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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/75
28-محرم-1440 هـ 

   االربعاء
2018-10-10 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-10-10

)(   االربعاء2018/75 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

عبدالله سعود العبدالرزاق
د. محمد عبدالله العيسى

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
8

1

1

2
3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  15-10-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

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

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة 
البحرية

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس 
المشروع

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة 
المناقصات

السيده/ لطيفه العيسى     مهندس مدني

م/ عادل دشتي     مدير ادارة العمليات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ جمال الكندري     مدير المكتب الفني

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ سليم المحميد     رئيس قسم 
الطوارىء الطبية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي 
خدمات

1

2
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4
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6

7

8
9

10
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12
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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

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة
 العضو / ممثل هيئة مشروعات الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

السيدة/ أسماء الموسى     مدير ادارة 
الشئون المالية

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

17

18
19

20



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/10/21 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الدفاع

جامعة الكويت

الرقم :- 2417-2-26182

الرقم :- 2417-4-28182

الرقم :- 2417529182

الرقم :- 2019/2018/23

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد دجاج مثلج كويتي وبيض طازج لزوم / وحدات الجيش

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد مياه قناني للشرب ومشروبات غازية لزوم / وحدات الجيش

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد األلبان ومشتقاتها لزوم / وحدات الجيش

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة أجهزة وأنظمة الهواء - كلية العلوم - وحدة السالمة 
المختبرية - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/10/21 اجتماع رقم :

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1145
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم ص و 2018/2017/1 تقديم خدمات مراقبة وإعداد 
الحسابات الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة طرحها بممارسة محدودة استنادا 

للمادة رقم (55) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

حضر من جانب الصندوق:
- عبدالله الجوعان    المدير العام

- مريم الشمالي        نائب المدير العام

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال:إعادة الطلب للجهة لمزيد من الدراسة بناءا على طلبها

ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 أشهر

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/2441$
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

شركة فيجن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث)شكوي الشركة من المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و
توسعة نظام تلقي البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية إللغاء كافة 

االشتراطات المستخدمة وطلب تأجيل المناقصة مدة زمنية مناسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليم المحميد     رئيس قسم الطوارىء الطبية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: استعجال الوزارة بالرد على الشكوى المحالة في 2018/10/4

ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2585
 تاريخ الكتاب :2018/09/30

 
 
 

وزارة االشغال
طلب تعديل المبلغ اإلجمالي لترسية المناقصة رقم 2016/6-2017 الخاصة بمشروع هدم واعادة
بناء عدد 5 مراكز للتراخيص التجارية تابعة لوزارة التجاره المرساة على /شركة رامكو الجزيرة 
لتصبح بمبلغ (-/2,307,075 د.ك) مليونين  وثالثمائة وسبعة الف  وخمسة وسبعون دينار بدال 
من (-/2,308,161د.ك) لمدة 18شهر وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة وذلك لوجود 

أخطاء حسابية تم تصحيحها مع المقاول

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ب 
/2017/2016/1 تجهيز وتوريد وتشغيل وتطوير وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز 

الشعيبة التابع للهيئة.

- علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن 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 لعدم حضور ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1168695
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ش-2019/2017/79 توريد و تركيب و فحص و تسليم وصيانة 
االثاث و التجهيزات و اعمال تشطيبات التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة على/ شركة 
المدير الكويتي الدارة المشاريع العقارية (ثاني اقل االسعار) مطابق للشروط واالسعار بمبلغ 

اجمالي قدره (-/4,988,888 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وتسعمائة وثمانية وثمانون الف  
وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/10/21 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3574
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

طلب الوزارة إستدعاء شركة / البلدوز الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت المشارك  بالمناقصة 
رقم ب ز/5-2016(ع) مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت الزكاة ( منطقة مبارك 

العبدالله ) وذلك لألجتماع معها وطلب تقديم موازنة مالية جديدة لجدول االسعار المقدم وتعهد يفيد 
بتنفيذ ألعمال المناقصة حسب السعر المقدم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ لطيفه العيسى     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار و توجيه دعوه لحضور ممثل عن 
بيت الزكاة و شركة / البلدوز الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم 

و عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/10/21 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4619
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك 1- 2017 / 2018 تأمين صحي (العالج) للموظفين وأسرهم 
وإصابات العمل والتأمين على الحياة لموظفي المؤسسة على/ شركة الكويت للتأمين (أقل 

األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (6,951,925/167 د.ك)  فقط ستة 
ماليين  وتسعمائة واحدى وخمسون الف  وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار  ومائة وسبعة 

وستون فلس  الغير لمدة ثالث سنوات.

-اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (5206) المؤرخ في 2018/10/2 والمتضمن طلب 
تمديد التأمين األولي للشركات لمدة ثالثة أشهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط والمشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8898
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10090
 تاريخ الكتاب :2018/09/24

 
 
 

(أعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم 2018/2017/12 بناء وتوريد وضمان عدد (6) زوارق 
إنقاذ (13) متر وتوابعهم لإلدارة المرساة على/ شركة البوم للمعدات البحرية والغوص (ثاني أقل

األسعار) وذلك لعدم مطابقة كل الشركات المتقدمة للشروط والمواصفات الفنية
وبناء على مالحظات ديوان المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتب اإلدارة أرقام
-  (9843) المؤرخ في 2018/9/17 المتضمن رد اإلدارة على شكوى مركز القوارب السريعة

- (9997) المؤرخ في 2018/9/19 المتضمن التقرير الفني المفصل
- كتاب شكوى مركز القوارب السريعه رقم 2018 المؤرخ في 2018/8/27

- وكتاب اإلدارة رقم (9445) المؤرخ في 2018/9/2 المتضمن التقرير الفني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية

طلب الغاء البنود أرقام (8 ، 9 ، 15 ، 19 ، 21) من المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد 
اليات واجهزة ووسائل نقل برية لالدارة لتقادم المواصفات الفنية لآلالت وذلك بناءا بمالحظات 

كتاب ديوان المحاسبة .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي
أوال: يعاد طلب الغاء المناقصة للجهة بناءا على طلب الجهة

ثانيا: يؤجل لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3309
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :28451
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

 
 
 

طلب االطالع والعلم بشأن الغاء البند االختياري من  ترسية المناقصه رقم ب ب 
هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS والبحث واالنقاذ 
SARوتطوير الدالئل المالحية ATON على / شركة المستقبل لالتصاالت ( ثالث أقل األسعار ) 
بمبلغ اجمالي قدره (12,929,080/44د.ك)  فقط اثنىعشر مليون  وتسعمائة وتسعة وعشرون 

الف  وثمانون دينار  واربعمائة واربعون فلس  الغير ردا على مالحظات ديوان المحاسبة بكتابهم 
رقم (507/1/5/12-6678) المؤرخ في 2018/9/18 باالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جمال الكندري     مدير المكتب الفني

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/8 
توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي مبارك الكبير - االحمدي لمدة 3 سنوات

 

طلب الغاء المناقصه رقم ب ب هـ 2017/2016/4 أعمال التشغيل والصيانة الكاملة واالصالح 
مع كافة قطع الغيار لخدمات أجهزة اتكييف وملحقاتها في جميع مرافق الوزارة  لمدة ثالث 

سنوات وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5260
 تاريخ الكتاب :2018/09/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة العامة رقم ا م م/2017/2016/10/1 صيانة الشبكة الرئيسية في المركز 
الحكومي بكيفان والمواقع الخارجية التابعة للوزارة على/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/62.674 د.ك) لمدة (1095) يوما

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2/10-5149) المؤرخ بتاريخ 2018/9/20 
المتضمن طلب تمديد التأمين األولي للشركات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ عادل دشتي     مدير ادارة العمليات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2115
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2141
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :584
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/950,000د.ك) فقط تسعمائة 
وخمسون الف  دينار  الغير مايعادل نسبة قدرها (36,55%)على قيمة عقد المناقصة رقم ق 
ص/ط/360 صيانة و استبدال و اعادة انشاء مجارير و خطوط مجاري مياه االمطار في دولة 

الكويت المبرم مع / شركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية وذلك لتفعيل المادة (52 -3)
من الشروط الخاصة بالعقد

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب اصدار االمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ (530,785/060د.ك)  فقط خمسمائة وثالثون 
الف  وسبعمائة وخمسة وثمانون دينار  وستون فلس  الغير  مايعادل نسبة(14.38%) من قيمة 
عقد المناقصة رقم (هـ ط / 250) تصميم وانشاء وانجاز وصيانة جسور مشاة بمناطق متفرقة 

بدولة الكويت ومواقف نقل عام ( المجموعة الثانية) المبرم مع / شركة خالد علي الخرافي 
واخوانة للمقاوالت االنشائية وذلك اللغاء جسر المشاة الرابط بين منطقة سلوى وشاطئ أنجفة

 

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

لمدة (181) يوم اعتبارا من 2018/9/12حتى 2019/3/11 بمبلغ اجمالي قدره (56,765/700
د.ك) ستة وخمسون الف  وسبعمائة وخمسة وستون دينار  وسبعمائة فلس وذلك لحين اإلنتهاء 

من إجراءات العقد المباشر رقم هـ ص/ص/207

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توفير بديل اللغاء جسر المشاة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :23389
 تاريخ الكتاب :2018/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :22426
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

 رقم الكتاب :22097
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2326/4) المبرم مع/ شركة عقارات الكويت الستئجار مكاتب لبعض 
ادارات وزارة العدل لمدة سنه اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,058,648 د.ك) 

 فقط  مليونين  وثمانية وخمسون الف  وستمائة وثمانية واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب تجديد العقد رقم أخ/2555/4 المبرم مع/ ورثة صالح عبدالعزيز يوسف الستغالل المبنى من 
قبل وزارة التربية كسكن مدرسات لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/189,000 د.ك)  فقط مائة وتسعة وثمانون الف  دينار  الغير

