم اختصاص الجهاز استنادا للماده (78) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 
2016 لطلب شركة مجموعة الراشد للمشاريع القابضة و شركة العربية للتجارة العامة و 

المقاوالت

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       
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27239
 تاريخ الكتاب :2018/06/11

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ب ب هـ 2015/2014/7 استئجار سيارات متنوعة 
للوزارة المبرم مع / الشركة الكويتية إلستيراد السيارات لمدة ستة أشهر إعتبارا من 

2018/10/3 بمبلغ إجمالي قدره (308.532/300 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية الف وخمسمائة 
واثنى وثالثون دينار  وثالثمائة فلس الغير وذلك لحين اإلنتهاء من طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/15657
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة  رقم 2015/3-2016 تطوير غرفة التحكم 
data center

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

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على تعديل تاريخ بداية التمديد الثاني لعقد المناقصة 
رقم2014/2013/2 نظام الخدمة االدارية وتوفير المراسلين للوزارة ومراكزها الخارجية المبرم 

مع /شركة دلما العالمية التجارية ليصبح اعتبارا من 2018/4/1 بدال من 2018/4/22

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم(2018/41) المنعقد في 
2018/5/23 المتضمن : الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب2018/4/22

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/07/08 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1056
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/18 تقديم خدمات اعمال النظافة في مباني الصندوق على 
/شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/262,530 د.ك ) فقط مائتين واثنى وستون الف  وخمسمائة وثالثون دينار  الغيرالمطابق 

للشروط والمواصفات .

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/18 
تقديم خدمات اعمال النظافة في مباني الصندوق 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/07/08 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2456
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2039
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ز/5-2016(ع) مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت 
الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله ) على/ شركة الهالل الثنائية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,329,685 د.ك) مليون  وثالثمائة وتسعة وعشرون الف  
وستمائة وخمسة وثمانون دينار المطابق للشروط والمواصفات وذلك مع وجود الخطأ الحسابي 

بنسبة (3.14%) بالزياده عن القيمة االجمالية.

-اطلع الجهاز على كتاب بيت الزكاة رقم (2596) المؤرخ في 2018/6/12المتضمن توضيح 
الخطأ الحسابي مع تعديل القيمة االجمالية.

 

(اعيد بحث) طلب البيت االطالع  إتخاذ االجراءات بحق شركة المستشار الوطني لالستشارات 
االدارية والصناعية وذلك لعدم التزامها بتوفير الدعم الفني المطلوب لعقد المناقصة رقم ب ز 2-

2015 تجديد تراخيص برامج االوراكل للنظام المالي وشئون الموظفين لبيت الزكاة

-اطلع الجهاز على كتاب شركة مكتب المستشار الوطني رقم 2018/1311 المؤرخ في 
2018/6/5 المتضمن االجراءات التي قامت بها الشركة للمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد استبعاد اقل االسعار شركة / البلدوزر الخليجية 
للتجارةالعامة والمقاوالت و ذلك لعدم تسعيره (13) بند بجدول الكميات لالعمال المدنية و 

عدد(2) بند بجداول لالعمال الميكانيكية

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

ثانيا: احالة كتاب شركة مكتب المستشار الوطني لبيت الزكاة لالطالع واإلفادة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/07/08 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2018/967$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

شركة البحار للخدمات العامة ذ م م
 
 

 (اعيد بحث) طلب الشركة إعادة النظر في شرط المناقصة رقم ب ز 2016/8 ع(ع) القيام 
بأعمال البريد لبيت الزكاة بوجوب ان يكون للشركة المتقدمة ترخيص من وزارة المواصالت 

بتوزيع المراسالت البريدية

- اطلع الجهاز على كتاب بيت الزكاة رقم 2687 المؤرخ في 2018/6/24 والمتضمن الرد على 
شركة البحار والتأكيد على الشرط 

- اطلع الجهاز على كتب وزارة المواصالت رقم (1876) المؤرخ في 2018/6/13 والمتضمن 
أن أعمال المناقصة ضمن اختصاصات وزارة الدولة لشئون الخدمات

-اطلع الجهاز على كتب كل من 
1- بيت الزكاة رقم 2265 المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن الرد على كتاب الشركة بعدم 

االستغناء عن الشرط
2- االدارة العامة للطيران المدني رقم  7546 بتاريخ 2018/5/24 المتضمن االفادة بأنه االدارة 

غير مختصة بتراخيص الشركات المتخصصة بتوزيع المراسالت البريدية 
3- وزارة المواصالت رقم 1774 المتضمن االفادة بأنه اليوجد للوزارة تراخيص ألنشطة توزيع 

المراسالت البريدية. 

