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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/56
11-ذو القعدة-1439 هـ 

   االربعاء
2018-07-25 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-25

)(   االربعاء2018/56 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مبارك فهاد العازمي
عبد الله مبارك الشريف
مشعل منديل القحص

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

1
2
3
4

5
6
7

1

1

2
3
4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  30-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/08/05 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

المهندس/ محمد الصراف     رئيس قسم 
تصميم العقود

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

السيد/ محمد التميمي     مدير ادارة الشبكة 
الهاتفية

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيدة / سارة المناور     محاسب مبتدئ

السيد/ خالد اشكناني     ممثل الجهة

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيدة/ نورة الشطي     باحث قانوني

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير 
إدارة الشئون المالية بالتكليف

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

17



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/08/05 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

الرقم :- و ك م /2018/2017/42

الرقم :- 1662817

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال النظافة إلدارات قطاع تشغيل وصيانة المياه في مناطق 
متفرقة بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات النظافة بمعسكر لواء الشهيد المدرع 35/ ومعسكر أم 
الروس

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19616
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 
2017/2016/10 مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية 

على/ شركة الخالد للهندسة والمقاوالت (سابع أقل األسعار) بمبلغ (-/3,798,292 د.ك) 

على أن يتم خصم أعمال اإلطفاء المتكررة بمبلغ إجمالي قدره (-/118،510 د.ك)

- اطلع المجلس على كتاب الوزارة رقم 18107 بتاريخ 2018/7/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: عدم الموافقة على توصية الجهة 

ثانيا: تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركه بالمناقصة
ثالثا: اخطار الجهة بدراسة أقل االسعار طبقا لما ورد بكتاب ديوان المحاسبة بتاريخ  

2017/12/21
رابعا: استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ب ب 
هـ/2018/2017/2 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية في محافظتي العاصمة - حولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد التميمي     مدير ادارة الشبكة الهاتفية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد اقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3831
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/5 صيانة شبكة البنية 
التحتية للهيئة  وذلك لتقدم عرض وحيد .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / سارة المناور     محاسب مبتدئ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/08/05 اجتماع رقم :

ديوان المحاسبة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5057
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/1-2018 أجهزة لتحديث شبكة الديوان (المرحلة االولي) على/
شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر(اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره (-/174,990 د.ك) مائة 

واربعة وسبعون الف  وتسعمائة وتسعون دينار المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة الشئون المالية بالتكليف

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/08/05 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/3 انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة العام لالوقاف

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

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد االمانة العامة لالوقاف

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/16879
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :10730
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية بندي المناقصة رقم 2016/3-2017 الخاصة بإستئجار سيارات 
مع سائقين وبدون سائقين لمدة سنتين و ذلك إلعتذار المناقصين الفائزين على النحو التالي:

 (باص صغير) عدد سيارة واحدة على/ شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ثالث أقل األسعار) بمبلغ
إجمالي قدره (-/13,680 د.ك) فقط ثالثةعشر الف  وستمائة وثمانون دينار  الغير

 (فان براد صغير) عدد 5 سيارات / شركة الجهراء لمعدات التنظيف (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/74,160 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  ومائة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2017/17-2018 مع / الشركة الوطنية لمشاريع 
تكنولوجيا المعلومات للقيام بتنفيذ مشروع تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/3.250.000 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  ومائتين وخمسون الف  دينار  الغير وفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة وذلك لألسباب الموضحة بكتاب

الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية لجميع الشركات المشاركة بالناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/08/05 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7665
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم 2018/2017/13 تأهيل مجمع الورش لصيانة اآلليات 
والمعدات بالري المرساه على/ شركة قاسيون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 

وذلك لألسباب المذكوره بكتاب الوزارة وإعادة الطرح .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد الصراف     رئيس قسم تصميم العقود

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/7 صيانة انظمة االتصاالت السلكية وملحقاتها باالدارة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال : الغاء القرار السابق الصادر اجتماع 2018/21 المنعقد 
في 2018/3/14 المتضمن الموافقة 

