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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/25
12-رجب-1439 هـ 

   االربعاء
2018-03-28 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-28

)(   االربعاء2018/25 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط

د. محمد عبدالله العيسى
بدر عبداللطيف الدويسان
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي
د/فواز العدواني

د.مبارك فهاد العازمي
عبدالله سعود العبدالرزاق

حامد أحمد العلبان

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

االمين العام المساعد  لشئون المناقصات 
باالنابة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5

6
7
8

1
2
3

1

2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  02-04-2018 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 الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

اإلجتماعية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وحدة التحريات المالية 
الكويتية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين 
مناقصات وممارسات

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة 
الشئون اإلدارية

المهندس/ محمد شريف     مدير العقود

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

المهندس/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيد/ عبد الله الصالح     مدير إدارة أمن 
وتقنية المعلومات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ امال العنزي     مراقب الشئون 
المالية

1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
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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 وزارة العدل

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيد/ مصطفى القزويني     مدير ادارة 
الدعم الفني

السيد/ مشعل المسبحي     رئيس قسم 
الخدمات

السيد/ اسماعيل سلمان     مدير إدارة 
تكنولوجيا المعلومات

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات 
االدارية

17

18

19

20

21
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األشغال العامة

وزارة التربية

الرقم :- و ك م / 2016/7264

الرقم :- إ م م /2018-2017/6/1

الرقم :- م.ع / 2017/2016/61

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات تصريف مجمع المحمصات 
الحرارية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد و شراء برامج هندسية و اخرى متنوعة مع توفير خوادم 
جديدة لها و تقديم الصيانة و الدعم الفني

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وتشغيل ومتابعة أجهزة الشبكة الرئيسية لديوان عام الوزارة
والمناطق التعليمية واإلدارات التابعة لها

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وحدة التحريات المالية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1160126
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/255,916 د.ك) فقط مائتين 
وخمسة وخمسون الف  وتسعمائة وستة عشر دينار  الغير بنسبة (1.3%) على قيمة العقد رقم 
7-2-1160126 شراء تراخيص مايكروسوفت وخدمات للدعم الفني المبرم مع / شركة ايبال 

لالستشارات الكمبيوتر وذلك الضافة خدمات مايكروسوفت للدعم الفني وشراء تراخيص وخدمات
مايكروسوفت لالستضافة على البيئة السحابية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله الصالح     مدير إدارة أمن وتقنية المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017-2016/17 
توفير مستشارين واختصاصيين في المجال الضريبي وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ديوان 

المحاسبة 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2498
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ /2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة 
الربط بين المقاسم على / شركة اتكو للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره 

(3,549,908/299  د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية 
دنانير ال غير ومائتان وتسعة وتسعون فلس المطابق للشروط والمواصفات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2663 المؤرخ في 2017/10/9 المتضمن مشروع 
الميزانية للسنة 2018-2017

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ سالم صرخوه     مراقب الوصالت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :28739
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (2017/9-2018) الخاصة بمراقبة حركة االسعار الكترونيا  
استنادا على احكام المادة رقم (11) من المرسوم رقم (30)  لسنة 2017 باصدار الئحة تنفيذية  

للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات العامة 

*بيانات الممارسة : 
-غير قابلة للتجزئة

*مرفق كتاب الوزارة رقم 7602 المؤرخ بتاريخ 2018/3/20

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

 

الموضوع
1
م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لعدم حضور ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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الرئاسة العامة للحرس الوطنى

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2180
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب إصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/151,902 د.ك)  مائة واحدى 
وخمسون الف  وتسعمائة واثنين دينار بنسبة (18,75%) لعقد المناقصة رقم 2017/2016/6 
لتأجير سيارات الحرس الوطني المبرم مع/شركة مصطفى كرم وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت

 وذلك لزيادة عدد (29) آلية للفتره من 2018/10/1 الى نهاية العقد في2020/3/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين مناقصات وممارسات