حضر من جانب البيت :
- أ. عبدالرحمن التركيت - رئيس قسم الكافلين 

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة
مع تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/07/08 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3286
 تاريخ الكتاب :2018/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3318
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/13 توفير عمالة لتقديم خدمات االمن والسالمة 
لميناء الشعيبة لمدة ثالث سنوات على/ شركة بريسشن سلوشنز للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني
أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,371,932 د.ك)  فقط  مليونين وثالثمائة واحدى وسبعون 

الف وتسعمائة واثنى وثالثون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب المؤسسة التالي:
أوال :ترسية المناقصة رقم 2017/2016/20 توريد وتركيب لوحات تغذية كهربائية للحاويات 

المبردة بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة على/ شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/427,950 د.ك) فقط اربعمائة وسبعة وعشرون الف  

وتسعمائة وخمسون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد استكمال النواقص 
الورقية.

ثانيا: تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة لمدة شهرين

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/07/08 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :3296
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1331$
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش م ك م
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م م ك/2013/2 التأمين على أصول ومرافق المؤسسة ( 
مباني ومنشآت بحرية ورافعات جسرية ومتحركة وقطع بحرية ومعدات وآليات ) والتأمين 

الصحي ( العالج) للموظفين وإصابات العمل والحياة على موظفي المؤسسة المبرم مع / شركة 
الكويت للتأمين لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/7/12 بمبلغ اجمالي قدره 

(1,485,302/343د.ك) فقط  مليون  واربعمائة وخمسة وثمانون الف  وثالثمائة واثنين دينار  
وثالثمائة وثالثة واربعون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 1-

/2018/2017 و 2018/17

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

شكوى الشركة من ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/2 تشغيل وصيانة الرافعات 
الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشويخ

- علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتاب الشكوى للجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :7688
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :9787
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/10 توريد وتحديث تراخيص 
برامج وتطبيقات لمركز نظم المعلومات

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

 

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر في ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/11 تقديم خدمات 
انترنت ونقل المعلومات للوزارة على/ شركة فاست لإلتصاالت بمبلغ إجمالي قدره (-/108,693 

د.ك)  فقط مائة وثمانية الف  وستمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات و ذلك بعد توافر اإلعتماد المالي

- البنود أرقام (3,2,1) (أقل األسعار) 
- البند رقم (4) ثاني أقل األسعار

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم أ.ف / 2015/2014/13 اعمال الترميم والصيانة 
بانواعها واعمال انشائية واية اعمال اخرى بمواقع مختلفة للمساكن الوقفية وملحقاتها المنطقة

الثانية(محافظة حولي - محافظة مبارك الكبير - محافظة االحمدي) المبرم مع / شركة الرابية 
لإلنشاءات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/7/21 حتى 2019/1/20 بمبلغ إجمالي قدره (-
/502,500 د.ك )  فقط خمسمائة واثنين الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة 

بالكتاب

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة واستعجال 
الوزارة بموافاة الجهاز بما تم من اجراءات للبند رقم (7)

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :7261
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :386
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 14-2018/2017 هدم وإعادة إنجاز وصيانة مسجد / 
سالم العلي بمنطقة الفحيحيل - قطعة (46) بين الشركات المصنفة لدى الجهاز  بالفئة الرابعة 

لألعمال اإلنشائية 

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%5)

 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفاالت المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء وانجاز وصيانة
مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات والمطبوعات النادرة -غرناطة-ق3

كما اطلع الجهاز على  كتاب الشركة رقم (391/18) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن نفس 
الطلب

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722011937
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :272722005587
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 1502814 أعمال صيانة شاملة لعدد (8)
مهاجع أفراد بمعسكر لواء التحرير اآللي السادس حتى 2018/9/1 لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة وتوقيع العقد ولعدم توفر االعتماد المالي

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (13641) المؤرخ في 2018/5/20 والمتضمن تاريخ 
التمديد المطلوب

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

 

(اعيد بحث)طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 1382913(ع) تشغيل وصيانة واصالح 
واستبدال المعدات واالجهزة والتركيبات الميكانيكية بلواء مبارك المدرع/15 حتى 2018/6/11 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8492) المؤرخ في 2018/3/26 المتضمن أسباب طلب 
التمديد

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر األعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر األعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762414993
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006538
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم (1322817) خدمات النظافة بلواء التحرير اآللي السادس على/ 
شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/533,808 د.ك) فقط خمسمائة وثالثة وثالثون الف  وثمانمائة وثمانية دينار كويتي الغير 
المطابق للشروط والمواصفات

 

( اعيد بحث ) طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصة رقم 1852914 صيانة واصالح الطرق 
والساحات الداخلية ومواقف السيارات الخارجية لمعسكر معهد التدريب التخصصي ومواقف 

السيارات الخارجية لمعسكرات منطقة صبحان العسكرية حتى تاريخ 2018/6/19 لحين اإلنتهاء 
من إجراءات توقيع العقد.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722014331 المؤرخ في 2018/5/28 المتضمن 
اإلفادة بأنه جاري توقيع العقد