ثانيا: الموافقة على االلغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل أسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/08/05 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2413
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1210
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/14 التأمين التكافلي لمدة سنتين

بيانات المناقصه:
-المناقصه ال تقبل للتجزئة و تقبل عروض بديلة

-االوامرالتغييريه (%25)

*شروط المناقصه:
- ان يكون المناقص من الشركات المصرح لها بمزاولة اعمال التأمين في الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

نتيجة تأهيل الشركات للقيام بخدمات المستخدمين بمباني الصندوق

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7270
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/55 التجهيزات الهندسية و االنظمة المساندة و 
شبكة الحاسب االلي و اجهزة الحاسب و اتصاالت الحاسب الرئيسي ألدارة تراخيص مرور 

األحمدي- لالدارة العامة لنظم لمعلومات-بوزارة الداخلية على النحو التالي:
اوال

 - البند رقم (1)  التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة على / الشركة العالمية الكبرى للتجارة 
العامة والمقاوالت (عرض وحيد)  بمبلغ اجمالي قدره (-/52,500د.ك) 

- البند رقم (2) اجهزة الخادم والشبكات المحلية LAN وملحقاتها على / شركة زاك سلوشنز 
ألنظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/49,900د.ك)

- البند رقم (4) اجهزة الحاسب الشخصي والطابعات (عرض وحيد) على / الشركة الكويتية 
الرقمية للحاسبات االلية بمبلغ اجمالي قدره (-/29,150د.ك)

ثانيا :
الغاء البند رقم (3) الخاص باتصاالت الحاسب الرئيسي وذلك لعدم مطابقة الشركات المتقدمة 

لهذا البند للمواصفات الفنية المطلوبة من الوزارة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

افادة الجهاز  بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/44 
تحديث شبكة االدارة العامة للشؤون المالية لالدارة العامة لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: تأجيل البت بالقرار للبندي رقمي (1) و (2) لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت البنكية

ثانيا: الموافقة على ترسية البند رقم (4) على / الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات االلي
ثالثا: الموافقة على إلغاء البند رقم (3)

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7908
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/4 توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية 
جاهزة على مستوى المحافظات واالدارات العامة بالوزارة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة 

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

** اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7542 المؤرخ بتاريخ 2018/7/2

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على اإللغاء
عدم موافقة كل من:

ممثل وزراة المالية/ مشعل القحص
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :17328
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17024
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :17316
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :17022
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب تعديل فترة تمديد العقد رقم (اخ/2801/4) استئجار مبنى لوزارة العدل - ادارة محاكم االسرة
المبرم مع/ السيد احمد جابر مسير العنزي لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/22 بدال من 

2018/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/491,520 دك)  فقط اربعمائة واحدى وتسعون الف  
وخمسمائة وعشرون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2585/4) استئجار سكن معلمات لوزارة التربية المبرم مع/ زيد سعد 
محمد السعيد لمدة سنه اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/158,400 د.ك) مائة 

وثمانية وخمسون الف  واربعمائة دينار

 

طلب تعديل قيمة عقد رقم أخ/2851/4 استئجار سكن أعضاء السلطه القضائية من قبل وزارة 
العدل المبرم مع/ شركة اليف تاورز العقارية لمدة سنة إعتبارا من 2018/4/25 لتصبح بمبلغ 

(157,440 د.ك) بدال من (-/39,360 د.ك) و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2864/4) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع/ شركة 
دروب العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/153,840 د.ك) مائة 

وثالثة وخمسون الف  وثمانمائة واربعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد اشكناني     ممثل الجهة

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5163
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

( أعيد بحث) إفادة الوزارة بأسباب تأخير توقيع  عقد المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/41 (ع) 
أعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة القصر - الجهراء مع/ شركة

الماجد والزين للمقاوالت العامة بعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

**كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 12525 المؤرخ في 2018/7/12 المتضمن افادة 
الوزارة بشأن رد ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10097
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :11405
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/26 إدارة عمليات التشغيل و 
الصيانة ألجهزة الحاسب اآللي و ملحقاتها وتوفير أحبار للطابعات للوزارة المبرم مع / شركة 
الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/3 حتى 2019/2/2 
بمبلغ اجمالي قدره (-/162,500د.ك) فقط مائة واثنى وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/25

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 11198 المتضمن موافقة وزارة المالية

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

 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/38,526)  فقط ثمانية
وثالثون الف  وخمسمائة وستة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (20%) على قيمة العقد 

رقم (124) من المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/17 توفير خدمة سحب جورات من عدة مساجد 
تابعة للوزارة المبرم مع/ المؤسسة الملكية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن و مقاوالت نقل 

النفايات واألنقاض و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

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

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :1685
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

الشركة العالمية لالمن والسالمة ذ م م
 
 

شكوى الشركة الستبعاد عطاءها من المناقصة رقم أ.ف 2019/2018/6 أعمال حراسة وأمن 
وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع المساجد وأي مباني أخرى بوزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية وذلك بعد استبعادها استنادا للمادة (40) من قانون المناقصات واستنادا للمادة (57)

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

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :31236/14
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :26976
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم و خ /2017/2016/1 استئجار مركبات بدون سائق 
الستخدام ديوان عام وزارة الخارجية المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات لمدة سنة اعبتارا من 

2018/10/1 حتى 2019/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/124,656د.ك) فقط مائة واربعة 
وعشرون الف وستمائة وستة وخمسون دينار الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزاة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نورة الشطي     باحث قانوني

طلب طرح المناقصة العامة رقم و.خ 2019/2018/1 توريد مطبوعات رسمية متنوعة لديوان 
عام الوزارة وبعثاتها المعتمدة في الخارج

*بيانات المناقصه:
-  ال تقبل عروض بديله و ال تقبل التجزئه

- االوامر التغييريه (%5)
- مدة العقد سنة

 
* شروط المناقصه:

-ان يكون له خبرة سابقة في مجال المناقصة مدة ال تقل عن 5 سنوات في مشاريع حكومية 
مماثلة لمستوى وزارة الخارجية

-يشترط ان ال يقل رأس مال الشركه المتقدمه لهذه المناقصة عن 2 مليون دينار مع تقديم ما يثبت
-يجب على المناقص تقديم صور من الميزانيات العمومية للشركة او المؤسسة عن اخر 3 

سنوات سابقة لسنة طرح المناقصة و على ان تكون الميزانيات رابحة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1588$
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1170$
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

(أعيد بحث )طلب التالي: 
أوال: شكوى الشركة من شرط "أن ال يقل رأس مال الشركة المشاركة في المناقصة عن (2) 
مليون دينار كويتي" المذكور في وثائق المناقصة رقم و . خ 2 - 2018/2017  تقديم أعمال 

السفرجية للديوان العام بوزارة الخارجية واإلدارة القنصلية ومعهد سعود الناصر الصباح 
الدبلوماسي مع البقاء على رأس المال 2 مليون دينار كويتي  حيث إنه لم يذكر الشرط في إعالن 

جريدة الكويت اليوم.
ثانيا: الموافقة على تخفيض قيمة رأس المال المطلوب في المناقصة إلى مليون وخمسمائة ألف 

دينار كويتي ليتسنى للشركة المشاركة في المناقصة

- اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (33342) بتاريخ 2018/7/22 المتضمن البقاء على شرط 
رأس المال

 

(أعيد بحث) شكوى الشركة البحار للخدمات العامة من شرط رأس المال للمناقصه رقم و خ 2-
2018/2017 تقديم أعمال السفرجية للديوان العام بالوزارة واالدارة القنصلية ومعهد سعود 