الموضوع
1
م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :124
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/17 توريد 
وتركيب أجهزة الشبكة المعلوماتبة السلكية والالسلكية ونظم منع االختراق والتسلل وجدار 

الحماية لمركزي بيانات الصندوق الكويتي الرئيسي والتعافي من الكوارث وذلك لحين االنتهاء 
من اجراءات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ اسماعيل سلمان     مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام 
بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  

فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص 
المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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بنك الكويت المركزي

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :180207000133
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/1 اعمال 
وتشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية للمبنى الرئيسي لبنك الكويت المركزي وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات االدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام 
بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  

فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص 
المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لمكافحة الفساد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/279
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب التجديد األول للعقد رقم 8-2017/2016 توفير فنيين واختصاصيين في مجال نظم 
المعلومات المبرم مع / الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/18 
حتى 2019/6/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/99,300د.ك) فقط تسعة وتسعون الف وثالثمائة دينار 

الغير وذلك للحاجة الماسة للهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ امال العنزي     مراقب الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه نفس الشروط واالسعار
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4534
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1356
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/69 استئجار سيارات متنوعة لجهات 
مختلفة بالوزارة لالدارة العامة لالمداد والتموين ( ادارة االليات ) بالوزارة المبرم مع / الشركة 

الكويتية الستيراد السيارات لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/3/15 بمبلغ اجمالي قدره (-
/221,400د.ك)  فقط مائتين واحدى وعشرون الف  واربعمائة دينار  الغير

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (107) المؤرخ في 2018/3/27

 

طلب الغاء الممارسة رقم 2017/2016/68  توريد مواد لقسم التكييف (ادارة الصيانة العامة) 
لالدارة العامة لإلنشاءات و الصيانة بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بالكشف المرفق لكتاب 

الوزارة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه بنفس الشروط و االسعار اعتبارا من تاريخ 
الكتاب 2018/3/20 

و عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7720
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة العامة رقم م م ك 1-2018/2017 تأمين صحي (العالج) 
للموظفين وأسرهم وإصابات العمل والتأمين على الحياة لموظفي المؤسسة بين الشركات 

المتخصصة 

-اطلع الجهاز على كتب المؤسسة 
رقم 916 بتاريخ 2018/3/1 المتضمن جداول االسعار

رقم 1151 بتاريخ 2018/2/18 المتضمن البيان الديمغرافي 

*بيانات المناقصة
-ال تقبل العروض البديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%5)

*شروط المناقصة:
-شهادة الخبرة عن االعمال المشابهة التي قام بها سواء بدولة الكويت ام بالخارج وذلك عن 

خمس سنوات 
-شهادة حديثة ومعاصرة لتاريخ تقديم العطاء معتمدة من وكالة التصنيف العالمية تثبت ان مقدم 

(B) العطاء اليقل تصنيفه االنتماني عن
-شهادة حديثة ومعاصرة لتاريخ تقديم العطاء معتمدة من وكالة التصنيف العالمية تثبت ان مقدم 

(A) العطاء اليقل تصنيفه االنتماني لشركات معيدي التامين اليقل  عن
** ورد من شروط المناقصة ان يكون من العاملين في مجال اعمال التأهيل المطلوب تنفيذها في

هذه المناقصة وفقا الحكام الشريعة االسالمية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة
وتحذف الشروط التالية:
- شرط التأمين التكافلي

- شرط " ان يكون من العاملين في مجال اعمال التأهيل المطلوب تنفيذها في هذه المناقصة وفقا
الحكام الشريعة االسالمية."