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

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241110276
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصه رقم 2411357123 استئجار مركبات متنوعة لهيئة االمداد 
والتموين المبرم مع / شركة مصطفى كرم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر 
اعتبارا من 2018/7/31 حتى 2019/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,102,620د.ك) فقط   
مليون  ومائة واثنين الف  وستمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من إجراءات 

ترسية الممارسة الجديدة رقم 89173-14-2411 إقفالها في 2018/8/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / د. محمد العيسى

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

( اعيد بحث) طلب التالي :
اوال :  ترسية بنود المناقصه رقم (2016/1-2017) اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد لالدارة 
العامة للمؤسسات االصالحية ( ادارة االبعاد ) بالوزارة على الشركات ( األقل سعرا ) مطابقا 

للشروط والمواصفات 
- /شركة الوسيط للسياحة والسفر 

- /شركة بودي للطيران 
-/شركة ريتز للسياحة والسفر

- /شركة زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت 
وذلك بحدود مبلغ تقديري (1,125,000د.ك)فقط  مليون  ومائة وخمسة وعشرون الف  دينار  

الغير
ثانيا : اتخاذ االجراء الالزم بشأن تساوي البنود التالية ( اقل األسعار ) :

- -للبنود ارقام (11.13.29.53.94.124.128.130.137.185.200.212) بين شركتي 
زعفرانة حال وريتز

- للبنود ارقام (31.44.63) بين شركتي الوسيط للسياحة وبودي
- للبنود ارقام (14.50.54.68.85.218) بين شركتي الوسيط للسياحة وزعفرانة 

- البند رقم (38) بين الثالث شركات ( الوسيط وبودي وزعفرانة )
- البند رقم (16) بين شركتي الوسيط للسياحة وريتز 

- البند رقم (172) بين شركتي الوسيط للسياحة وريتز 
- البند رقم (218) بين شركتي الوسيط للسياحة وزعفرانة حال

- بندي رقمي (84.99) بين شركتي زعفرانة حال وبودي 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1799) المؤرخ في2018/2/6 المتضمن تعديل الخطأ 
المطبعي للبند رقم (45)

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6834
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 طلب التمديد الثاني للعقد رقم (2016/444-2017)وملحقية توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات بالمراكز الحدودية الشمالية والجنوبية لإلدارة العامة ألمن المنافذ البرية بالوزارة المبرم
مع / شركة القدس األهلية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/7/10 
حتى 2019/1/9 بمبلغ اجمالي قدره (-/156,060د.ك)  فقط مائة وستة وخمسون الف  وستون 

دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7119
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :6836
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/2015/23 انشاء و انجاز و صيانة مبنى مركز خفر السواحل 
وترميم واصالح ميناء فيلكا بجزيرة فيلكا- لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة وذلك لألسباب 

المذكورة بالكتاب

-علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شان المناقصات 
العامة 

 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/2015/40 توريد وتركيب وضمان عدادات انتظار ذكية لمواقف 
السيارات لإلدارة العامة للمرور وذلك لعدم توافر االعتماد المالي

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (9/498)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6601
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :6704
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :6829
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/56 (سابقا 2017/2016/21) عدد توريد 
(8000000) ثمانية ماليين ملصق إقامة ذو السمات األمنية - لالدارة العامة لشئون اإلقامة 

بالوزارة بين الشركات المتخصصة وذلك وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة
2016

بيانات الممارسة:
- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

طلب إلغاء الممارسة رقم 2015/57-2016  الخاص بخدمات االنظمة االمنية المتكاملة الرقمية 
لقراءة بيانات المركبة لحوادث السير للتقرير الفني و توثيق البيانات في النظام المتكامل لتخطيط

الحوادث لالدارة العامة للمرور بالوزارة وذلك لتقدم عطاء وحيد

-علما بان الممارسة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37لسنة 1964في شأن المناقصات العامة

 

طلب إلغاء الممارسة رقم 2014/161-2015 توريد وتركيب طابعة نوع (HPL 28500) لزوم 
ورشة الملصقات الفنية باإلدارة العامة لإلمداد والتموين لإلدارة العامة لنظم المعلومات وذلك 

لتعديل المواصفات الفنية

- علما بأن الممارسة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6837
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم (2015/89-2016) توريد مواد تنظيف األجهزة الكهربائية وإلشارات 
الضوئية ودوائر التحكم والمراقبة االلكترونية لالدارة العامة للمرور بالوزارة وذلك لعدم تقدم احد

-علما بان الممارسة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة.

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14520
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :14254
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/14251
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/14296
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل تاريخ بداية التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015-8/2014 تنظيف
مباني ومرافق ومكاتب ومساكن إدارة إسكان موظفي الدولة المبرم مع شركة الدائرة االهلية 
للتنظيف ليصبح اعتبارا من 2018/7/1 بدال من 5/11/ 2018  وذلك لوجود خطأ مطبعي .