الناصر الصباح الدبلوماسي وطلب تعديله ليصبح مليون دينار بدال من ( 2) مليون دينار

أطلع الجهاز على رد الوزارة رقم 27828 بتاريخ 2018/6/21

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وترى الوزارة االبقاء على رأس المال المذكور في 
شروط المناقصة

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وترى الوزارة االبقاء على رأس المال المذكور في 
شروط المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/56
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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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/08/05 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3628
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة 
المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق 
التخزينية التابعة للمؤسسة على/ شركة العهد الجديد للمواد االنشائية والمقاوالت (ثالث اقل 

االسعار مكرر) بنسبة خصم قدرها (-50%) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

* اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (3764) بتاريخ 2018/7/9 المتضمن الرد على وقف 
اجراءات التعاقد.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع 
المناقصين المشاركين بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/08/05 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2198
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/2 تشغيل وصيانة الرافعات 
الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشويخ على/ شركة الغانم 

للمواد الخصوصية الوكيل التجاري للسادة/شركة البنية التحتية لخدمات المياه الخاصة المحدودة
(الهند) لخدمات الموانئ (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,257,000 د.ك) فقط اربعة

ماليين  ومائتين وسبعة وخمسون الف  دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات.

- اطلع الجهاز على رد المؤسسة رقم (3915) المتضمن الرد على شكوى شركة رابطة الكويت 
والخليج للنقل

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (2869) بتاريخ 2018/5/16 المتضمن شروط 
المناقصة

- اطلع الجهاز على شكوى شركة رابطة الكويت والخليج للنقل رقم (2018/1331) المؤرخ في 
 2018/6/6

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط
وعدم قبول شكوى شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/08/05 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3844
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :3607
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :3540
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم م م ك /20-2011 توفير عمالة لتقديم خدمات وعمال 
االمن والحراسة للمناطق التخزينية الكائنة بميناء الشويخ العائدة للمؤسسة مع/ شركة الزعفران 

للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/1 بمبلغ اجمالي قدره(-
/115,566د.ك) فقط مائة وخمسةعشر الف  وخمسمائة وستة وستون دينار  الغير بنفس 

الشروط واالسعار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

 

(اعيد بحث) طلب طرح التأهيل المسبق الخاص بمشروع الموانئ الذكية للمؤسسة

كما اطلع الجهاز على كتب الموانئ أرقام 2754 المؤرخ في 2018/5/9
ورقم  2693 المؤرخ في 2018/5/6 و رقم 2317 المؤرخ في 2018/4/11

 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 الستئجار قطع بحرية للعمل 
للخدمات المالحية بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق ربط ) التابع 

للمؤسسة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة 

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (3164) المؤرخ في 2018/6/4 والمتضمن طلب إلغاء
المناقصة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56
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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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762418713
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

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

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 1502814 أعمال صيانة شاملة لعدد (8) مهاجع أفراد بمعسكر لواء 
التحرير اآللي السادس المرساة على/  شركة التخصيص الهندسية للمقاوالت العامة للمباني (أقل

االسعار) وذلك لعدم توفر الربط المالي للسنة المالية 2019/2018

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

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

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال :إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم  2015/44 المنعقد في 2015/6/1 

المتضمن: الموافقة 
ثانيا: الموافقة على االلغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين مع تجديد الكفاالت 
البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722012822
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :272722018839
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

افادة الوزارة بان المناقصة رقم 1072814 تحديث و ترميم و صيانة لمباني كراجات كتيبة 
(7,8) بلواء الشهيد المدرع/35 بالمنطقة الشمالية مازالت لدى الشؤون القانونية بالوزارة 

للدراسة

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

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1632814 اعمال صيانة 
شاملة لعدد ( 5 ) دورات مياه للمهاجع بلواء التحرير / 6

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع استعجال الوزارة  بموافاة الجهاز 
بالنتيجة بحد اقصى أسبوعين

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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722018840
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :272722018628
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2282813 خدمات النظافة بلواء التحرير السادس المبرم مع/ 
شركة الشماسية العالمية للتجارة لمدة ستة أشهر حتى 2019/5/31 بمبلغ اجمالي قدره