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1103
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م م ك 2-2018/2017 لتوفير عمالة لتقديم خدمات األمن و 
السالمة لميناء الشويخ و المناطق التخزينية و ميناء الدوحة للمؤسسة لمدة ثالث سنوات بين 

الشركات المتخصصة

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة : 
- خبرة ال تقل عن 10 سنوات في مجال اعمال االمن و السالمة

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :928/9872
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ( م ع ت ا / ق / 6/2017 ) تقديم خدمات التنظيف و تداول 
الملفات و الضيافة لجميع مواقع المؤسسة  لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة : 
- خبرة ال تقل عن 5 سنوات في مجال التنظيف و تداول الملفات و الضيافة و لديها عقود سارية 
مع بعض الجهات مثل ( وزارة الصحة - وزارة التربية - الهيئة العامة للمعلومات المدنية ... ) ال

تقل عن 3 مشاريع على ضوء عدد العمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشروط التالية :
- خبرة ال تقل عن 5 سنوات في مجال التنظيف و تداول الملفات و الضيافة و لديها عقود سابقة 

في الجهات الحكومية والخاصة
- أن يكون لديه عمالة ال تقل عن 300 عامل 

- ال يقل رأس مال الشركة عن  (-/500.000د.ك)

البيـــــــــــــــــــان
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المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :74037
 تاريخ الكتاب :2017/12/11

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم م ع ت أ \ 7\ 2017 مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية
(موزع ) لتجديد ايجار برامج الحاسب اآللي الرئيسي نوع (IBM) وتقديم خدمات الدعم الفني 
لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره ($1,474,276/60) 

مايعادل (-/446,000د.ك) فقط اربعمائة وستة واربعون الف دينار الغير وذلك وفقا للمادة (18) 
من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

اطلع على  كتب التأمينات رقم 17375 المؤرخ في 2018/3/21 والمتضمن 
- موافقة الفتوى والتشريع 

- االفادة بأن شركة الخرافي وليست وكيل حصري 
و رقم 76292 المؤرخ في 2017/12/19 المتضمن وفقا ألي مادة من قانون المناقصات 

العامة.

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2946
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

 رقم الكتاب :9519
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات 
واجهزة ووسائل نقل برية لالدارة  لمدة ثالثة أشهر وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ديوان 

المحاسبة

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 19-2018/2017 شراء و تركيب و تشغيل أجهزة اتصاالت 
سلكية والسلكية خاصة باالدارة

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :772
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :807
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ص / 158 انشاء وتشغيل 
وصيانة شبكة وخزانات المياه المعالجة (D 1 ) التالية اسماؤهم :

1- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت .
2- شركة الخرافي ناشيونال .

لمدة (90) يوما 

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على استكمال اجراءات التمديد الثاني لعقد 
المناقصة رقم هـ ص/ص/149 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات متنقلة لمدينة صباح 

األحمد السكنية المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/18 
بمبلغ اجمالي قدره (-/350,000 د.ك) فقط ثالثمائة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على

مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/82 المنعقد في 
2017/11/8 المتضمن "عدم اختصاص مجلس ادارة الجهاز وتطبيق شروط العقد "

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :233
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم إ م م / 1 / 9 / 2016-2017 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة 
أجهزة و برامج مكافحة الفيروسات لمدة ثالث سنوات مقتصرة على الشركات المسجلة لدى 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3324
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2410
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم أ . ف 2018/2017/19 أعمال هدم و اعادة بناء و انشاء و انجاز و
صيانة مسجد / عبدالعزيز الفليج بمنطقة جليب الشيوخ - قطعة (13) على/شركة كوماتس للتجارة

العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (789,536/767 د.ك)  سبعمائة وتسعة 
وثمانون الف وخمسمائة وستة وثالثون دينار  وسبعمائة وسبعة وستون فلس المطابق للشروط و

المواصفات 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 5071 تاريخ 2018/3/21 المتضمن أقل االسعار 
مطابق للمواصفات

 

طلب االطالع و اخذ الرأي في مدى الزام شركة الخرافي للحاسبات االلية بتنفيذ اعمال البند 
السابع من المناقصة رقم 2017/2016/10 توريد و تحديث تراخيص برامج و تطبيقات لمركز 

نظم المعلومات

 