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 8-2015/2014 تنظيف مباني ومرافق ومكاتب ومساكن 
إدارة إسكان موظفي الدولة المبرم مع / شركة الدائرة االهلية للتنظيف لمدة ستة أشهر اعتبارا 

من 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/76,752د.ك )  لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة الجديدة رقم 2018/2017-20

مرفق كتاب رقم23205 بتاريخ 2018/10/3

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :23115
 تاريخ الكتاب :2018/10/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/16139
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات صالون الغراض 
الضيافة العامة والمؤتمرات للوزارة المبرم مع / شركة الخليج لـتأجير السيارات لمده ثالثة اشهر
اعتبارا من اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (70,171/290د.ك)  فقط سبعون الف 

ومائة واحدى وسبعون دينار  ومائتين وتسعون فلس  الغير وذلك لحين توقيع عقد المناقصة 
الجديدة رقم 2018/2017/1

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2015/2-2016(ع) أعمال صيانة وترميم 
لمباني أمالك الدولة واألعمال اإلنشائية البسيطة في مواقع مختلفة من دولة الكويت المبرم مع/ 
شركة قاسيون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالث أشهر اعتبارا من تاريخ انتهائه حتى
2018/9/15 بمبلغ اجمالي قدره (-/50,000 د.ك) خمسون ألف دينار وذلك لحين اإلنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2019-2018/1

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018021272
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين و فنيين و 
اخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات المبرم مع/ شركة بشارة للتجاره العامة لمدة ثالث 

اشهر اعتبارا من 2018/11/1 حتى 2019/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/35,400 د.ك)  خمسة 
وثالثون الف  واربعمائة دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 

(وع/2018-2017/2)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم وجود خطة واضحة لدى وزارة العدل لتكويت 
الوظائف المطلوبة في العقد

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018020600
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وع/7-2019/2018 حماية وأمن مباني الوزارة لمدة ثالث 
سنوات

* بيانات المناقصة :
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة (مجموعات)
-األوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة:
- الخبرة ال تقل عن 5 سنوات في مجال أعمال الحراسة األمنية و مؤسسات حكومية أو قطاع 

خاص أو أهلي خالل الفترة من 2010 حتى 2018 و يرفق ما يثبت ذلك مع عطائه
-أن يكون لديه عقود سابقة او حالية خالل الفترة المذكورة أعاله في نفس المجال لجهات و 

مؤسسات حكومية

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018013372
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018015730
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/2 استئجار سيارات مع سائق لخدمة 
اإلنتقاالت الخارجية ألعمال التوثيق

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2018019768) المؤرخ بتاريخ 2018/9/6 المتضمن 
التعديالت

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
- يشترط في المتقدم لهذه المناقصة أن تكون لديه خبرة سابقة في مجال تأجير السيارات 

للوزارات والهيئات الحكومية وعليه أن يرفق مع عطائه ما يؤكد ذلك (تم اإلضافة بأن الخبرة ال 
تقل عن ثالث سنوات خالل عام 2010 حتى عام 2018)

- أن يكون لديه عقود سابقة أو حالية لنفس األعمال المطلوبة لجهات ومؤسسات حكومية خالل 
فترة الخبرة المطلوبة وعليه أن يرفق مع عطائه صور من هذه العقود مفصال بها بداية ونهاية 

العقد وقيمته اإلجمالية
*** لم يتم اإللغاء

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ع / 5 / 2018 / 2019 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة بدالة 
إلكترونية لمبنى مجمع النيابات بالشويخ

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018022391
 تاريخ الكتاب :2018/10/07

 
 
 

طلب الوزارة تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ع / 2018/2017/2 تقديم فنيين و 
أخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات لمده شهر وذلك إلعادة دراستها

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد 
اقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9271
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/52 التجهيزات الهندسية واألنظمة 
المساندة وشبكة حاسب آلي واتصاالت الحاسب الرئيسي لمبنى إدارة شؤون اقامة مبارك الكبير 

على النحو التالي:

- البند رقم (1) على/ شركة كوانتم سلوشنز للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره
(-/57,900 د.ك)

- البند رقم (2) على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (خامس أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/268,500 د.ك)

- البند رقم (4) على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/11,565 د.ك)

وإلغاء وإعادة طرح البند رقم (3) لعدم مطابقة العروض للمواصفات الفنية

- علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات 
العامة

- مرفق إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين بحد اقصى لحين تمديد 
التأمين األولي للشركات الموصي بالترسية عليها

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9360
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :9358
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :9359
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الوزارة بتعديل صيغة قرار الجهاز على طلب تمديد عقد المناقصة رقم 
2015/2014/12 (ع) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية بمواقع الوزارة 

بمحافظة (الفروانية) المبرم مع/ شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لألسباب 
الموضحة بكتاب الوزارة

 

(اعيد بحث) افادة الوزارة بتعديل صيغة قرار الجهاز على طلب  تمديد عقد المناقصة رقم 
2015/2014/10 ( ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية بمواقع الوزارة 
بمحافظة (العاصمة) المبرم مع / شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن 

