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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/11
22-جمادي األولى-1439

   االربعاء
2018-02-07 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-07

)(   االربعاء2018/11 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
د.مبارك فهاد العازمي
د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ فهد المنصور     مراقب التداول 
والمعامالت العقارية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

1

1

1

2
3

4
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل هيئة تشجيع االستثمار المباشر

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

المهندس/محمد حسين     مراقب صيانة الشبكة
الهاتفية

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات 
واالنظمة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/عبد الرحمن التركيت     ممثل/ بيت الزكاة

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيد/ عبدالله الشايع     رئيس قسم الخدمات 
العامة للمناقصات

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي 
ميكانيكي

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

4
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2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلدارة العامة لإلطفاء

الرقم :- ا م م/2017/2016/11/1

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017/4

الرقم :- 2018/2017/17

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني الجهزة الحاسب االلي 
والطابعات واجهزة الماسح الضوئي والراسمات الهندسية والخوادم

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمة االنترنت و نقل المعلومات للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي و التدريب

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد تراخيص أوراكل مع خدمة الدعم الفني (Metalink) لمدة 
سنه 

لإلدارة العامة لإلطفاء

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2812174520
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

طلب تعديل الموافقة على  اصدار االمر التغييري الثالث بنفس القيمة والنسبة على قيمة عقد 
المناقصة رقم 2014/2013/2(ع) انشاء وانجاز وصيانة اعمال تاهيل وتطوير مبنى مجمع 
الوزارات المبرم مع/ الشركة المتحدة االولى للتجارة العامة والمقاوالت على النحو التالي:-

1 - زيادة مبلغ إجمالي قدره (1,328,181/045 د.ك ) فقط  مليون  وثالثمائة وثمانية وعشرون
الف  ومائة واحدى وثمانون دينار  وخمسة واربعون فلس  الغير بنسبة (%2.994)  .

2- تخفيض مبلغ إجمالي قدره (1,510,152/918 د.ك )  فقط  مليون  وخمسمائة وعشر الف  
ومائة واثنى وخمسون دينار  وتسعمائة وثمانيةعشر فلس  الغير  بنسبة (%3.404 ) .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018001387
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/220,506 د.ك) ما يعادل 
(6.697%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع/2017/2016/1 ( ع ) الصيانة الشاملة 

والتشغيل والتركيبات لالعمال الهندسية بمباني الوزارة (محافظة الفروانية والجهراء ) المبرم 
مع /شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت  اعتبارا من 2018/2/1 وحتى تاريخ انتهاء فترات

الضمان للمباني المذكورة ودخولها عقد الصيانة وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3326
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة العامة رقم ب ب هـ /2/ 2017 
/2018 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية في محافظتي العاصمة - حولي لمدة ثالث سنوات

بين الشركات المتخصصة وذلك بعد توافر االعتماد المالي

- ال تقبل عروض بديلة 
- ال تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)
- ان يكون المناقص من ذوي الخبرة بمده ال تقل عن خمس سنوات في توريد وتركيب وصيانة 

الشبكات الهاتفيه مع تقديم ما يثبت ذلك.
- يجب أن يكون لمقدم العطاء رأس مال مدفوع ال يقل عن اثنان مليون دينار كويتي.

- يجب أن ال تقل صافي االيرادات التشغيلية آلخر خمس سنوات عن خمسة مليون دينار كويتي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/محمد حسين     مراقب صيانة الشبكة الهاتفية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل التالي:
أوال: يجب ان يكون المناقص من ذوي الخبرة بمده ال تقل عن ثالث سنوات بدال من خمس سنوات

في توريد وتركيب وصيانة الشبكات الهاتفيه مع تقديم ما يثبت ذلك.
ثانيا: يجب أن يكون لمقدم العطاء رأس مال مدفوع مليون دينار كويتي بدال من اثنان مليون دينار

كويتي.
ثالثا: يجب أن ال تقل صافي االيرادات التشغيلية آلخر خمس سنوات عن ثالثه مليون دينار كويتي

بدال من خمسة مليون دينار كويتي

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون القصر

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :357
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم 4-2017/2016 متابعة وتشغيل وصيانة وادارة العقارات 
العائدة للهيئة والمشمولين برعايتها المبرم مع / شركة وفرة العقارية لمدة سنة إعتبارا من 

2018/1/1 بنسبة عمولة قدرها (1,5 %)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات
السيد/ فهد المنصور     مراقب التداول والمعامالت العقارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/حامد العلبان 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/محمد الخرافي

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/ مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :240
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم ب ز 8/ 2016 (ع) أعمال البريد للبيت وذلك الرتفاع 
العطاءات المتقدمة واستبعاد أقل االسعار  الخالله الحد البنود في المواصفات كما هو موضح 

بالكتاب.

