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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/61
23-ذو القعدة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-08-16 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-16

)(   االربعاء2017/61 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
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
سالم ذياب العنزي

أروى محمد الجودر
 طالل فيصل الغريب

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

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

عضو / ممثل وزارة المالية
ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

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

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ محمد يوسف عبدالمعطي     مراقب 
التشغيل والدعم الفني

السيد/محمد التركيت     منسق اداري اول

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

1

2

3

4



 Page3

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

التوقيع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة المواصالت
 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى
 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب 
للمناقصات والمزايدات

المهندس/ باسم الدرويش     رئيس قسم 
الصيانة الكهربائية

السيد/ خالد الكندري     مدير االدارة المالية
سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 

والمناقصات

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات 
والعقود

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم 
التصميم والعقود

المهندس/اسماعيل بهبهاني     مهندس 
اختصاص مدني

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

م/محمود رمضان     مهندس مشروع جمال 
عبدالناصر

السيد/ كمال محمد     المهندس المقيم

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/فؤاد دشتي     مدير االدارة القانوينة

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة 
التجارة والصناعة

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

4

5
6

7

8

9

10

11
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16
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

المهندس/ سوريش     مهندس اول كهرباء العضو / ممثل وزارة الداخلية
المهندس/ هيثم سجيع     مهندس

الرائد/ فهد العويرضي     رئيس قسم الدعم 
الفني والهندسي

الرائد م/ محمد محمود حسين     مراقب ورش
السيد/ هيثم المعرادي     مهندس كمبيوتر

المهندس/ فهيد العجمي     مهندس

16



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة التربية

الرقم :- م ع / 2016/2015/46

الرقم :- م ع/2016/2015/52

الرقم :- م ع/2016/2015/51

الرقم :- م ع/2017/2016/10

الرقم :- م ع /2017/2016/9

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني 
منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
بمنطقة العاصمة التعليمية ( المنطقة الثانية )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة و الترميم و االعمال االنشائية لمدارس و 
مباني منطقة ديوان عام الوزارة ( المنطقة االولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
بمنطقة  مبارك الكبير التعليمية ( المنطقة االولى )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدراس ومباني 
منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة االولى)

 

الموضوع
1

2

3

4

5

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

فض العطاءات

وزارة التربية

الرقم :- م ع /2017/2016/14

الرقم :- م ع /2017/2016/6

الرقم :- م ع /2016/2015/54

الرقم :- م ع /2017/2016/5

الرقم :- م ع /2016/2015/47

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة االحمدي التعليمية ( المنطقة االولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة حولي التعليمية المنطقة (2) المنطقة الثانية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة حولي التعليمية المنطقة (1) المنطقة األولى

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة األحمدي التعليمية (المنطقة الثانية)

 

الموضوع
6

7

8

9

10

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

فض العطاءات

وزارة التربية

الرقم :- م ع /2017/2016/4

الرقم :- م ع /2017/2016/7

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة العاصمة التعليمية ( المنطقة الثالثة )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة
ديوان عام الوزارة ( المنطقة الثانية )

 

الموضوع
11

12

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

 طلب اصدار األمر التغييري العاشر بزيادة مبلغ اجمالي قدره (110,244/670 د.ك)  فقط مائة 
وعشر الف  ومائتين واربعة واربعون دينار  وستمائة وسبعون فلس  الغير  ما يعادل نسبة 
(0,045%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/167 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات 

علوية وصرف صحي ومجاري أمطار المبرم مع / ائتالف الشركات ريزاني دي ايكر- اس بي أيه 
اوبراسكون هيوارت لين - إس إيه بودي لالنشاءات تريفي - إس بي إيه وذلك لالسباب المذكورة

بكتاب الوزارة بدون تمديد زمني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيد/ كمال محمد     المهندس المقيم

المهندس/اسماعيل بهبهاني     مهندس اختصاص مدني
م/محمود رمضان     مهندس مشروع جمال عبدالناصر

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2032
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز الوطني ألنظمة 
مرور السفن VTS و البحث و االنقاذ SAR و تطوير الدالئل المالحية ATON على/ شركة 
المستقبل لالتصاالت (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (12.929.080/443د.ك)  فقط 

اثنىعشر مليون  وتسعمائة وتسعة وعشرون الف  وثمانون دينار  واربعمائة وثالثة واربعون فلس
 الغير

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

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لتنسيق الوزارة مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :847
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم  ( هـ ع ص/خ ك/14 /2016 /2019 ) اعمال صيانة وتشغيل معدات 
التكييف ( تبريد ــ تدفئة ) للمبانى التابعة للهيئة العامة لمدة ثالث سنوات