(111,269/700د.ك)  فقط مائة واحدىعشر الف  ومائتين وتسعة وستون دينار  وسبعمائة فلس  
الغير  بنفس الشروط والمواصفات واألسعار وذلك لحين االنتهاء من توقيع عقد المناقصة 

الجديدة (1322817)

 

طلب التجديد األول لعقد رقم 1002915 أعمال صيانة وتطوير وتشغيل برنامج الكراج المبرم مع/
شركة دانا االنترنت لتأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

2018/6/18 حتى 2021/6/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/38,700د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف  
وسبعمائة دينار  الغير بنفس الشروط والمواصفات الفنية وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/7/16

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

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

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

 رقم الكتاب :272762418245
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

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

األدنى لراتب عامل النظافة بين القانون القديم وقت طرح المناقصة والقرار الوزاري وقت توقيع
العقد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722018712) بتايخ 2018/7/15 المتضمن رد 
الوزارة

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

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم (1102716) اعمال توريد اسفلت لزوم انشاء مواقف 
ومطبات لعدة مواقع عسكرية المرساه على/ شركة طاروف التجارية (عطاء وحيد) وذلك لعدم 

موافقة الشركة على تمديد صالحية األسعار والكفالة األولية

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وااللتزام بشروط المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :3895
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط / 245 انشاء 
وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط / 255 انشاء 
وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق االقليمي الجنوبي من شمال كبد الى السالمي.

 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ق ص /ط/348 اعمال الصيانة العاجلة والطارئة 
والمتفرقات للطرق في محافظة حولي على / شركة كويت بروكنر للمقاوالت االنشائية (اقل 

االسعار) بنسبة قدرها (+ 14.9%) بمبلغ إجمالى قدره (-/3.000.000د.ك)  فقط ثالثة ماليين  
دينار  الغير وذلك لتوفر االعتماد المالى

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

ثانيا : اخطار الجهة التنسيق مع وزارة المالية بحد أقصى أسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية لجميع الشركات المشاركة بالناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2027
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :483
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1923
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/149 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة 
محطات متنقلة لمدينة صباح األحمد  السكنية المبرم مع/ شركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية 

التحتية لمدة (10اشهر) اعتبارا من 2018/5/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/485,000 د.ك)  
اربعمائة وخمسة وثمانون الف  دينار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على موافقة وزارة المالية على التمديد الثالث بتاريخ 2018/7/4

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص / 166 الخدمات العامة لتشغيل وصيانة 
محطة تنقية مياة الصرف الصحي الم الهيمان المبرم مع/ شركة كويت بروكنر للمقاوالت االنشائية
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/107,500 
د.ك) مائة وسبعة الف  وخمسمائة دينار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة و لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة (هـ ص/ص/201)

 

 طلب اصدار األمر التغييري الحادي عشر بزيادة مبلغ اجمالي قدره (67,029/222د.ك) فقط 
سبعة وستون الف  وتسعة وعشرون دينار  ومائتين واثنى وعشرون فلس  الغير ما يعادل نسبة 
(0,0276%) 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

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار اعتبارا من تاريخ الكتاب 
2018/7/15

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار واستعجال الجهة بطرح المناقصة 
الجديدة  (هـ ص/ص/201)

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3863
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3969
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم هـ ط260 انشاء و انجاز و صيانة الطريق االقليمي 

الشمالي من تقاطع رقم (82) الى تقاطع رقم (58) 

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على الغاء واعادة طرح المناقصة رقم هـ ص 
/ص/ 202 تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية الصرف الصحي بالرقة وذلك لعدم مطابقة 

العطاءات المتقدمة للشروط والمواصفات

 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة  رقم ا م 
م/2017/2016/13/1 توريد وتركيب وتشغيل  وصيانة اجهزة البصمة وكاميرات المراقبة 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1960 المؤرخ في 2018/7/5 المتضمن افادة الوزارة 
باالنتهاء من الدراسة الفنية للمناقصة وسيتم موافاة الجهاز بالتوصية