الموضوع
1

2

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من الجهة بإجراء تحقيق بسبب التأخر في إجراءات ابرام العقد 
مما نتج عنه انتهاء التأمين األولي للمناقص الفائز دون توقيع العقد وذلك وفقا لنص المادة رقم 

83 من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4768
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (73,318/580 د.ك) ثالثة وسبعون 
الف  وثالثمائة وثمانيةعشر دينار  وخمسمائة وثمانون فلس  الغير ما يعادل نسبة (23%) على 
قيمة العقد رقم (124) من المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/17 توفير خدمة سحب جورات من 
عدة مساجد تابعة للوزارة مع التمديد االول للعقد لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/6/15 حتى 

2018/12/14 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة و لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام 
بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  

فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص 
المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهازالتالي:
الموافقه على التمديد فقط

و عدم الموافقه على االمر التغييري

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/12/07

 
 
 

 رقم الكتاب :001
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

نتيجة تأهيل الشركات للقيام بأعمال انشاء البنية التحتية لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية-
الشدادية

 

 (C5) 16/0250-17 انشاء الحزمة رقمC/KU/KUCP طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم
اعمال الطرق والجسور (الحرم الطبي) في مدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت.

*بيانات المناقصة:
*ال تقبل عروض بديلة

* ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد شريف     مدير العقود

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل شركات عالمية ومحلية للقيام بأعمال إنشاء وإنجاز وصيانة 
مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة صباح السالم الجامعية بالجامعة.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1175
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :626
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الخامس لعقد الممارسة رقم ب ز /2012/53 القيام بأعمال البريد 
للبيت المبرم مع / شركة اكسبرس بوست للبريد السريع لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2018/4/1حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,794 د.ك )  فقط ستةعشر الف  
وسبعمائة واربعة وتسعون دينار  الغير  بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات اعادة طرح المناقصة الجديدة رقم ب ز ع 2016/8 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل المسبحي     رئيس قسم الخدمات

(اعيد بحث) طلب بيت الزكاة إتخاذ الجهاز ما يراه مناسبا من إجراءات لشركة زعفرانة حال 
للتجارة العامة والمقاوالت وذلك بعد إخاللها بإلتزاماتها لعقد المناقصة رقم 2016/2 أعمال 

توريد عمالة لتنظيف وتقديم خدمات للمقر الرئيسي بجنوب السرة

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن بيت الزكاة و شركة
زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :000872
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم  ب ز 2016/8 (ع ع) القيام بأعمال البريد على الشركات 
المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- األوامر التغييرية (%5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل المسبحي     رئيس قسم الخدمات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :565
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1595
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :3443
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة  دأ /هـ/278 إعاده تأهيل أنظمه التكييف بقصر بيان الممارسة 
ممارسة دأ /هـ/278 إعاده تأهيل أنظمه التكييف بقصر بيان على الشركات المتخصصة بالفئة 

الثانية 

*بيانات الممارسة : 
-غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم (دا/ك/38) قطع غيار للطائرة االميرية (747B-8) برغبة 
 ASTRONICS CUSTOM /الديوان ممثال بشركة الخطوط الجوية الكويتية مع السادة

CONTROL CONCEPTS بمبلغ اجمالي قدره (184,703/210د.ك) فقط مائة واربعة 
وثمانون الف  وسبعمائة وثالثة دينار  ومائتين وعشر فلس  الغير وفقا لنص المادة (18) من 

قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب شراء المواد الخاصة لبند خدمات إعالمية ( نوع حفالت وهدايا و رحالت)

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية أعمال التكييف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018005471
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018005473
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين و فنيين و 
اخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات المبرم مع /شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر لمدة 

خمسة شهور اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/93,375 د.ك) 
فقط ثالثة وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات 

ترسية المناقصة رقم وع/2018/2017/2 إقفالها في 2018/4/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مصطفى القزويني     مدير ادارة الدعم الفني