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2790/4) استجار سكن جماعي ( مدرسات )  لوزارة التربية المبرم 
مع / السيد فيصل ومحمد ونورا أحمد الرشيد  لمدة  سنة اعتبارا من 2018/9/8بمبلغ اجمالي 

قدره (-/280,320.ك)    الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2586/4) استجار سكن جماعي ( مدرسات )  لوزارة التربية المبرم 
مع / السيد زيد سعد محمد السعيد لمدة  سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/149,400.ك)   فقط مائة وتسعة واربعون الف  واربعمائة دينار  الغير  الغير بناءا على
طلب ديوان المحاسبة .

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2688/4) استئجار سكن مدرسات - وزارة التربية المبرم مع/ السيد 
ناصر محمد العجيل لمدة سنه اعتبارا من 2018/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/138,000 د.ك)  

مائة وثمانية وثالثون الف  دينار بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/14253
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/14295
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :15278
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :14292
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2592/4) استئجار سكن مدرسات - وزارة التربية المبرم مع/ السيد 
عادل يعقوب جاسم الغانم لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/123,600 

د.ك)  مائة وثالثة وعشرون الف  وستمائة دينار ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2493/4) استئجار مكاتب لمجلة العربي- وزارة االعالم المبرم مع/ 
الشركة االولى لالستثمار العقاري لمدة سنه اعتبارا من 2018/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/120,240 د.ك)  مائة وعشرون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان
المحاسبة

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات صالون الغراض 
الضيافة العامة والمؤتمرات للوزارة المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة (3شهور) 
اعتبارا من 2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (70,171/290 د.ك)  سبعون الف  ومائة واحدى 
وسبعون دينار  ومائتين وتسعون فلس لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2017/1-

2018 إقفالها في 2018/6/26

 

طلب تمديد عقد المناقصة رقم 2013/2014-28(ع) أعمال الحراسة البشرية واالمنية لمواقع 
متفرقة من الوزارة  المبرم مع/ شركة ماستر للخدمات   لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

2018/9/12 بمبلغ اجمالي قدره (-/16,200.ك)   فقط ستةعشر الف  ومائتى دينار  الغير وذلك
لحين توقيع عقد المناقصة الجديدة 2018-2017/17 .

 

الموضوع
5

6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم 2016/17-
2017 توفير مستشارين واختصاصيين في المجال الضريبي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح الشريده     مراقب النقليات

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1890
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 رقم الكتاب :1832
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

طلب الوزارة تمديد  الكفاالت البنكية للمناقصة رقم هـ ص / 158 انشاء وتشغيل وصيانة شبكة 
وخزانات المياه المعالجة (D 1 ) لمدة 90 يوم 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

 طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم هـ م أ/292 انشاء وأنجاز وصيانة مبنى محكمة 
األسرة بمحافظة العاصمة لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ  انتهائها 

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة رقم (1695) و (1467) المتضمنة طلب اإلفادة حول اعتذار 
شركة سديم الكويت

- اطلع الجهاز على اعتذار شركة سديم الكويت رقم (18/45) والمؤرخ في 2018/5/1

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6524
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اإلطالع على قرار لجنة الظلمات بإجتماعها رقم 2018/13  للمناقصة رقم إ م 
م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة والمقدمة من 

- شركة/ معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت
-  شركة البحار للخدمات العامة  

- كما اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقم  1678 المؤرخ في 2018/6/5 المتضمن الدراسة 
الفنية ورقم 1858 المؤرخ في 2018/6/19

 

الموضوع
3
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز وبعد االطالع على اسباب األستبعاد  تحال للجنة التظلمات 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :915
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :1491
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع واإلفادة برأي الجهاز لتقاعس وعدم إستجابة الشركة/الخرافي 
ناشيونال  لتنفيذ باقي االعمال المناقصة رقم ق ص /ط / 304 تصوير وصيانة عامة لشبكة 

مجاري مياه األمطار في محافظتي العاصمة وحولي
استنادا للمادة رقم (85)و(84) من القانون رقم (49) لسنة 2016  للمناقصات العامة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1559 المؤرخ في 2018/5/23 المتضمن تقاييم األداء 
لشركة الخرافي ناشيونال

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1404) المؤرخ في 2018/5/6 المتضمن بيانات العقد

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم(هـ ص/ص/155)  اعمال التشغيل والصيانة لمحطات التحويل 
الفرعية 11KV المغذية لمشروع الصليبية بالتيار الكهربائي المبرم مع/ شركة تنمية المرافق 

لمدة(184يوم) اعتبارا من 2018/3/12 بمبلغ اجمالي قدره (56,765/700 د.ك) ستة 
وخمسون الف  وسبعمائة وخمسة وستون دينار  وسبعمائة فلس وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات طرح المناقصة الجديدة هـ ص/ص/207

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة  
الخرافي ناشيونال الجتماع قادم

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1827
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1825
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1828
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

افادة الوزارة بأن / شركة ليماك انست الكويت لم تستكمل بياناتها لتأهيلها ضمن قائمة الشركات 
المؤهلة لالشتراك في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة 
االولى - الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء 

بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان

 

افادة الوزارة بتأهيل / شركة المد األخضر للتجارة العامة والمقاوالت ضمن قائمة الشركات 
المؤهلة لالشتراك في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة 
االولى - الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء 

بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان

 

افادة الوزارة بتأهيل / شركة كوبري للمشاريع اإلنشائية ضمن قائمة الشركات المؤهلة لالشتراك 
في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - الجزء 

(1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء بالطريق الحالي في 
جزيرة بوبيان

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم استكمال المستندات المطلوبه للتأهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المؤهلة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المؤهلة

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1826
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1824
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1661
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

افادة الوزارة بتأهيل / شركة المقاولون العرب الكويتية ضمن قائمة الشركات المؤهلة لالشتراك 
في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - الجزء 

(1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء بالطريق الحالي في 
جزيرة بوبيان

 

افادة الوزارة بتأهيل / الشركة الكويتية األولى للتجارة العامة والمقاوالت ضمن قائمة الشركات 
المؤهلة لالشتراك في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة 
االولى - الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء 

بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان

 

افادة الوزارة برفض تأهيل / شركة الخليج لالنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت العامة ضمن
قائمة الشركات المؤهلة لالشتراك في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير
- المرحلة االولى - الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من 

ميناء بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المؤهلة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المؤهلة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المؤهلة

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1662
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1610
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

افادة الوزارة برفض تأهيل / شركة الدار للهندسة واالنشاءات ضمن قائمة الشركات المؤهلة 
لالشتراك في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - 
الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء بالطريق 

الحالي في جزيرة بوبيان وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

 

افادة الوزارة برفض تأهيل / شركة جلفار للهندسة والمقاوالت ضمن قائمة الشركات المؤهلة 
لالشتراك في  المناقصة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - 
الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء بالطريق 

الحالي في جزيرة بوبيان وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

 

الموضوع
12

13

م

  قرر مجلس االدارة رفض تأهيل الشركة بسبب تقييم الوضع المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة ضمن قائمة الشركات المؤهلة

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1905
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :289
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص /ص /216 إدارة وتشغيل وصيانة محطة 
ضخ الرقعي والشبكة المرتبطة بها بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 339 المؤرخ في 2018/2/4 المتضمن طرح المناقصة 

 بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

-نسبة االوامر التغييرية(%25)

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص/ ص / 212 تشغيل وصيانة المضخات 
الرئيسية (DMC- كبد- الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة بين الشركات

المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1427 المؤرخ  في 2018/5/8 المتضمن كشف الشركات 
الغير المؤهله وأسباب عدم التأهيل

- بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص / ص / 218 تطوير وتشغيل وصيانة 
محطة ضخ الجهراء بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق لمدة ثالث سنوات

-مرفق كتب الوزارة أرقام 
1519 المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن نتيجة التأهيل 

1881 المؤرخ في 2018/6/24 المتضمن طلب حضور اجتماع الجهاز

بيانات المناقصة
-ال تقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
16
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :16573
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية البند رقم (3) للمناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات 
كهربائية بأحجام مختلفة على/ شركة هامة للتجارة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/47,400 د.ك) فقط سبعة واربعون الف  واربعمائة دينار  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات.

- علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2017/10)  المنعقد في 2017/2/6 الخاص 

بالبند رقم (3) فقط المتضمن" الموافقة على الترسية "
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16330
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :9158
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

افادة الوزارة برفض تأهيل / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ضمن قائمة 
الشركات المؤهلة لالشتراك في المناقصه رقم و ك م/41-2018/2017 تزويد وتركيب خطوط 

هوائية 400 ك .ف لتغذية مدينة جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /72 - 2018/2017 تزويد و تركيب 
محطة التحويل الرئيسية بوبيان " Z " 11/132/400 ك.ف لمدة ثالثون شهر على الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وفقا للمعايير واألسس المعتمدة لدى الوزارة.

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 17099 المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن الكشف المعدل 
بأسماء الشركات المسموح لها باالشتراك

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13694
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :11112
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2017/2016/46(ع) تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي
والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ على الشركات 
 Category) المؤهلة من قبل شركة نفط الكويت والمذكورين بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

 (C4 A- Category4

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة 
- األوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح المناقصة محدودة  رقم و ك م /2018/2017/34 اصالح الكيبالت األرضية للضغط 
المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة بين 

الشركات المؤهلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 

بيانات المناقصة
- ال تقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :16593
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/ 82- 2017/2016 أعمال إستبدال 
كيبالت القيادية 34 للمغذيات جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت على 

الشركات المؤهلة لدى الوزارة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (17323) المؤرخ في 2018/6/7 والمتضمن أسباب 
اختايار (8) شركات 