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد جميع الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/37) المنعقد في 
2018/5/9 المتضمن : الموافقة على االلغاء فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة وتخطر 
الوزارة باالستعجال برفع التوصية للجهاز خالل اسبوع بحد اقصى

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :20184
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :19126
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/398,250د.ك)  فقط ثالثمائة 
وثمانية وتسعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير  ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم و ك م /2016/2015/17 صيانة واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت 
القيادة و االعمال المدنية المتعلقة بهما بمحافظتي الجهراء و الفروانية المبرم مع/ شركة كي سي

سي للهندسة والمقاوالت مع التمديد األول لمدة تسعة أشهر اعتبارا من 2019/9/8 حتى 
2020/6/7 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/323,760 د.ك) فقط ثالثمائة 
وثالثة وعشرون الف وسبعمائة وستون دينار  الغير ما يعادل (10%) على قيمة عقد المناقصة 

رقم و ك م /2014/7217 توريد وتسليم مادتي الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى 
الكهربائية و تقطير المياه المبرم مع/الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية و البترولية مع التمديد

لمدة شهرين اعتبارا من 2018/10/2 وذلك لالسباب المذكوره بالكتاب.

- علما بأن المناقصة الجديدة رقم 7261 /2017 اقفالها في 2018/7/29

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20410 المنعقد في 2018/7/11 المتضمن سبب التمديد 
و صورة العقد.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14809
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :4810
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م 2015/2014/93 (ع) اعمال الصيانه السنوية 
للروافع وأدوات المناولة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات 
المتخصصة والمؤهلة ألعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية والمعدات والميكانيكية 

المذكورة بالكشف المرفق

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/ 81-2017/2016 حفر وانشاء وتطوير (60) بئر 
إنتاجي في مواقع مختلفة إلستخدامات التناضح العكسي (RO) على الشركات المؤهلة في 

الكشف المرفق 

**بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- األوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :19001
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

 رقم الكتاب :7349
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت الببنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك 
م/2017/7272 توريد مواد كيماوية الدارة االعمال الكيماوية

 

 weir enginerring / طلب الوزارة السماح لشركة/ رانك للتجارة العامة وكالء السادة
services  بشراء مستندات المناقصة رقم و ك م2018/2017/39 إستبدال أنابيب مسخن مياه 

التغذية رقم (2,3) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في محطة الدوحة الغربية لتوليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه

*بيانات المناقصة :
-غير قابلة  للتجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

(اعيد بحث) نتيجة تاهيل مواد كيميائية مانعة للتسرب في المقطرات بنظام MSF  في محطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

اطلع الجهاز على كتاب كل من 
-  شركة رضوى التجارية رقم (2018/1061) المؤرخ في 2018/5/13

 

الموضوع
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قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة
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 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9652
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :19420
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :20216
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

( اعيد بحث ) نتيجة تأهيل شركات متخصصة لمواد كيميائية مانعة للترسب في وحدة التناضح 
العكسي RO في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

(أعيد بحث)طلب الغاء المناقصه رقم و ك م/2016/7262 توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات
األمان الرئيسية للغاليات بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه استنادا 
للمادة رقم (55) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وذلك لتدني األسعار المقدمة 

مقارنة بالقيمة التقديرية مما يدعو إلى عدم اإلطمئنان إلى حسن سير األعمال لذا لم تعد هناك 
حاجة لمحل التعاقد.