- اطلع الجهاز على كتاب رقم (564) المؤرخ في 2018/2/6 والمتضمن طلب اإللغاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبد الرحمن التركيت     ممثل/ بيت الزكاة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إلغاء المناقصة فقط

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2730
 تاريخ الكتاب :2017/11/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2017/20 مع/ شركة بدر المال واخوانه للقيام باعمال 
توريد وتركيب وتشغيل وضمان نظام ادارة المبنى (BMS) لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره
(-/98,500 د.ك) ثمانية وتسعون الف  وخمسمائة دينار الغير طبقا لنص المادة رقم (18) من 

قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 

- اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم 230 المؤرخ في 2018/2/1 المتضمن االفادة بأن 
شركة بدر المال هي الشركة الوحيدة المخولة في تنفيذ األعمال 

و كتب الصندوق:
- رقم (2861) المؤرخ في 2017/12/11 المتضمن نفس الطلب ومبررات التعاقد

- رقم (2875) المؤرخ في 2017/12/13 المتضمن شهادة شركة شنايدر إلكتريك التى تفيد أن 
شركة بدر المال وإخوانة هي الشركة الوحيدة المخولة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3978
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2017/18-2018 استئجار عدد (39) سيارة 
متنوعه بدون سائق وبدون وقود بين الشركات المحددة بالكشف المرفق بكتاب الديوان وذلك 
لقرب انتهاء العقد الحالي لالعمال وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة

إطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 4006 المتضمن نص المادة رقم (18)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

تصنيف المقاولين

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/1920$
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

شركة الخرافي لالنشاءات ش م ك م
 
 

تظلم الشركة من قرار لجنة التصنيف بالجهاز وطلب تعديل تصنيف الشركة لتصبح بالفئة األولى 
ألعمال الطرق والخدمات بدال من الفئة الثانية

- اطلع الجهاز على رد لجنة تصنيف المقاوليين

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :829
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / معهد الكويت لالبحاث العلمية لمشروع دراسة تعزيز تنافسية دولة 
الكويت في المؤشرات الدولية : قاطرة التحول الى االقتصاد المعرفي واالبتكار المدرج في خطة 
التنمية (2019/2015-2020/2016) المرحلة الثانية بمبلغ اجمالي قدره (-/113,232د.ك) 

فقط مائة وثالثة عشر الف ومائتين واثنى وثالثون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الشايع     رئيس قسم الخدمات العامة للمناقصات

الموضوع
1
م

  تخطر الهيئة االلتزام بالمادة رقم (90) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :841
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1122
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/49 صيانة شبكة الحاسب اآللي بمطار الكويت الدولي 
لإلدارة العامة لنظم المعلومات على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/39,000 د.ك) فقط تسعة وثالثون الف  دينار  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات

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

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

 

طلب إلغاء الممارسة رقم 2017/2016/81 التجهيزات الهندسية واألنظمة المساندة ألجهزة 
تنظيم الدور للمراجعين لزوم اإلدارة العامة لشئون اإلقامة (إدارة الخدمات الخاصة) لإلدارة 
العامة لنظم المعلومات بالوزارة وذلك تطبيقا لنص المادة (54) من القانون رقم (49 لسنة 

2016) بشأن المناقصات العامة وذلك لتقدم عطاء وحيد.

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

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

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1604/14
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :4544
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ قدره (-/38,000 د.ك)  فقط ثمانية 
وثالثون الف  دينار  الغير على قيمة عقد المناقصة رقم 2014/2013/1 تنفيذ اعمال التشغيل 
والتوريد والتحديث والصيانة الشاملة لنظم التكييف والكهرباء والصحي و النذار و المصاعد 
واالجهزة المكتبية لمبنى الوزارة ومرفقيها ( االدارة القنصلية - معهد سعود ناصر الصباح 

الدبلوماسي) المبرم مع/ شركة االنجاز للمقاوالت وذلك لزيادة األعمال المطلوبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي ميكانيكي

(اعيد بحث ) طلب الوزارة توجيه إنذار على / شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت 
وفقا لنص الماده(85) من قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة 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 لمده 150 يوم 

اطلع الجهاز على كتب الوزارة
- رقم (57405) المؤرخ في 2017/12/26 

-رقم (59599) المؤرخ في 2017/12/12 المتضمن:  نسبة األنجاز , قيمة األعمال 
المنجزة,نسخة عن كفالة اإلنجاز المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى

الدارة حماية السفارات في منطقة غرب مشرف

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2744
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :25332
 تاريخ الكتاب :2017/11/09

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2016/4-2017 برنامج 
ميكنة الخدمات العامه على /شركة الديار المتحدة (خامس أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/ 
195,167 د.ك )  فقط مائة وخمسة وتسعون الف  ومائة وسبعة وستون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر في قرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية البنود التالية
- صالون 4 سلندر بدون سائق
- صالون 4 سلندر مع سائق

- الهاف لوري
- وانيت 4 سلندر

في المناقصة رقم 2016/3-2017 الخاصة بإستئجار سيارات مع سائقين وبدون سائقين لمدة 
سنتان على/ شركة دايموند هاوس العالمية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/154,560د.ك ) 
فقط مائة واربعة وخمسون الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير وذلك بعد تجديد الكفالة البنكية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرارات السابقة بإجتماع رقم  2017/27 المنعقد في 2017/4/10 و  رقم 

(2017/51) المنعقد في 2017/7/12  المتضمن عدم الموافقة 
ثانيا: الموافقة على ترسية المناقصة على خامس أقل االسعار شركة/ الديار المتحدة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :429
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقود المناقصة رقم أ ج/ش م/2015/2014/3 الستئجار مركبات (صالون - 
جيب - وانيت - باص - سوبرمان) لحساب اإلدارة لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2018/2/19 

حتى 2018/6/18 المبرم مع الشركات التالية  :-
- شركة المال لإلستئجار وتأجير المركبات و المكائن .

- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات
- شركة كي جي أل لتأجير السيارات 

- شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارات 
- شركة الخليج للسيارات 

- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات 
بمبلغ إجمالي قدره (53,587/930 د.ك )   فقط ثالثة وخمسون الف  وخمسمائة وسبعة وثمانون

دينار  وتسعمائة وثالثون فلس  الغير 

وذلك لحين انتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم أ ج/ ش م/2017/1-2018 اقفالها
في 2018/3/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :425
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقود المناقصة رقم أج/ش م/2015/2014/2 استئجار مركبات ( صالون - 
وانيت - باص - جيب - هاف لوري ) اعتبارا من 2018/2/19 حتى 2018/6/18على الشركات 

التالية  :-
1- شركة فيوتشر سيرفس .

2- شركة محمد ناصر الشهري .
3- شركة المدير الكويتي .

4-شركة رساميل أوتوليس .
5- شركة الخليج   .

 بمبلغ إجمالي قدره (21,205/755د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  ومائتين وخمسة دينار  
وسبعمائة وخمسة وخمسون فلس  الغير   

وذلك لحين انتهاء اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم أ ج/ش م /2018/2017/1 اقفالها في
. 2018/3/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1127
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1059
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بأسباب التأخر في توقيع عقد المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال 
انشاء وانجاز وصيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة -غرناطة-

ق3 المرساة على /شركة بريق  المانع للتجارة العامة والمقاوالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب اجراء قرعة للمناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات التابعة
بين الشركات االتية :

1- الرواد للخدمات البيئية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 
إجمالي (-/662,400 د.ك ) االول مكرر .

2- شركة جاسم الشهري للتجارة العامة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) االول 
مكرر .

3- شركة الفيصل لحراسة المنشئات  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) االول مكرر .

واستبعاد شركة المنارة ترانتو للتجارة العامة والمقاوالت (االول مكرر) لعدم وجود خبرة سابقة 
للشركة مع القطاع الحكومي في نفس المجال او مجاالت متشابهة .

- اطلع الجهاز على كتاب شركة زاتكو الزعفران(سادس أقل األسعار) رقم (15) المؤرخ في 
2018/1/29 والمتضمن مالحظات على فض العطاء

 

الموضوع
1

2

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما مع تجديد الكفاالت البنكية وتخطر /شركة بريق  المانع للتجارة 
العامة والمقاوالت برد الوزارة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :21783
 تاريخ الكتاب :2017/11/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/11 هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة 
مسجد /حمود الرومي بمنطقة السالمية -قطعة (123) على الشركات المصنفة بالفئة الرابعة

- ال تقبل عروض بديله 
- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2078
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2420
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية لترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/43 تزويد وتنفيذ 
والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الصبية 

على/ شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ثاني أقل األسعار) ليصبح  
(17,238,931/508 د.ك)  فقط سبعةعشر مليون  ومائتين وثمانية وثالثون الف  وتسعمائة 