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة 
-االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
-خبرة سابقة خمس سنوات بتنفيذ مشاريع صيانة واستبدال كيبالت القيادة(34)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 17323 المؤرخ في 2018/6/10 المتضمن كشف باسماء
الشركات و اسباب اختيارهم

 

افادة الوزارة بعدم الموافقة على اضافة شركة بيك الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت الوكيل 
المحلي لشركة مختبرات شفايتسر الهندسية 

ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م/2018/2017/6 تزويد وتركيب معدات 
المراقبة والتحكم لعدد (2) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال حكومي 

والعارضية قطعة (5) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض تأهيل الشركة بناءا على االسباب المذكوره بكتاب الوزارة 
و تخطر الشركة برد الوزارة

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9938
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :15895
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :15896
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

نتيجة تأهيل شركات ألعمال إصالح واستبدال الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم 
كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظات مختلفة 

 

نتيجة تأهيل شركات لمناقصة توريد كيبالت ضغط منخفض

 

نتيجة تأهيل شركات لمناقصة توريد وصالت لحيم كيبالت ضغط منخفض 

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

  قرر مجلس إدارة الجهاز إلغاء التأهيل لعدم استيفاء الشركة شروط ومتطلبات التأهيل

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16151
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :16405
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :16414
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م 2017/1301/13 قطع الغيار المطلوبة للتربينات الغازية
الجديدة والدورة المشتركة صمامات تحكم لمحطة الزور الجنوبية

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب طرح  الممارسة العامة رقم و ك م /2017/1314/13 قطع الغيار المطلوبة للتربينات 
الغازية الجديدة صمام تحكم لمضخة الطرد - البحر - لمحطة الزور الجنوبية 

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م 2016/3003/13 قطع الغيار المطلوبة للتربينات الغازية
الجديدة ( الدورة المشتركة ) مرواح أبراج التبريد  بين الشركات المتخصصة 

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

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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 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16408
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :16094
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :16413
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم وك م 2017/1387/13 توريد أجهزة فحص خاصة  لسيارات 
الفحص نوع باور بين الشركات المتخصصة 

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب طرح  الممارسة العامة  رقم و ك م 2017/1540/13 متحكم في صمامات التربينة البخارية
لمحطة الزور الجنوبية

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م / 13 / 1341 /2017 توريد صمامات وقطع غيار 
لمنظومة المياه للغاليات بين الشركات المتخصصة

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16412
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :16411
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :16404
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب طرح  الممارسة العامة  رقم  و ك م / 13 /1390 / 2017 توريد قطع غيار المطلوبة 
لمسخن الهواء الدوار (كراسي التحميل) لمحطة الزور الجنوبية

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م 2017/1471/13 توريد قطع غيار المطلوبة لمحركات 
الجهد المتوسط لمآخذ مياه البحر لمحطة الزور الجنوبية  بين الشركات المتخصصة 

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

 (MOV) طلب طرح الممارسة العامة رقم  و ك م /2017/1563/13 قطع غيار للمقطرات
المرحلة االولى ( وحدة 1 إلى 8 ) لمحطة الزور الجنوبية بالوزارة بين الشركات المتخصصة

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462018/07/08 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16410
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب طرح الممارسة عامه رقم و ك م/ 2017/1398/13 قطع غيار (مطلوبة لمحرك فصد البخار
الثنائي الحركة) (التربينات) - قسم الميكانيكا

- مالحظات قسم الممارسات:
تم تحديد طرح الممارسة وفقا للمادة (17) من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة 

في كتاب إدارة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
20
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4641
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :10703
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/11 توريد و تركيب و صيانة اعمال 
التأثيث والتصميم الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي على/ شركة الداو الهندسية 

للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/3.742.575د.ك) شريطة 
اإللتزام بالمالحظات المذكورة بكتاب البلدية

- مرفق كتب البلدية أرقام 
(10701) المؤرخ في 2018/6/10 المتضمن طلب تمديد الكفاالت البنكية

(11307) المؤرخ في 2018/6/20 المتضمن على رد الجهة المشرفة على شكوى الشركات
 (7780) المؤرخ في 2018/4/26 المتضمن الرد الفني عن اسباب االستبعاد لشركة الرياش 

التجارية 

- اطلع الجهاز على كتب كل من 
-شركة ديوان أنتريرز انترناشيونال للتجارة العامه والمقاوالت رقم (45-44-52) المؤرخة في 

2018/3/26 المتضمن التظلم على الترسية وتعهد بإلتزام بشروط العقد 
- شكوى شركة الرياش التجارية رقم (32) تاريخ 2018/3/18

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم ب ك /أأ/2016/2015/9(ع) تجميل واعمال انشائية 
وصيانة للشواطئ العامة لمدة شهرين من تاريخ انتهائها

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10555
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/19 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد
(5) مولدات كهرباء لمغيسل وثالجات الموتى بمقابر الكويت وذلك لحين اإلنتهاء من ديوان 

المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (3165) المؤرخ في 2018/2/18 والمتضمن مخاطبة 
وزارة المالية  لتوفير االعتماد المالي

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10454
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10460
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب التمديد  الثالث لعقد أعمال النظافة العامة لمناطق ( األحمدي - الصباحية- الرقة - هدية - 
الظهر - جنوب الصباحية - فهد األحمد - الهجن - مناطق البر ) المبرم مع / شركة طويق العالمية
للخدمات اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,284,400د.ك)  

فقط  مليون  ومائتين واربعة وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصه رقم 2017-2016/26

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الثالث لعقد أعمال النظافه العامة لمناطق ( الشويخ الصناعية - شبرات الخضار 
والمستشفيات والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - الصليبخات - الدوحة - جابر األحمد - الري ) 

المبرم مع / شركة كويت بريتشارد للصيانة والتنظيف إعتبارا من 2018/8/1 حتى 
2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (1,267,141/729د.ك) فقط  مليون  ومائتين وسبعة وستون
الف  ومائة واحدى واربعون دينار  وسبعمائة وتسعة وعشرون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات ترسية المناقصه  رقم 2017-2016/15

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page502018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10452
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10448
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق (خيطان - ابرق خيطان- الفروانية- 
العمرية- الرابية-الرحاب- اشبيلية المبرم مع / شركة تنظيفكو اعتبارا من 2018/8/1 حتى 
2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (1,224,185/199 د.ك) فقط  مليون  ومائتين واربعة 

وعشرون الف  ومائة وخمسة وثمانون دينار  ومائة وتسعة وتسعون فلس  الغير لحين االنتهاء 
من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2017/2016/23

 

طلب التمديد الثالث لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق( جليب الشيوخ- المطار- الضجيج -صباح
الناصر - عبدالله المبارك - رجم خشمان ) المبرم مع / شركة وائل النصف وشركاه التجارية 
إعتبارا من 2018/8/1 حتى2018/11/24 بمبلغ إجمالي قدره (-/1.188.412د.ك)  فقط  

مليون  ومائة وثمانية وثمانون الف  واربعمائة واثنىعشر دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات
ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/25.

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page512018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10455
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10453
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

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

الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق إعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ 
إجمالي قدره (1,165,142/509 د.ك) فقط مليون ومائة وخمسة وستون الف ومائة واثنى 
واربعون دينار وخمسمائة وتسعة فلس الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 

الجديدة رقم 2017/2016/27.

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/14(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(عبدالله السالم- الفيحاء-الشامية-الشويخ السكنية- كيفان - النزهه-الخالدية-العديلية-قرطبة-

اليرموك-السرة) المبرم مع / شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق اعتبارا من 
2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (1,163,444/593د.ك) فقط  مليون  ومائة
وثالثة وستون الف  واربعمائة واربعة واربعون دينار  وخمسمائة وثالثة وتسعون فلس  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة النظافة العامة الجديدة رقم 2017/2016/14

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page522018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10450
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10456
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق(داخل المدينة- المرقاب- دسمان-القبلة-
الشرق-الدعية-الدسمة-بنيد القار-القادسية -المنصورية -الجزر)  المبرم -مع/ مؤسسة المشاريع 
العامة لمقاوالت تنظيف المباني اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/1,112,735 د.ك) فقط  مليون  ومائة واثنىعشر الف  وسبعمائة وخمسة وثالثون دينار  الغير

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2017-2016/13

 

طلب التمديد الثاني لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق ( الوفرة- النويصيب- علي صباح السالم-
الشاليهات- ميناءعبدالله- الزور - الخيران - صباح األحمد - حجز السيارات - جواخير الوفرة) 

المبرم مع / شركة مؤسسة الهبدان لتنظيف المباني والمدن اعتبارا من 2018/8/1 حتى 
2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (1,109,284/599د.ك) فقط  مليون  ومائة وتسعة الف  

ومائتين واربعة وثمانون دينار  وخمسمائة وتسعة وتسعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/28

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page532018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10459
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10457
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد أعمال النظافه العامة لمناطق ( الصليبية - النهضة - القيروان - أمغرة 
الصناعية - سكراب اآلهالي - سعد العبدالله - الجديليات ) المبرم مع / الشركة الوطنية للمجاري 

اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,100,157د.ك)  فقط  
مليون  ومائة الف  ومائة وسبعة وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصه رقم 2017-2016/30

 

طلب التمديد الثالث لعقد  اعمال النظافة العامة لمناطق ( الجهراء- الواحة -تيماء - القصر-
العيون-النسيم-الجرثامة) المبرم مع/ شركة طويق العالمية للخدمات اعتبارا من 2018/8/1 حتى 
2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (1,094,906/666 د.ك) فقط  مليون  واربعة وتسعون الف  
وتسعمائة وستة دينار  وستمائة وستة وستون فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة 

الجديدة 2017/2016/16.