**اطلع الجهاز على شكوى شركة/ ريماس الشرقية(رابع أقل األسعار) بمبلغ (-/610,880 د.ك)
رقم 2018/1690 المؤرخ في 2018/7/18

 

(إعادة بحث) طلب الموافقة على إلغاء الموافقة على تاهيل شركات العمال اصالح وتحديث 
الكيبالت االرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في 

المحافظات المختلفة

- مرفق تقرير قسم التاهيل

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 9938 المؤرخ بتاريخ 2018/3/28 المتضمن نتيجة 
التاهيل باجتماع الجهاز رقم 2018/50 المنعقد بتاريخ 2018/7/4 و تم رفعه من الجدول بناء 

على طلب الجهة

 

الموضوع
8

9

10

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: عدم الموافقة على االلغاء

ثانيا: احالة شكوى شركة ريماس الشرقية لالطالع واالفادة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :3959
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1674$
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

شركة برقان الدولية لالدوات الكهربائية ومقاوالتها 
ذ م م

 
 

(اعيد بحث ) طلب طرح تأهيل شركات متخصصة لإلشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغاليات 
في محطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياه.

 

 CHINA NATIONAL طلب الشركة االيعاز لمن يلزم بتغيير اسم الوكيل المحلي لشركة
 S`CABLE ENGINEERING CORPORATION (CCC) PEOPLE

REPUBLIC OF CHINA ليصبح / شركة برقان الدولية لألدوات الكهربائية ومقاوالتها 
المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/ 82- 2017/2016 أعمال إستبدال كيبالت القيادية 34 للمغذيات

جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

11

12

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع استعجال الوزارة بالرد على كتاب 
الصادر رقم 4733 بتاريخ 2018/5/9

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :11768
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1705$
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت
ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء طلب التعاقد المباشر رقم و ك م/2018/13-35 تحديث وتمديد العمر 
اإلفتراضي للوحدات البخارية أرقام (2&7) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه مع / توشيبا باور سيستمز (المصنع األصلي) لطرحه بمناقصة محدودة على 
الشركات العالمية المصنعة.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10939) المؤرخ في 2018/4/5 المتضمن طلب تأجيل 
الموضوع لمزيد من الدراسة و الكتاب رقم (9191) بتاريخ 2018/3/22 المتضمن توضيح نوع 

الطلب

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20412 المؤرخ بتاريخ 2018/7/11 المتضمن التقارير 
الفنية المطلوبة

 

شكوى الشركة للمناقصه رقم و ك م / 7261-2016 توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع 
الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة اللغاء الملحق رقم 4 لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة 

 

الموضوع

الموضوع

13

14

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: احالة الشكوى للجهة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع من تاريخه

ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :10704
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/2016/12 
تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي 

العاصمة والجهراء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب ترسية المناقصه رقم 2018/2017/11 توفير آليات وسيارات وعمالة وسائقين وتنفيذ 
اعمال الحفر والردم والتسوية والنظافة للقبور وجميع الخدمات المطلوبة لجميع المقابر في 
دولة الكويت على / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن ( أقل األسعار ) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/419,058د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة عشر الف  

وثمانية وخمسون دينار  ال غير بعد إحتساب الخطأ الحسابي بنسبة (2116%) من قيمة العطاء 
وبذلك تجاوزت النسبة المقررة 5% حسب قانون المناقصات يرجى تفعيل المادة (57) و (60) 

من قانون المناقصات العامة وذلك للمصلحة العامة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة جلوبل وست مانجمنت رقم (1481) المؤرخ في 2018/6/21 
والمتضمن التظلم على الترسية بمبلغ (-/446.292د.ك)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/17 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي ( السالمية - البدع - 

الرميثية - سلوى )

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق بناء على طلب الجهة وبحد 
أقصى لمدة اسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ب 
ك/أأ/2016/2015/9 (ع) تجميل واعمال انشائية وصيانة للشواطى العامة بدولة الكويت.