-مناقصة عامة 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغيرية (%25) 

- ان يكون ضمن مقاولى اعمال صيانة التكييف واليقل تصنيفه عن الدرجة الثالثه
-أن تكون له خبرة ال تقل عن 8 سنوات في أعمال صيانة وتشغيل معدات التكييف وأن يرفق 

بعطائه قائمة بالعقود التى قام بها للجهة المتعاقد معها (الخبرة السابقة)
-علما بأن هذه المناقصة ينطبق عليها المادة 17 من الالئحة التنفيذية قيمتها أقل من مليون

-الفئة المسموح لها بالمشاركة (الفئة الرابعة)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ باسم الدرويش     رئيس قسم الصيانة الكهربائية
السيد/ خالد الكندري     مدير االدارة المالية

سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الرابعة
مع حذف شرط الخبره وتعديل  نسبة االوامر التغييريه الى %15

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6724
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2014/2013/12 انشاء وانجاز مشروع معسكر سالم العلي السالم 
الصباح على/شركة األحمدية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار ) بمبلغ إجمالي قدره 

(282,028,010/101 د.ك) مائتين واثنى وثمانون مليون وثمانية وعشرون الف  وعشر دينار  
ومائة وواحد فلس  الغير شريطة تعديل التالي : 

أ-تسعير البنود التي لم يتم تسعيرها من األعمال األساسية 
ب-إستيفاء جميع المالحظات المبنية في التقرير الفني 

ج-تقديم ختم ملحق المناقصة
د-تعديل جداول الكميات (موازنة تثمينية)

-اطلع الجهاز على كتاب الحرس رقم (7195) المؤرخ في 2017/8/13 المتضمن الرد على 
بعض المالحظات 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لتنسيق الرئاسة مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2540
 تاريخ الكتاب :2017/07/02

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بفسخ عقد ممارسة رقم ب ز م 2016/12 نظام اجراءات العمل ومؤشرات 
األداء 11G للبيت المبرم مع / شركة المستشار الوطني لالستشارات االدارية والصناعية وذلك 

لالسباب المذكورة بالكتاب .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد يوسف عبدالمعطي     مراقب التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4644
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م م ك/2012/13(ع) اعمال الصيانة الكاملة لنظم 
البداالت واالتصاالت ونظم المراقبة والمتابعة الموحدة لموانئ المؤسسة المبرم مع/ شركة احمد 
يوسف بهبهاني لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/9/3 بمبلغ إجمالى قدره (32,816/166د.ك)
فقط اثنى وثالثون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  ومائة وستة وستون فلس  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2017/2016/19

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فؤاد دشتي     مدير االدارة القانوينة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3143
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقود المناقصة رقم أ ج/ش م/2015/2014/3 الستئجار مركبات (صالون - 
جيب - وانيت - باص - سوبرمان) لحساب اإلدارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/8/19 حتى

2018/2/18المبرم مع الشركات التالية  :-
- شركة المال لإلستئجار بمبلغ إجمالي قدره (28,215/428د.ك)

- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/15,958د.ك)
- شركة كي جي أل لتأجير السيارات  بمبلغ إجمالي قدره (9,073/776د.ك)

- شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارات بمبلغ إجمالي قدره (13,639/552د.ك)
- شركة الخليج للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/13,026د.ك)

- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (-/8,464د.ك)
وذلك لحين انتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم أ ج/ ش م/2018-2017/1

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

 

الموضوع
1
م

  تخطر االدارة بااللتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6266
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/8 اصالح وتشغيل وصيانة مولدات كهرباء احتياط 
التابعة لالدارة العامة لالطفاء لمدة ثالث سنوات

* طرح عام 
* ال تقبل عروض بديلة

*  ال تقبل التجزئة
* نسبة األوامر التغيرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود
النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم التصميم والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13423
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 69-2016/2015 أعمال زراعة وتنسيق وصيانة حدائق 
المسجد الكبير المبرم مع/ شركة شراع البوم للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا 

من 2017/9/2 حتى 2018/3/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/16,632 د.ك)  فقط ستةعشر الف  
وستمائة واثنى وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح ممارسة جديدة.

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

 

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

الجماعي للبند رقم (123) دون إبداء أي مبررات مقبولة

- كما اطلع الجهاز على كتاب وزارة االوقاف رقم (13585) المؤرخ في 2017/8/19 
والمتضمن رد وزارة المالية

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

 

الموضوع
1

2

م

  تخطر الوزارة بااللتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17168
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/3-2017 الخاصة بإستئجار سيارات مع سائقين وبدون 
سائقين لمدة سنتان على النحو التالى :

- على/ شركة دايموند هاوس العالمية بمبلغ إجمالي قدره (-/233,240 د.ك )  فقط مائتين وثالثة
وثالثون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير .

- على / شركة االولوية للسيارات  بمبلغ إجمالي قدره (-/78,672 د.ك )  فقط ثمانية وسبعون 
الف  وستمائة واثنى وسبعون دينار  الغير .

- على / شركة يوسف العويد وأوالده  بمبلغ إجمالي قدره (-/6,696 د.ك ) فقط ستة آالف  
وستمائة وستة وتسعون دينار  الغير

- على / شركة بوينت وورد بمبلغ إجمالي قدره (-/63,900 د.ك )  فقط ثالثة وستون الف  
وتسعمائة دينار  الغير .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة
السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17493
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2-2014-2015 إستئجار سيارات مع وبدون سائقين 
المبرم مع الشركات المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 

2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/23,802 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف وثمانمائة واثنين 
دينار الغير علما بان الوزارة قائمة على ترسية المناقصة الجديدة

- اطلع الجهاز على فاكس الوزارة المتضمن افادتها سبب الفجوة بين انتهاء العقد وطلب التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس
السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20818
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :19959
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ب أأ/ 2017/2016/9 اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة 
في المنشآت والمرافق العائدة للبلدية  بمحافظة االحمدي و مبارك الكبير  لمدة سنتين على/ شركة
توافق للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم (-45.9%) بمبلغ اجمالى قدره (-

/1.082.000د.ك)   فقط  مليون  واثنى وثمانون الف  دينار  الغير
شريطه استيفاء شهادة براءه الذمة وختم كافة اوراق العطاء

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب للمناقصات والمزايدات

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2016/2015/4(ع) اعمال انشائية صغيرة متفرقة 
بالمقابر لمدة سنتين على/ شركة االمراء للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم (-
47.25%) بمبلغ إجمالى قدره (-/1.055.000د.ك) فقط  مليون وخمسة وخمسون الف  دينار  
الغيرمع توقيع الشركة على إقرار إضافة بند العمالة وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب للمناقصات والمزايدات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع (2017/42) المؤرخ في 
2017/5/31 المتضمن الموافقة على الترسية مع  االلتزام بمالحظات ديوان المحاسبة في 

2017/7/10

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20194
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :20028
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب تمديد موعد إقفال الممارسة رقم (2017/2016/20) تعديل وتأثيث فرع البنك بمنطقة الرقة
لمدة شهر وذلك إلجراء بعض التعديالت على وثيقة الممارسة

 

طلب البنك استبعاد/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت من الممارسات  وذلك 
لالخالل الشركة بتنفيذ عقد المناقصة رقم 2015/2014/1 تقديم اعمال النظافة والمناولة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات

الموضوع
1

2

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6629
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية البند الثاني المناقصة رقم 2016/2015/30 التجهيزات الهندسية 
واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب االلي واجهزة الحاسب واتصاالت الحاسب الرئيسي لمبنى 
كلية الشرطة الجديد لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على /شركة الهندسة والتقنيات 

المتعددة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/227,700 د.ك)  فقط مائتين وسبعة وعشرون الف
 وسبعمائة دينار  الغير بعد تجديد الكفاله البنكية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم المعرادي     مهندس كمبيوتر
الرائد/ فهد العويرضي     رئيس قسم الدعم الفني والهندسي

المهندس/ فهيد العجمي     مهندس
المهندس/ سوريش     مهندس اول كهرباء

الرائد م/ محمد محمود حسين     مراقب ورش

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7407
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/29 توريد وتركيب اجهزه حاسب شخصي 
وطابعات وملحقاتها والشبكة الداخلية واحبار الطابعات واجهزه UPS وتجهيزات هندسية 

واالنظمة المساندة لزوم ادارات مختلفة لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على الشركات 
التالية :-

-البند رقم (2) على / شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (319.911/200د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة عشر الف  وتسعمائة واحدىعشر دينار  

ومائتى فلس  الغير
-البند رقم (4) على / الشركة الكويتية الكندية المتكاملة ( اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/11.400د.ك)  فقط احدىعشر الف  واربعمائة دينار  الغير
-إلغاء وإعادة طرح البندين (1-3) لعدم مطابقة الشركات المتقدمة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد م/ محمد محمود حسين     مراقب ورش
المهندس/ فهيد العجمي     مهندس