 

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page542018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10449
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10446
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 طلب التمديد الثالث لعقد أعمال النظافة العامة لمناطق ( الرقعي - األندلس - العارضية - 
الفردوس - المنطقة الصناعية) المبرم مع/ شركة الوطنية للتنظيف اعتبارا من 2018/8/1 حتى 
2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,071,220 د.ك) فقط  مليون  واحدى وسبعون الف  

ومائتين وعشرون دينار  الغير  وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 
.2017/2016/24

 

 طلب التمديد الثالث لعقد  اعمال النظافة العامة لمناطق(السالمية - البدع - الرميثية- سلوى) 
المبرم مع/ شركة فجر الخليج لمقاوالت المباني اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 
بمبلغ اجمالي قدره (1,029,900/699 د.ك) فقط  مليون  وتسعة وعشرون الف  وتسعمائة 

دينار  وستمائة وتسعة وتسعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصة2017/2016/17.

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page552018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10458
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10462
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10461
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد اعمال النظافة العامة لمناطق ( السالمي - العبدلي - الصبية- امغرة - 
حجز السيارات- كبد - مزارع االلبان - جواخير اإلبل - مناطق البر) المبرم مع/ شركة ساحل 
الخليج للخدمات البحرية اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (-
/873,430 د.ك) فقط ثمانمائة وثالثة وسبعون الف  واربعمائة وثالثون دينار الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة 2017/2016/31.

 

طلب التمديد الثالث لعقد أعمال النظافة العامة لمناطق (حولي - النقرة - ميدان حولي - الشعب -
الجابرية ) المبرم مع / الشركة الكويتية االولى للنظافة اعتبارا من 2018/8/1 حتى 

2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (864,226/399د.ك) فقط ثمانمائة واربعة وستون الف  
ومائتين وستة وعشرون دينار  وثالثمائة وتسعة وتسعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصه الجديده رقم 2017-2016/16

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2011/2010/18(ع) أعمال النظافة العامة لمناطق ( 
بيان - مشرف - مبارك العدالله الجابر - الزهراء - الشهداء - حطين - الصديق السالم ) المبرم مع
/ شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 
بمبلغ اجمالي قدره (863,629/480د.ك) فقط ثمانمائة وثالثة وستون الف  وستمائة وتسعة 

وعشرون دينار  واربعمائة وثمانون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصه الجديده رقم 2017-2016/18

 

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page562018/07/08 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10447
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10451
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

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

الفنيطيس- الفنيطيس الساحلي المبرم مع/ شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت 
اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/11/24 بمبلغ اجمالي قدره (644,188/745 د.ك) فقط 

ستمائة واربعة واربعون الف  ومائة وثمانية وثمانون دينار  وسبعمائة وخمسة واربعون فلس  
الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 2017/2016/21.

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2011/2010/20(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(مبارك الكبير - القرين- ابو فطيرة- ابو فطيرة الساحلي- ابو الحصاتية- صبحان) المبرم 
مع/مركز الشاهين الذهبي للمقاوالت تنظيف لمباني والطرق إعتبارا من 2018/8/1 حتى 
2018/11/24  بمبلغ إجمالي قدره (580,921/200 د.ك) فقط خمسمائة وثمانون الف  

وتسعمائة واحدى وعشرون دينار  ومائتى فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع 
عقد المناقصة رقم 2017-2016/22

 

الموضوع
19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله د.مبارك العازمي

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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page572018/07/08 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1521$
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1522$
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

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

للمادة رقم ( 16 ) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة
1- مؤسسة التكامل الذهبي للمقاوالت العامة للمباني

2- شركة الفن الفن العالمية للدعاية والتسويق والنشر والتوزيع
3- شركة سوالرين إلدارة المشاريع

4- شركة عارف انترناشيونال للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات
5- مصنع الغانم النتاج الخرسانة الجاهزة

6- مصنع سوالرين لألجهزة الكهر بائية واإللكترونية فرع شركة سوالرين إلدارة المشاريع
7- مؤسسة أكتيفيتي جروب لألجهزة الكهر بائية واإللكترونية وتصليحها

 

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

للمادة رقم ( 16 ) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة
1- بروميدكس لالتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية

2- شركة ارادا لحاضنات األعمال
3- شركة الرحاب لحفر وصيانة اآلبار النفطية

4- شركة لمار الدولية للمقاوالت العامة للمباني
5- شركة الوصال الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت

6- شركة انتر ترافلكس للسياحة والسفر
7- شركة مجموعة مدرج للتجارة العامة والمقاوالت

8- شركة مجموعة المهندس الذهبي للتجارة العامة والمقاوالت
9- شركة حطين لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

10- شركة البدر للخدمات الرياضية
11- شركة أونر المتحدة لحراسة المنشآت

12- شركة حوراء الكويت للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/48

  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       

 عدد كويت اليوم 1400تاريخ النشر بموقع الجهاز Page582018/07/08 اجتماع رقم :

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 02-07-2018 التاسعة صباحا  . 