وذلك لألسباب الموضحه بكتاب الوزارة

 

(اعيد بحث) افادة الوزارة بتعديل صيغة قرار الجهاز على طلب  تمديد عقد المناقصة رقم 
2015/2014/11 (ع) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية بمواقع الوزارة 

بمحافظة (حولي) المبرم مع / شركة دلما العالمية التجارية وذلك لألسباب الموضحه بكتاب 
الوزارة

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط و المواصفات
و عدم موافقة:

 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط و المواصفات
و عدم موافقة:

 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط و المواصفات
و عدم موافقة:

 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7101
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

(اعادة بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم 2016/2015/37 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب 
شخصي وملحقاتها لزوم عدة إدارات لإلدارة العامة لنظم المعلومات المرساة على/ شركة 

النواصي للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) وذلك إلعتذار الشركة عن التوريد

- علما بأن الممارسة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات 
العامه

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم وجود نصاب العضاء مجلس 
االدارة

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15725
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :16222
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :16223
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/21 انشاء وانجاز وصيانة مبنى /  قطاع المساجد 
بمنطقة االستعماالت الحكومية بمنطقة جنوب السرة على/ شركة بيوت الوطنية للتجارة العامة 

والمقاوالت (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-
/4،599,999د.ك)  فقط اربعة ماليين  وخمسمائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة وتسعة 

وتسعون دينار  الغير

-مرفق إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين االولي

 

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف 14-2018/2017 هدم وإعادة إنجاز وصيانة مسجد / سالم العلي
بمنطقة الفحيحيل - قطعة (46) على/ شركة يونسيس انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت 
(أقل األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/967,000 د.ك) فقط 

تسعمائة وسبعة وستون الف  دينار  الغير

 

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/11 هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد 
/حمود الرومي بمنطقة السالمية -قطعة (123) على / شركة يونسيس انترناشيونال للتجارة 

العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-
/537,000د.ك) فقط خمسمائة وسبعة وثالثون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :16828
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/12 صيانة نقاط الربط الشبكي للمواقع الخارجية 
التابعة للوزارة على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) المطابقه للشروط 
والمواصفات لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/243,270 د.ك) فقط مائتين وثالثة 

واربعون الف  ومائتين وسبعون دينار  الغير

- مرفق إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم أ.ف / 7 / 2018 / 
2019 اعمال نظافة مبنى الوزارة ببرج التوأم وأي مباني اخرى تابعة للوزارة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16988
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :16805
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب تعديل قيمة التمديد السادس لبنود عقد المناقصة 2012/2011/1 ( ع ) توفير اخصائيين 
نظم الية الدارة مركز نظم المعلومات بالوزارة ليصبح (-/9,300د.ك)  فقط تسعة آالف  وثالثمائة 

دينار  الغير بدال من (-/13,800د.ك) 
السبب: وذلك لتخفيض عدد االستشاريين من 3 إلى 2

 

طلب إصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالى قدره (-/3,375د.ك)  فقط ثالثة آالف  
وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير مايعادل نسبة (20,83%) من قيمة عقد الممارسة رقم 
17-2017/2016 تصميم وصف وإخراج وطباعة مجلة واحة االوقاف المبرم مع/ شركة مطابع 

الخط وذلك لتخفيض الكمية المتبقية من المجلة المذكورة بنسبة (%50)

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د.مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14379
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :13626
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 39-2018/2017 توفير اخصائيين واستشاريين في مجال نظم 
المعلومات لمركز نظم المعلومات بالوزارة لمده ثالث سنوات 

بيانات المناقصة :
* التقبل عروض بديله 
* تقبل التجزئة / بنود 

* االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
* هذة المناقصة مقتصرة على الشركات المسجلة لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

2018
* يلتزم كل مناقص بان يرفق مع عطائة مايثبت توفر الخبرات الفنية المتخصصة لمده 5 سنوات 

السابقة على االقل 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف/2019/2018/4 اعمال الترميم والصيانة الجذرية 
واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة للمساجد التراثية لمده سنتين  بين الشركات المصنفة لدى 

الجهاز بالفئة الرابعة لالعمال االنشائية 

بيانات المناقصة :
* التقبل عروض بديله 

* التقبل التجزئة
* االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
8

9

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6388
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/25 إدارة عمليات التشغيل و الصيانة ألجهزة 
الحاسب اآللي و ملحقاتها بالوزارة  لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصه
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية ( %25 )

 

الموضوع
10
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 42 / 
2017 / 2018 أعمال النظافة إلدارات قطاع تشغيل وصيانة المياه في مناطق متفرقة بدولة 

الكويت

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
2017/2016/77 اعمال التحديث والتشغيل و الصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في 

محطات التحويل الكهربائية الرئيسية بمحافظات (الجهراء - العاصمة - الفروانية)

 

 افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 62 / 
2016 / 2017 أعمال الصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في بعض محطات التحويل 