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين و فنيين و 
اخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة 
خمسة أشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/77,000د.ك )  
فقط سبعة وسبعون الف  دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 

وع/2018/2017/2 إقفالها في 2018/4/1

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه بنفس الشروط واالسعار
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه بنفس الشروط واالسعار
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/25  عدد كويت اليوم 1387تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/04/08 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018005474
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018005475
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين و فنيين و 
اخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات المبرم مع/ مجموعة بشاره للتجاره العامة لمدة 

خمسة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/59,000 د.ك)  
فقط تسعة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة

رقم و ع/2-2018/2017 اقفالها بتاريخ 2018/4/1

 

طلب اصدار االمر التغييري السابع بتخفيض مبلغ إجمالي (2,212/446د.ك )  فقط  الفين  
ومائتين واثنىعشر دينار  واربعمائة وستة واربعون فلس  الغير ما يعادل (0,06%) من قيمة عقد

المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير المستندات 
بالوزارة المبرم مع / مؤسسة جاسم يوسف الحميضي وذلك لتخفيض عدد (6) آالت تصوير من 

عقد الصيانة حتى نهاية العقد في 2019/10/31 .

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه بنفس الشروط واالسعار
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4932
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة العامة رقم 2018/2017/4 (ع) توفير اخصائيين وخدمات الدعم الفني 
في مجال نظم معلومات ببلدية الكويت على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ( اقل األسعار) 
لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/444,387د.ك)  فقط اربعمائة واربعة واربعون الف  

وثالثمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات

 

الموضوع
1
م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1479
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :3548
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/14 الخاصة بأعمال ترميم و صيانة و أعمال 
انشائية صغيرة في المنشآت و المرافق العائدة للبلدية بمحافظة حولي لمدة سنتين على الشركات 

و المؤسسات المصنفة ضمن الفئة الثالثة لألعمال اإلنشائية 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/17 الخاصة باعمال ترميم و صيانة و اعمال 
انشائية صغيرة في المنشآت و المرافق العائدة للبلدية بمحافظة الفروانية  لمدة (24) شهرا على

الشركات المصنفة ضمن الفئة الثالثة لالعمال االنشائية

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
2

3

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة والرابعه لالعمال االنشائية

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة والرابعه لالعمال االنشائية

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3816
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5456
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 16-2018/2017 الخاصة بأعمال ترميم و صيانة اعمال 
انشائية صغيرة في المنشآت و المرافق العائدة لبلدية الكويت بمحافطة الجهراء لمدة سنتين على 

الشركات المصنفة ضمن الفئة الرابعة لالعمال االنشائية 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2018/2017/1 توفير إخصائين خدمات الدعم 
الفني في مجال المساحة ونظم و المعلومات الجغرافية لمده شهر وذلك لمزيد من الدراسة 

للعطاءات

 

الموضوع
4

5

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762407352
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :272722007451
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب إلغاء و إعادة طرح المناقصة رقم 1412715 أعمال خدمات النظافة بمعسكر الدوحة 
المرساة على / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني اقل االسعار) وذلك لعدم 

موافقة ديوان المحاسبة على الترسية 

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

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 1562916 تشغيل 
وصيانة واصالح اجهزة التكييف و التهوية و التبريد بمعسكر لواء صالح المحمد االلي/94 على 
/ شركة الهيدروتيك الهندسية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-/257,760 د.ك)  فقط مائتين وسبعة 

وخمسون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات

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

 

الموضوع
1

2

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز التالي: 

 اوال: الغاء القرار السابق باجتماع  رقم 2016/77 المنعقد في 2016/11/2 على طلب الوزارة 
ترسية المناقصة المتضمن: الموافقة 

ثانيا: الموافقه على االلغاء فقط

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

 مازال الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم 2018/21 المنعقد في 2018/3/14 على طلب 
تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة المتضمن : عدم الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722007110
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :272722007021
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1412715 أعمال خدمات 
النظافة بمعسكر الدوحة حتى تاريخ 2018/7/10 و لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد 