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/23

اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية (خيطان-ابرق خيطان-الفروانية-
العمرية-الرابية-الرحاب-اشبيلية)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/31 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( السالمي - العبدلي 
- امغرة -حجز السيارات- كبد - مزارع االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم- الصلبية 

الصناعية )

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/13 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (داخل المدينة-

المرقاب-دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمه-بنيد القار-القادسية-المنصورية-الجزر-المقابر)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/14 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة (عبدالله السالم-
الفيحاء-الشامية-الشويخ السكنية-كيفان-الروضة-النزهه-الخالدية-العديلية-قرطبة-اليرموك-

السرة)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقص / شركة صبحان للمقاوالت الزراعية المترسية
عليه المناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية 

( الرقعي-االندلس -العارضية- الفردوس-المنطقة الصناعية)

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/15 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة العاصمة ( الشويخ الصناعية-

الشويخ الثالثة - والمستشفيات والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - الصلبيخات- جابراالحمد - 
الري - شمال غرب الصلبيخات )

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/18 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي(بيان-مشرف-مبارك 

العبدالله الجابر-الزهراء-الشهداء-حطين-الصديق-السالم)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/16 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة حولي (حولي - النقرة- ميدان

حولي - الشعب- الجابرية)

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بلمناقصة رقم 
2017/2016/27 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي( الفحيحيل-المنقف-

ابو حليفة-الفنطاس-المهبولة-جابر العلي-العقيلة )

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/21

اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (صباح السالم-صباح السالم 
الساحلي-العدان-القصور-المسيلة-المسيلة الساحلي-المسايل-الفنيطيس-الفنيطيس الساحلي)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقص / الشركة الوطنية للتنظيف المترسية عليه 
المناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الفروانية(جليب

الشيوخ-المطار-الضجيج-صباح الناصر-عبدالله المبارك-رجم خشمان-صهيد العوازم)

 

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمشاركين  بالمناقصة رقم 2017/2016/28 اعمال 
النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي (الوفرة-النويصيب-علي صباح السالم-

الشاليهات-ميناء عبدالله-الزور-الخيران-صباح االحمد-حجز السيارات-جواخير الوفرة-صباح 
االحمد البحرية-الخيران السكنية)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/29 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء ( الجهراء - الواحة 

- تيماء القصر - العيون- النسيم - الجرثامة -المقابر)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفالة البنكية للمناقص / الشركة الكويتية االولى للنظافة المترسية 
عليه المناقصة رقم 2017/2016/26 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة االحمدي (

االحمدي - الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب الصباحية -فهد االحمد- مناطق البر)

 

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/22 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (القرين-مبارك 

الكبير-ابو فطيرة-ابو فطيرة الساحلي -ابو الحصانية-صبحان-المقابر)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/30 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة الجهراء(الصليبية-النهضة-

القيروان-امغرة الصناعية-سكراب االهالي-سعدالعبدالله)

 

الموضوع
19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :13401
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/20 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية في االسواق والساحات والشواطى 

في دولة الكويت.

 

 طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/32 انشاء و انجاز و صيانة مبنى 
موظفي ردم النفايات بمنطقة الجهراء لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهائها وذلك لمزيد من

الوقت لدراسة العطاءات المقدمة

 

الموضوع
21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462018/08/05 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1750$
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

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

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

2- شركة انتركونتيال للتجارة العامة والمقاوالت
3- شركة مجموعة كادمس للتجارة العامة 

4- شركة مجموعة الوكاالت التقنية للتجارة العامة والمقاوالت
nanjing les information technology -5
6- شركة كسب الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت

8- شركة سي باس الكويتية لألسماك
9- مركز فينوس ألعمال النجارة

10- ستوري لإلنتاج الفني والدعاية واألعالن
11- شركة بهاول للتجارة العامة والمقاوالت
12 - شركة ومضات لالستشارات والتدريب

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/56

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472018/08/05 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة المواصالت

 رقم الكتاب :2360
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

طلب تصحيح إسم المكتب اإلستشاري العالمي الفائز بترسية الممارسة رقم 2018/2017/3 
DETECON لمشروع شبكة اآللياف الضوئية الرحلة الثالثة مرحلة الدراسة والتصميم ليصبح

 DETECON) بدال من INTRNATIONAL CONSULTION GMBH 
CANOLTING) لوجود خطأ مطبعي

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 30-07-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