السيد/ هيثم المعرادي     مهندس كمبيوتر
المهندس/ سوريش     مهندس اول كهرباء

المهندس/ هيثم سجيع     مهندس

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6372
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

طلب إلغاء  الممارسة رقم 2015/80-2016 توريد وضمان عدد (3) سيارات إسعاف مجهزة 
لزوم إدارة الشئون الصحية للشرطة لإلدارة العامة لإلمداد والتموين ( إدارة اآلليات) بالوزارة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / الدكتوره جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8811
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :272722019515
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 941 بشأن الغاء المناقصة رقم 1172914 صيانة 
الزراعات التجميلية و الري بمعسكر لواء مبارك اآللي ( ل15) و معسكر لواء اليرموك و قاعدة 

محمد األحمد البحرية المرساه على/ شركة مجموعه حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة 
والمقاوالت (اقل االسعار)

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة مجموعه حمد العصفور رقم (4/17) بتاريخ 2017/2/12 
المتضمن استفسارها عن الغاء المناقصة او توقيع العقد

- وكتاب الشركة رقم 2017/743 بتاريخ 2017/5/7 المتضمن تسليم كفاله االنجاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد التركيت     منسق اداري اول

طلب تعديل قيمة التمديد األول لعقد المناقصة رقم 1462813 تأجير اجهزة حاسب آلي لزوم 
هندسة المنشآت العسكرية المبرم مع/  الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات ليصبح بمبلغ (-
/50.000 د.ك) خمسون ألف دينار كويتي بدال من  (56.846/748 د.ك) وذلك بناءا على 

الموافقة الواردة من وزارة المالية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد التركيت     منسق اداري اول

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الوزارة وشركة مجموعة حمد العصفور ر وشركاه 
للتجارة العامة والمقاوالت  بقرار مجلس الوزراء رقم 941

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272762411810
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :27241180435
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم 1772916 تشغيل و صيانة و اصالح المعدات و االجهزة 
و التركيبات الميكانيكية بمعسكر لواء مبارك المدرع/15 وذلك إلنتفاء الحاجة

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722109444 بتاريخ 2017/8/8 المتضمن 
سبب االلغاء لوجود مناقصة اخرى لنفس الموقع برقم (1382913)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد التركيت     منسق اداري اول

طلب ترسية الممارسة رقم (154160-10-2418) شراء نظام ترجمة ثابت ومتنقل لتمرين حسم 
العقبان 2017 على / شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (أقل األسعار) بمبلغ قدره (-

/29.889 د.ك) فقط تسعة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي ال غير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد التركيت     منسق اداري اول

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8858
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/3
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب إلغاء البند رقم (3) من المناقصة رقم 2016/2015/118 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة 
علمية لكلية الطب لقسم علم التشريح بالجامعة ذلك لعدم تجديد الكفالة األولية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ (9,546/480 د.ك)  فقط تسعة آالف  وخمسمائة 
وستة واربعون دينار  واربعمائة وثمانون فلس  الغير بنسبة (0.79%) على قيمة عقد المناقصة

رقم C0800/KUCP/KU/10-11 تنفيذ و صيانة كلية االداب و كلية التربية مدينة صباح 
السالم الجامعية بالجامعة المبرم مع/ شركة ارابتك باالشتراك مع المجموعة المشتركة للمقاوالت 

بدون مدة زمنية وذلك بناء على مالحظات وزارة الكهرباء ولالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8570
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب تمديد فترة الدراسة الفنية لعطاءات المناقصة رقم 2017/2016/119(ع) توريد وتركيب 
وتشغيل اجهزة علمية الدارة االبحاث الجامعية بحث رقم (3326/13/02SRUL) بالجامعة 

لتصبح (60) يوم بدال من (30) يوم مع تمديد الكفاالت االولية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب تاريخ 2017/8/1 مع تمديد الكفاالت 
االولية

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8916
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8917
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8394
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/222-2018 سابقا 2016/482-2017 توريد وتركيب 
وتشغيل جهاز علمي الدارة االبحاث على/ شركة العرفج الهندسية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/40.500 د.ك) فقط اربعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/191-2018 سابقا 2016/27-2017 توريد شاشات تفاعلية 
لكلية العمارة على/ شركة بريمر تكنولوجي للتجارة العامة (خامس أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/19.875 د.ك)  فقط تسعة عشر الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2017/344-2018 توريد كتب عربية للفصل الدراسي االول 
والثاني والصيفي للعام 2018/2017 لمكتبة الطالب  بالجامعة على الشركات المذكورة بكتاب 