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

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة  رقم 2902909 تحديث وتطوير 
مباني المطابخ وغرف التبريد بمعسكرات المنطقة الجنوبية للوزارة حتى تاريخ 2018/7/30 و 

لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد 

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في 
القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة 

خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة 
وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز عدم  الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في 
القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة 

خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة 
وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز عدم  الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27272207466
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :272722007465
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1572913 
خدمات نظافة معسكر عريفجان المبرم مع/ شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة و المقاوالت 
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/3 حتى 2018/11/2 بمبلغ اجمالي قدره (176,601/600
د.ك)  مائة وستة وسبعون الف  وستمائة وواحد دينار  وستمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 1082917

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1682913 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات 
الكهربائية بقاعدة محمد االحمد البحرية المبرم مع/شركة فواز لتبريد و تكييف الهواء لمدة ستة 

شهور اعتبارا من 2018/5/3 حتى 2018/11/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/36,720 د.ك) فقط ستة
وثالثون الف  وسبعمائة وعشرون دينار  الغي لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم  1272917

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام 
بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  

فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص 
المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز التالي:
أوال : إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع (2018/13) المنعقد في 2018/2/14 المتضمن 

"عدم الموافقة وتخطر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية
ثانيا: الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة  بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762403675
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :272762430655
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1662817 خدمات النظافة بمعسكر لواء الشهيد المدرع 35/ و 
معسكر أم الروس على الشركات المتخصصة و المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ( 1372717 ) أعمال خدمات النظافة لمبنى معالي الوزير و 
الهيئة اإلدارية و المالية بالوزارة ورئاسة األركان على الشركات المتخصصة و المسجلة لدى 

الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
7

8

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر األعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/588$
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 

م م
 

 رقم الكتاب :27241140143
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب الشركة افادتهم فيما يخص اجور العمالة للمناقصة رقم 2272813 ( ع ) خدمات النظافة 
بقاعدة علي السالم الجوية بالوزارة و امكانية تعويضهم عن الفرق  في الحد األدنى لراتب عامل 

النظافة بين القانون القديم وقت طرح المناقصة والقرار الوزاري وقت توقيع العقد

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

 

طلب الغاء و إعادة طرح الممارسة رقم 24143146183 ( 2021/2018 ) توريد تجهيزات 
وتقديم خدمات تعليمية لمدة 36 شهر لزوم/مدرسة اللغات استنادا على البند رقم (2) من المادة 
(55) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات العامة نظرا الرتفاع قيمة اقل عطاء 

عن االعتمادات المالية المتاحة من وزارة المالية 

 

الموضوع

الموضوع

9

10

م

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6) من القانون 49 لسنة
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز إحالة الكتاب للجهة لالطالع و االفادة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام 
بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  

فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص 
المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة على االلغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6541
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2013
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 2018/2017/54 اعمال استبدال عوازل الخطوط 
الهوائية جهد (132,300,400) ك . ف في مناطق متفرقة من دولة الكويت - المناطق الجنوبية 

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

* بيانات المناقصة : 
- التقبل عروض بديلة 

- التقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب طرح المناقصة رقم و ك م / 7261 / 2016 توريد و تسليم مادتي مانع الترسب و مانع 
الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياة لمدة أربع و عشرون شهر محدودة على 

الشركات المتخصصة في هذا المجال

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
1

2

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :37154
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2798
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 22-2018/2017 أعمال صيانة و إصالح كيبالت 
المحوالت ذات الضغط العالي جهد 11/33/132 ك.ف و كيبالت القيادة و األعمال المدنية 

المتعلقة به على الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 7260 / 2016 توريد و تسليم الصوديوم سلفايت 
الالمائي لمحطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياة مقتصرة على الشركات المتخصصة في 

هذا المجال

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
3

4

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :30857
 تاريخ الكتاب :2017/11/02