الكهربائية الثانوية بدولة الكويت.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد التأمين االولي للشركة الفائزة بالمناقصة فقط لمدة شهر

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27115
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :22389
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب تجديد العقد الفرعي التابع / لوزارة المالية ألعمال خدمات الدفع االلكتروني للوزارة المبرم 
مع / شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة - كي نت لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

2018/5/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/315,000د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسةعشر الف  دينار  الغير 
وذلك بناءا على موافقة وزارة المالية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

(اعيد بحث) طلب التمديد االول للعقد رقم و ك م / ع ص/ 4850-2015/2014 اعمال التعديالت 
والصيانة الشاملة لخدمات مراكز المراقبة والتحكم ( الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء ) 
المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال (سابقا) - الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية
- إنشاء وخدمات (حاليا) لمدة 7 اشهر و17 يوما اعتبارا من 2018/5/17 حتى 2019/1/3 

بمبلغ اجمالى قدره (68.336/386د.ك)  فقط ثمانية وستون الف  وثالثمائة وستة وثالثون دينار 
وثالثمائة وستة وثمانون فلس  الغير وذلك لالستمرار باعمال الصيانة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (27549) بتاريخ 2018/9/23 المتضمن تغيير اسم 
الشركة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب 2018/9/18

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة نظرا النتهاء العقد

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7723
 تاريخ الكتاب :2018/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :19819
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة عامة رقم و ك م / 2018/7280 توريد عدادات كهرباء ومياه ذكية على 
الشركات العالمية المصنعة لعدادات الكهرباء و المياه الذكية او وكيلها المحلي لمدة 12 شهرا

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

 -االوامر التغييرية (%10)
*هذه المناقصة قابلة للتجزئة على بندين :

-البند االول: خاص في توريد عدادات كهرباء ذكية
-البند الثاني: خاص في توريد عدادات مياه ذكية

*شروط المناقصة:
-ان يكون المناقص من احد الشركات المصنعة لعدادات الكهرباء الذكية (البند االول)
-ان يكون المناقص من احد الشركات المصنعة لعدادات المياه الذكية (البند الثاني)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 79 / 2016 / 2017 تزويد وتركيب معدات المراقبة 
والتحكم لعدد (6) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف في مناطق مختلفة في دولة الكويت بين 

الشركات المذكورة بكتاب بكتاب الوزارة

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%15) 

*شروط المناقصة:
- أن يتم التوريد من المصانع المذكورة بوثائق المناقصة

 

الموضوع
6

7

م

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

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :28342
 تاريخ الكتاب :2018/09/30

 
 
 

 رقم الكتاب :28008
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب الغاء طلب التعاقد المباشر رقم و ك 
م/13-2018-35 اعمال تحديث وتمديد العمر االفتراضي للوحدات البخارية ارقام (7,2) في 

محطة الزور الجنوبية لتوليد القوآ الكهربائية وتقطير المياه مع/ توشيبا باور سيستمز (المصنع 
االصلي) لطرحة بمناقصة محدودة على الشركات العالمية المصنعة

 

طلب التعاقد المباشر رقم ( و ك م -13-2018-47) مع / شركة سيمنس لإللكترونات والخدمات 
الكهربائية ألعمال إستبدال القواطع الكهربائية المعزولة بالزيت بأخرى مفرغة من الهواء 

(VACCUM) جهد (11 ك.ف) في عدد (11) محطة تحويل رئيسية  لمده (36) شهر بقيمة 
تقديرية  (-/1,700,000د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) 

من القانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم ( 2018/60)  
المنعقد بتاريخ 2018/8/8 المتضمن: بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة على طلب الوزارة بإعادة 
بحث طلب إلغاء التعاقد المباشر و طرح الموضوع بمناقصة محدودة  وموافقة: عضو الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

ثانيا: الموافقة على طلب الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط
ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :28010
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :20157
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

 HITACHI HIGH طلب التعاقد المباشر رقم (و ك م-13-2018-45)  مع/ شركة
TECHNOLOGIES CORPPRATION العمال استبدال القواطع الكهربائية 11 ك.ف 
لعدد (5) محطات تحويل رئيسية  لمدة (24) شهرابقيمة تقديرية  (-/850,000د.ك) فقط ثمانمائة
وخمسون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في 

شأن المناقصات العامة

 

طلب طرح الممارسة المحدودة  رقم ( و ك م  / 9/ 2018/2017) اعمال اصالح طارئة على 
المحول رقم (3) جهد (KV/ 123KV11) سعة (MVA50/40 ) لمقطرات المرحلة االولى 

بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات المصنفة بالكشف 
المرفق بكتاب الوزارة ووفقا للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة للمادة 

رقم (18)

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

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط
ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

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

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

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :27241110439
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :272722020639
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2411423173 إلستئجار مركبات خدمية متنوعة لزوم / لجنة 
تخصيص المركبات الحكومية على شركة / مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل
االسعار ) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/4,617,288 د.ك )  فقط اربعة 