واحدى وثالثون دينار  وخمسمائة وثمانية فلس  الغير بدال من (17,238,933/500 د.ك) وذلك 
ولورود خطأ مطبعي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 22-2017/2016 نظافة محطات التحويل الثانوية في جميع 
أنحاء دولة الكويت على / شركة الماسة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل األسعار ) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/1.016.978د.ك)  فقط  مليون  وستةعشر الف  وتسعمائة وثمانية 

وسبعون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات 

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1968
 تاريخ الكتاب :2017/01/18

 
 
 

طلب االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (1/25) بشأن  المناقصة رقم ( و ك م / 9-
2016/2015) اصالح وتحديث الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط 

منخفض لمستهلكين جدد بمحافظة الفروانية والمتضمن:
"تكليف الوزارة بالمضي قدما في إجراءات ترسية المناقصة على ثاني أقل األسعار/ شركة 
األمراء للتجارة العامة والمقاوالت بنسبة خصم (49.5%)  وبحدود مبلغ إجمالي قدره (-

/1,515,000 د.ك) وذلك وفقا لإلجراءات القانونية المتبعة والضوابط المعمول بها في هذا 
الشأن"

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم وك م/2016/7207 توريد قطع غيار لصمامات الهواء والبخار ألنظمة
مقطرات المرحلة األولى والثانية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه وذلك للتباين في االسعار المقدمة ألقل وثاني االسعار عن القيمة التقديرية للمناقصة.

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الوزارة بقرار مجلس الوزراء

مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع  رقم 2017/84 المنعقد في 2017/11/15 
المتضمن  : عدم الموافقة على اإللغاء و موافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت األولية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1101530
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1101526
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1101523
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب التجديد العاشر لعقد خدمات مؤشرات أسعار البورصات العالمية واألسواق المالية المبرم 
مع شركة / بلومبرج  لمدة سنتان اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/$1,800,000) 

مايعادل (-/ 558,000د.ك) فقط خمسمائة وثمانية وخمسون الف دينار الغير وذلك بعد زيادة 
سنوية بنسبة 50% وذلك لزيادة 16 محطة طرفية خاصة بادارة االصول االستثمارية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات واالنظمة

طلب التجديد العاشر لعقد خدمات مؤشرات أسعار البورصات العالمية واألسواق المالية المبرم 
مع/ شركة تومسون رويترز لمدة سنتان إعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,444,000 $) ما يعادل (-/448,000 د.ك) فقط اربعمائة وثمانية واربعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات واالنظمة

طلب التجديد الخامس لعقد خدمات التزويد ببيانات آلية عن أسعار األسهم والسندات المالية 
المبرم مع شركة / لومبرج  لمدة سنتان اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,063,672 $) ما يعادل (-/329,700 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وعشرون الف  وسبعمائة 
دينار  الغير وذلك بعد زيادة نسبة سنوية قدرها (17.8%) إلضافة خدمات اخرى وزيادة عدد 

األسهم والسندات والى إرتفاع سعر العملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات واالنظمة

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1101524
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب التجديد االول للعقد رقم 2015/37-2017 االشتراك في نظام AIM المبرم مع شركة / 
بلومبرج (نظام إدارة االصول االستثمارية - asset investment manager  )  لمدة سنتان 
اعتبارا من تاريخ 2018/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/770,000$) اي ما يعادل (-/238,700 
د.ك)  فقط مائتين وثمانية وثالثون الف  وسبعمائة دينار  الغير  وذلك بعد زيادة نسبة سنوية 

قدرها (31%) إلضافة خدمات اخرى والى إرتفاع سعر العملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات واالنظمة

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722001325
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :27276249988
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2382913 انشاء وانجاز وصيانة
محطة مياة الصرف الصحي بقاعدة احمد الجابر الجوية حتى تاريخ 2018/4/20 لحين اإلنتهاء 

من إجراءات توقيع العقد.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 1852815 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات 
الكهربائية والميكانيكية والتكييف بالمواقع الخارجية بالمنطقة الشمالية على/ شركة الخليج 

الهندسية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,213,200 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين 
وثالثةعشر الف  ومائتى دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722001326
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :272722001491
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2022815 تشغيل وصيانة 
واصالح االجهزة والمعدات الكهربائية بلواء الشهيد /35 بتاريخ 2018/1/23 لحين اإلنتهاء من

إجراءات توقيع العقد.