 
 
 

 رقم الكتاب :9363
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2018/2017/6 تزويد و تركيب معدات المراقبة و 
التحكم لعدد (2) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال حكومي و العارضية 

قطعة (5)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 636384 المؤرخ في 2018/2/27 المتضمن االسس 
والمعايير التي تم بناء عليها إختيار الشركات

 
*بيانات المناقصة :

- التقبل عروض بديلة 
- تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%15)

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال تنظيف مكاتب 
ومخازن وساحات التخزين إلدارة المخازن وذلك إلعتذار المناقص شركة ابراج دبيس للتجارة 

العامة و المقاوالت (أقل األسعار) 

*اطلع الجهاز على كتاب شركة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقاوال رقم 2018/647 المؤرخ 
بتاريخ 2018/3/25 المتضمن إعتذارها عن المناقصة وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

 

الموضوع
5

6

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة والرابعه لالعمال االنشائية

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز تأجيل البت بالقرار للحين ورود كتاب الحق من الجهه

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2771
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2776
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

( اعيد بحث ) رد الوزارة على أسباب استبعاد السادة/ شركة مجموعة المسيلة المستقلة للتجارة 
العامة و المقاوالت  ضمن الشركات المؤهلة لإلشتراك في أعمال توريد و تسليم ومناولة المواد 
المضافة لزيت الوقود بمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه (2) وذلك وفقا لالسباب 

المذكوره بالكتاب.

 

( اعيد بحث ) رد الوزارة على اسباب استبعاد /شركة وزانا للتجارة العامة لضمن الشركات 
المؤهلة لإلشتراك في أعمال توريد و تسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود بمحطات توليد

القوى الكهربائية وتقطير المياه (2) وذلك وفقا لالسباب المذكوره بالكتاب.

 

الموضوع
7

8

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة  وتخطر الشركة برد الوزارة

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 

قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة  وتخطر الشركة برد الوزارة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7244
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :9191
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م /2018/2017/8 تنفيذ الدراسات التجريبية لمعالجة 
المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وام العيش 

*بيانات الممارسة :
- التقبل عروض بديله
- غير قابلة للتجزئة 

- نسبة االوامر التغييرية (%10)
- على ان تتولى الوزارة اجراءات الطرح 

رأي قسم الممارسات : التتطلب هذة المشاريع موافقة وزارة المالية حيث انها من مشاريع نقطة 
االرتباط لمشاريع البيئة

 

طلب التعاقد المباشر رقم و ك م/2018/13-35  مع توشيبا باور سيستمز ( المصنع األصلي ) 
تحديث وتمديد العمر اإلفتراضي للوحدات البخارية أرقام (2&7) في محطة الزور الجنوبية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بمبلغ إجمالي قدره  (-/19.000,000 د.ك)  فقط 
تسعةعشر مليون  دينار  الغير وذلك وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016

 

الموضوع
9

10

م

  نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 

خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس 
مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة السباب خاصة ونظرا لقيام نائب 
الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال 

ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم(6)من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 
قرر مجلس إدرة الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم  لحين موافاة الجهاز موافقة إدارة 

الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/660$
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
مؤسسة فيوز الكتريكال الدوات زينة السيارات
مركز التقدم الغربي لمقاوالت تنظيف المباني و 

الطرق فرع من شركة التقدم الغربي للتجارة العامة

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1-شركة الصقر كابتال إلدارة المطاعم.

2- شركة بي اورجانيك كويت للمنتجات الغذائية والنباتية الصحية .
3-شركة توب شيف للتجهيزات الغذائية .

4-شركة الكهرمان الدولية للتجارة العامة و المقاوالت.
5-مؤسسة فيوز الكتريكال الدوات زينة السيارات.

6-مصنع واره للبالستيك.
7- مركز التقدم الغربي لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق فرع من شركة التقدم الغربي للتجارة 

العامة.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 02-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