ماليين  وستمائة وسبعةعشر الف  ومائتين وثمانية وثمانون دينار  الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241110480 المؤرخ في 2018/10/9 المتضمن أن 
العطاء مطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1322817 خدمات 
النظافة بلواء التحرير االلي السادس

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1892815 اعمال تشغيل وصيانة 
واصالح استبدال االجهزة الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس حتى 

2018/10/30 وذلك لعدم تقديم امناقص الفائز / شركة جوهرة بوبيان كفالة االنجاز ولحين 
االنتهاء من اجراءات توقيع العقد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722023961
 تاريخ الكتاب :2018/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :272722023771
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :272722023772
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1272913 اعمال وتشغيل وصيانة واصالح المعدات 
واالجهزة الكهربائية والميكانيكية واجهزة التكييف والتبريد بمعسكرات قطاع هيئة االمداد 

والتموين المبرم مع/ شركة برقان الهندسية للمقاوالت العامة لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 
2018/10/1 حتى 2019/2/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,050د.ك) فقط تسعة وثمانون الف  

وخمسون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 1872916

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1392914 خدمات النظافة بقاعدة محمد االحمد البحرية 
المبرم مع/ مركز الرواد للخدمات البيئية لمدة ستة شهور اعتبارا من 2019/1/1 حتى 

2019/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (63,635/760د.ك) فقط ثالثة وستون الف  وستمائة وخمسة 
وثالثون دينار  وسبعمائة وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم 1142918

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1692913 تشغيل وتوريد وصيانة االجهزه والمعدات 
الميكانيكية بقسم قاعدة عبدالله المبارك الجوية والمواقع الملحقة بة بمراقبة عبدالله المبارك 

الجوية المبرم مع/ شركة العثمان والزامل للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر إعتبارا من 
2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (55.111/500.ك)  فقط خمسة وخمسون 
الف  ومائة واحدىعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم (15529117)

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة حتى تاريخ 2019/2/28
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762417950
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :272762421733
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1152918 خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من 
النفايات بمستشفى جابر األحمد للقوات المسلحة بين الشركات المتخصصة 

*بيانات المناقصة:
ال تقبل التجزئة

ال تقبل عروض بديلة
االوامر التغييرية %10

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1212917 خدمات نظافة مباني هندسة المنشآت العسكرية 
بالمنطقة الجنوبية ونادي ضباط الجيش بين الشركات المتخصصة 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762421972
 تاريخ الكتاب :2018/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :272762422104
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1172918 خدمات نظافة لواء الدفاع الجوي والمعسكرات 
المحيط به بين الشركات المتخصصة  

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1012918 خدمات نظافة معسكرات قيادة القوة الجوية - قاعدة 
عبدالله المبارك - قاعدة نواف األحمد بين الشركات المتخصصة 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272762422848
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :272722021439
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1382817 خدمات غسيل وكي المالبس (األديرع -علي السالم -
الكلية العسكرية - مبنى االستخبارات بقاعدة علي السالم الجوية) بيين الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

طلب التعاقد المباشر رقم (1292918) مع/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت 
العامة لخدمات نظافة معسكر اإلمداد والتموين والمعسكرات الملحقة به لمدة ستة أشهر بمبلغ 
إجمالي قدره (-/102,408 د.ك) فقط مائة واثنين الف  واربعمائة وثمانية دينار  الغير وفقا 
للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 وذلك ألنها ذات الشركة التي 

قامت بأعمال العقد السابق رقم (1312913) 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722024438) المؤرخ في 2018/9/30 
والمتضمن أسباب التعاقد وصورة من البيان المالي

 

الموضوع

الموضوع

11

12

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17329
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17341
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/24(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(األحمدي- الصباحية- الرقة- هدية - الظهر - جنوب الصباحية- فهد األحمد- الهجن - مناطق 

البر)المبرم مع / شركة طويق العالمية للخدمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/11/25 بمبلغ
اجمالي قدره (-/2,028,000د.ك)  فقط  مليونين  وثمانية وعشرون الف  دينار  الغير وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه رقم 2017-2016/26

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/15(ع) أعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الشويخ الصناعية -شبرات الخضار - المستشفيات - المعسكرات والمعاهد غرناطة - الصليبخات 
- الدوحة - جابر االحمد - الري ) المبرم مع / شركة كويت بريتشارد للصيانة والتنظيف لمدة ستة 
أشهر اعتبارا من 2018/11/25 وبمبلغ اجمالي قدره (2,000,750/100د.ك)  فقط  مليونين  
وسبعمائة وخمسون دينار  ومائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه 

رقم 2017-2016/15

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17335
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17326
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17328
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/21(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(خيطان - ابرق خيطان- الفروانية- العمرية- الرابية-الرحاب- اشبيلية المبرم مع / شركة تنظيفكو 

لمدة ستة أشهر اعتبارا من 11/25/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,932,924 د.ك)  فقط  
مليون  وتسعمائة واثنى وثالثون الف  وتسعمائة واربعة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه الجديده