الجامعة بمبلغ اجمالي قدره (300,577/250 د.ك)  فقط ثالثمائة الف  وخمسمائة وسبعة 
وسبعون دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :21903
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

 رقم الكتاب :19333
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/27 اصالح القواعد الخرسانية للخطوط 
الهوائية جهد من (3.3 الى 400 ك.ف) في مناطق متفرقة من دولة الكويت على/ كنار للتجارة 

المقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/999.500د.ك)  فقط تسعمائة وتسعة 
وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/11 اصالح وتحديث 
الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في 
محافظة الجهراء المرساه على/ شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية بنسبة 

خصم (66.7%) لتصبح بمبلغ إجمالى قدره (-/999.000د.ك)  فقط تسعمائة وتسعة وتسعون 
الف  دينار  الغير بدال من (-/3.000.000د.ك)  فقط ثالثة ماليين  دينار الغير بناء على 

مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/4/4

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :21221
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :21572
 تاريخ الكتاب :2017/08/01

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على وقف دعوة / شركة الخرافي ناشيونال من
المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/39 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية 
في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لعدم قيام الشركة بدفع رواتب العاملين للعقود 

السابقة وعدم توفر المعدات الالزمة والعدد الكافي للعمالة للقيام بأعمال الصيانة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/107,580د.ك) فقط مائة وسبعة الف وخمسمائة
وثمانون دينار  الغير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م /15/ 2013 
/2014 اعمال صيانة البطاريات و شاحناتها بمحطة التحويل الثانوية 433/11, 0ك ف لكل من 

محافظة العاصمة - الفروانية -حولي-الجهراء المبرم مع شركة أوالد عبد العزيز عبدالمحسن 
الراشد مع تمديد العقد لمدة 6 شهور إعتبارا من 2017/7/8 حتى 2018/1/7 وذلك لحين 

االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (و ك م/2017/2016-79)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على االمر التغييري 
ثانيا: الموافقة على التمديد من تاريخ الكتاب في 2017/8/1

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/23 صيانة األجهزة والمعدات في 
المختبر الكيميائي بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

* المناقصة تقبل التجزئة 
* التقبل عروض بديلة 
* عدد الشركات(14)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :19884
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :14375
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :20470
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :22497
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 DMW CORPORATION ,JAPAN / (اعيد بحث) طلب استدراج عرض من شركة
موكلو شركة / المحطة التجارية لتوريد قطع الغيار المطلوبة لمنطقة مآخذ البحر من المصنع 
االصلي DMW CORPORATION , JAPAN لمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 

(اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة رقم 2017/1-2018 اعمال توريد وتركيب اجهزة الوقاية 
الرئيسية في بعض محطات التحويل الرئيسية ذات الجهد 132 ك.ف عن طريق الوزارة واالعالن

عنها بالجريدة الرسمية

 

 Mitsubshi Hitachi Power System / (اعيد بحث) طلب استدراج عرض سعر من شركة
LTD ,Japan موكلو شركة / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لتوريد قطع غيار 

من المصنع االصلي للمعدات الدوارة في الغاليات ومضخات تغذية مياه البحر بمحطة الزور 
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب ترسية الممارسة رقم وك م 376/2016/13 مكعبات كربونية لمسخن الهواء الدوار إلدارة 
محطة الصبية على / شركة البحار العالية للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ قدره (-

/6.590 د.ك) فقط ستة آالف وخمسمائة وتسعون دينار كويتي ال غير.

 

الموضوع
6

7

8

9

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :22466
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم وك م 637/2016/13 قطع غيار لمحللي الصوديوم واألمونيوم 
لتوريدها الى مخازن محطة الصبية قسم األجهزة على / مجموعة سدرة اآلسيوية للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ قدره (-/19.684 د.ك) فقط تسعة عشر ألف وستمائة وأربع 

وثمانون دينار كويتي ال غير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/61

  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 :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للصناعة

 رقم الكتاب :396
 تاريخ الكتاب :2017/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الستكمال تنفيذ 
الدراسة االستشارية إلنشاء مجمع تكنولوجي في منطقة الشدادية الصناعية بمبلغ إجمالي قدره 

(-/170،000 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 846 المؤرخ في 2017/7/4 المتضمن مبررات التعاقد 
المباشر وتوفر الميزانية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 
وموافقة كل من:

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة / عبد الله سعود العبدرزاق 
عضو الجهاز  المركزي للمناقصات العامة/ مشاري محمد البليهيس

عضو الجهاز  المركزي للمناقصات العامة/ عبد العزيز محمد السمحان
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 21-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