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

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1632814 اعمال صيانة شاملة 
لعدد ( 5 ) دورات مياه للمهاجع بلواء التحرير / 6 حتى 2018/4/26  وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات توقيع العقد.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722002030
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :272722001967
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد رقم 2282813 خدمات النظافة بلواء التحرير السادس المبرم مع/ شركة
الشماسية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (111,269/700 د.ك) فقط مائة واحدىعشر الف  ومائتين وتسعة وستون دينار  وسبعمائة 

فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة (1322817)  إقفالها في 
2018/4/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1302913 خدمات الغسيل والكي وصيانة معدات 
المغسلة بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة المبرم مع/شركة الصانع للمقاوالت الكهربائية 
لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/1/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/27.024د.ك) 
فقط سبعة وعشرون الف  واربعة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة 1442916

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 إعتبارا من تاريخ الكتاب في 2018/1/17

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1096
 تاريخ الكتاب :2017/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1240
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/12 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني 
البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء على/ الشركة العربية للتبريد 

والتكييف (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,949,931 د.ك)  فقط  مليون  وتسعمائة وتسعة
واربعون الف  وتسعمائة واحدى وثالثون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات المطابق للشروط 

والمواصفات.

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2015/2014/10 انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات على الدائري السابع الجنوبي على / شركة مجموعة 

المرام الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(135,364/750د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وثالثمائة واربعة وستون دينار  

وسبعمائة وخمسون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد توافر االعتماد المالي

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لمدة إسبوعين لحين تجديد الكفالة 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page29 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page33 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

الموضوع
15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page36 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

كما اطلع مجلس ادارة الجهاز على كتاب السادة / شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات رقم 
2018/86 المؤرخ في 2018/1/21

 

الموضوع
17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page37 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

االستدعاءات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2175
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :1239
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

رد البلدية على استفسارات الشركات المؤهلة لالشتراك بمناقصات أعمال النظافة العامة للمناطق
بمحافظات دولة الكويت

بعد اإلستماع الى ممثلي البلدية:
السيد/ خلف المطيري        الوكيل المساعد لقطاع الخدمات

السيد/ مشعل العازمي        مدير إدارة النظافة العامة بالعاصمة
السيد/ عدنان القالف         رئيس قسم الخدمات

السيد/ فؤاد الرغيب          مدير إدارة المناقصات والعقود
السيد/ جراح المطيران       مراقب عقود

 

طلب تعديل المبلغ االجمالي للتعاقد المباشر رقم 2018/2017/1 توفير نظم وتراخيص برمجيات 
نظم المعلومات الجغرافيه (GIS) من شركة( ESRI ) العالمية مع / شركة اوبن وير الستشارات
الكمبيوتر ( وكيل حصري ) ليصبح (-/296,055د.ك)  فقط مائتين وستة وتسعون الف  وخمسة 

وخمسون دينار  الغير بدال من  (-/300,000د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

19

20

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تعديل سنة الصنع للمركبات واآلليات للبنود أرقام (12-
13-14-18-19-20-21-25) لتصبح سنة الصنع 2014

مع تمديد إقفال المناقصة حتى تاريخ 2018/3/4

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page38 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/216$
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

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 الهندسة األوروبية التجارية
2- شركة الفاروق العصرية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

3- شركة جلوبال بريدج للتجارة العامة ذ م م
4- شركة بلوجيت للدعاية واإلعالن ذ م م 

5- شركة كيدزانيا وورلد للتجارة العامة ذ م م
6- شركة كودايفرز للمقاوالت البحرية ذ م م

7- شركة امنكس انترناشيونال للتجارة العامة ذ م م
8- شركة ايفينت منجمنت لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية ش ش و

9- شركة أحمد البدر لالستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة فرع من شركة البدر للمالحة والتعهدات
العامة ذ م م

10- شركة الهناء العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ذ م م
11- شركة األكسير العالمية للتجارة العامة ذ م م

12- شركة فروانة للمقاوالت العامة والمباني ذ م م

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله

البيـــــــــــــــــــان



2018/11

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page39 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1651
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (2018/7) مع / مكتب وهابي للمحاماة لتقديم الخدمات القانونية 
المتعلقة باستثمارات الصندوق بالواليات المتحدة األمريكية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

2018/3/1 حتى 2021/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/750,564 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ أعمال مناقصة إتفاقية تقديم الخدمات 
اإلستشارية الخاصة بتنفيذ المشاريع الحكومية للمخطط الهيكلي 2012 في مطار الكويت الدولي 
مع المكتب اإلستشاري / Obermyer PLANEN +BERATEN GMBH بمبلــغ إجمالي

وقــدره (-/12.559.746 د.ك) ولمدة (60) شهر وذلك بعد توافر االعتماد المالي

- اطلع الجهاز على كتب اإلدارة أرقام 454 ، 17145 ، 16755 المؤرخة في 2018/1/30 و 
2017/12/13 و 2017/12/6

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 12-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