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/23(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
جليب الشيوخ - المطار - الضجيج - صباح الناصر - عبدالله المبارك - رجم خشمان ) المبرم مع 

/  شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 11/25/ 2018 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,876,440 د.ك)  فقط  مليون  وثمانمائة وستة وسبعون الف  واربعمائة 

واربعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه الجديده

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/25(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الفحيحيل - المنقف -ابو حليفة - الفنطاس - المهبولة - جابر العلي- العقيلة ) المبرم مع/ شركة 
صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/25 بنفس

الشروط بمبلغ اجمالي قدره (1,839,698/700د.ك) فقط  مليون  وثمانمائة وتسعة وثالثون 
الف  وستمائة وثمانية وتسعون دينار  وسبعمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من ترسية المناقصة 

الجديدة رقم 2017/2016/27

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17338
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17334
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

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

اليرموك-السرة) المبرم مع/ شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (1,837,017/780د.ك) فقط  مليون  
وثمانمائة وسبعة وثالثون الف  وسبعةعشر دينار  وسبعمائة وثمانون فلس  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/14

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/13(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق(داخل
المدينة- المرقاب- دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمة-بنيد القار-القادسية -المنصورية -الجزر)

 المبرم مع / مؤسسة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني  لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
11/25/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,756,950  د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة وستة 
وخمسون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير  وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصه الجديده

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17331
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17333
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2011/2010/26(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الوفرة - النويصيب - علي صباح السالم - الشاليهات - ميناء عبدالله - الزور - الخيران - صباح
االحمد - حجز السيارات - جواخير الوفرة ) المبرم مع / مؤسسة الهبدان لتنظيف المباني والمدن
لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,751,502د.ك)  فقط  مليون

 وسبعمائة واحدى وخمسون الف  وخمسمائة واثنين دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصه رقم 2017/2016/28

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/28(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الصليبية- النهضة -القيروان- امغرة الصناعية - سكراب االهالي - سعد العبدالله - الجديليات) 

المبرم مع / الشركة الوطنية للتنظيف لمدة ستة أشهر اعتبارا من 11/25/ 2018 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/1,737,090 د.ك )  فقط  مليون  وسبعمائة وسبعة وثالثون الف  وتسعون دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه الجديده

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17330
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17325
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17339
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/27(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الجهراء- الواحة -تيماء - القصر-العيون-النسيم-الجرثامة) المبرم مع/ شركة طويق العالمية 

للخدمات لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 2018/11/25 بمبلغ اجمالي قدره 
(1,728,799/998د.ك) فقط  مليون  وسبعمائة وثمانية وعشرون الف  وسبعمائة وتسعة 
وتسعون دينار  وتسعمائة وثمانية وتسعون فلس  الغير لحين االنتهاء من ترسية المناقصة 

الجديدة رقم 2017/2016/29

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/22(ع) أعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الرقعي - األندلس - العارضية - الفردوس - المنطقة الصناعية) المبرم مع / الشركة الوطنية 

للتنظيف لمدة ستة أشهر اعتبارا من 11/25/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,691,400د.ك)  
فقط  مليون  وستمائة واحدى وتسعون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصه الجديده

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/17(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
السالمية - البدع - الرميثية - سلوى ) المبرم مع / شركة فجر الخليج لمقاوالت المباني لمدة ستة
أشهر اعتبارا من 2018/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,626,159د.ك)  فقط  مليون  وستمائة

وستة وعشرون الف  ومائة وتسعة وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 
ترسية المناقصه رقم 2017/2016/17

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17332
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17340
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/29 (ع) اعمال النظافة العامة لمناطق( 
السالمي - العبدلي - الصبية - امغرة - حجز السيارات - كبد - مزارع االلبان - جواخير االبل - 
مناطق البر ) المبرم مع / شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

11/25/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,379,100د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وتسعة وسبعون
الف  ومائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية  المناقصه رقم 

2017/2016/31

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/16(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
حولي - النقرة- ميدان حولي- الشعب -الجابرية) المبرم مع/ شركة الكويتية االولى للنظافة لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (1,364,568د.ك) فقط  مليون  
وثالثمائة واربعة وستون الف  وخمسمائة وثمانية وستون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017-2016/16

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17327
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :17337
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/18(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق( 
بيان- مشرف- مبارك العبدالله الجابر- الزهراء - الشهداء - حطين- الصديق - السالم) المبرم مع/ 

شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/25 
بمبلغ اجمالي قدره (1,363,625/496د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة وثالثة وستون الف  وستمائة

وخمسة وعشرون دينار  واربعمائة وستة وتسعون فلس  الغير لحين االنتهاء من ترسية 
المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/18

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصه رقم 2011/2010/19(ع) أعمال النظافة العامة لمناطق 
صباح السالم - صباح السالم الساحلي - العدان - القصور - المسيلة - المسيلة الساحلي - 

الفنيطيس - الفنيطيس الساحلي المبرم مع / شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت 
لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (1,017,140/124د.ك)  فقط  
مليون  وسبعةعشر الف  ومائة واربعون دينار  ومائة واربعة وعشرون فلس  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصه الجديده رقم 2017/2016/21

 

الموضوع
15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482018/10/21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :17336
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :303
 تاريخ الكتاب :2018/09/24

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2011/2010/20(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
مبارك الكبير - القرين- ابو فطيرة- ابو فطيرة الساحلي- ابو الحصاتية- صبحان) المبرم مع /  

مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من شركة الشاهين الذهبي للتجارة 
العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 11/25/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره (-/917,244 د.ك)  فقط 
تسعمائة وسبعةعشر الف  ومائتين واربعة واربعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من ترسية 

المناقصه الجديده

 

افادة الشركة باستعدادها للبدء الفوري بتنفيذ أعمال  المناقصة رقم ب ك / أ أ / 18 / 2011 / 
2012 انشاء وانجاز وصيانة المبنى االداري رقم 2 بالشهداء و االلتزام بنفس االسعار التي 

قدمت عام 2012 وبنفس قيمة العطاء (-/30,519,770د.ك)

 

الموضوع

الموضوع

17

18

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

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

يحفظ نظرا النقضاء اجراءات المناقصة محل الكتاب

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492018/10/21 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2741$
 تاريخ الكتاب :2018/10/09

 
 
 

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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016

1- مطبعة الدانة للطباعة فرع شركة مطبعة الدانة لطباعة
2- شركة غاليديا للتجارة العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page502018/10/21 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الكهرباء و الماء

 رقم الكتاب :27250
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :19735
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب طرح أعمال الدعوه االستشارية لتعيين مستشار مقيم للقيام بأعمال الدراسة والتصميم 
وإعداد المناقصات لبعض المشاريع النوعية - قطاع مشاريع المياه على الشركات المذكوره 

بكتاب الوزارة.

- نسبة األوامر التغييرية (%15)
- مدة العقد 60 شهر.

 

طلب تعديل نمط مشروع محطة النويصيب للعقد رقم و ك م / ع/ 2011/4297-2012 إتفاقية 
خدمات هندسية إستشارية لألعمال الفنية لقطاعات الوزارة المختلفة المبرم مع / مؤسسة 
بارسونز برينكرهوف العالمية لتصبح محطة النويصيب (محطة توربينات غازية تعمل بنظام 

الدورة المركبة) (CCGT) بدال من محطة حرارية بناء على مالحظات ديوان المحاسبة.

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام 24760،22741 بتاريخ 2018/7/31، 2018/9/20 
بشأن الرد على االستفسارات.

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page512018/10/21 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للصناعة

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 رقم الكتاب :1152
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :1251
 تاريخ الكتاب :2018/10/01

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/11 بشأن الخدمات االستشارية ألعمال الدعم الفني 
والتطوير PMO بالهيئة.

- اطلع الجهاز على  كتب الهيئة أرقام1271،1416 المؤرخة في 2018/8/7، 2018/9/17 
بشأن الرد على بعض االستفسارات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طلب التعاقد المباشر مع/ مكتب مجموعة الحمد 
القانونية للقيام بتقديم خدمات استشارية قانونية لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص بمبلغ إجمالي قدره (-/92،000 د.ك) فقط اثنان وتسعون ألف دينار ال غير لمدة سنة 
وذلك لألسباب المحددة بكتاب الهيئة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أسماء الموسى     مدير ادارة الشئون المالية

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/71) 
المنعقد بتاريخ  2018/9/26 المتضمن: عدم الموافقة بأغلبية أعضاؤه

ثانيا: الموافقة على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page522018/10/21 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :8911
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد االتفاقية رقم 6-2011/2010 إدارة تصميم مشاريع الهيئة في الشويخ
والجهراء المبرم مع / تيرنر بروجاكس لمدة ثمانية شهور اعتبارا من 2018/11/1 لغاية 
2019/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (229،951/047 د.ك) لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة.

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة أرقام 9838،9424 بتاريخ 2018/9/6، 2018/9/19 بشأن 
الرد على بعض االستفسارات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس المشروع

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/75

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page532018/10/21 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

مؤسسة الموانئ الكويتية

 رقم الكتاب :4337
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :4336
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم م م ك / 2 - 2019/2018 بشأن تقديم الخدمات االستشارية 
الخاصة بمشروع الصادرات والواردات والمنطقة الجمركية على الشركات المذكورة بكتاب 

المؤسسة.

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 4664بتاريخ 2018/9/3 بشأن الرد على بعض 
االستفسارات.

- بيانات الممارسة:-
- نسبة األوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم م م ك / 1 - 2019/2018 بشأن تقديم الخدمات االستشارية 
الخاصة بإنشاء مدينة لوجستية بالمناطق التخزينية بميناء الدوحة على الشركات المذكورة بكتاب

المؤسسة.

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 4665 بتاريخ 2018/9/3 بشأن الرد على بعض 
االستفسارات.

- بيانات الممارسة:-
- نسبة األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
6

7

م

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

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 15-10-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


