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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/16
13-جمادي الثانى-1439 

   االربعاء
2018-02-28 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-28

)(   االربعاء2018/16 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
سالم ذياب العنزي

د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
د.مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

عادل إبراهيم خريبط
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

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

عضو / ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

1
2
3
4
5
6

1

1
2

1

2
3

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف
 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة
 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

المهندس/ عبدالله الحاج     مدير إدارة 
تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المالية

المالزم اول حقوقي/ عبدالرحمن الزايد     
ضابط القسم القانوني

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

السيدة/ شيخة بوعليان     مراقب العقود 
والمناقصات

السيدة/ دالل النجار     رئيس مركز شعيبة

السيد/ داوود الحزامي     محاسب أول

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة 
البحرية

السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم 
المشتريات والمخازن

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع
نظم المعلومات

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

15

16

17
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة 
الدفاع

17

18



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة لإلستثمار

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مركبات خدمية متنوعةالرقم :- خ/2021/2017/60

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :840
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة العامة رقم 2018/2017/1 امن وحراسة مبنى االمانة على /شركة الرائد 
للحراسة (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/105,660د.ك)  فقط مائة وخمسة الف  

وستمائة وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عنود الفيلكاوي     رئيس قسم المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/345
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد 
االمانة بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%5)
- ان تكون كافة السيارات مع المراسلين صالون 4 سلندر/ فل اوتوماتيك /تكييف/ موديل السيارة 

ال يقل عن 2018 
-ان يكون المراسل لديه خبرة ال تقل عن 5 سنوات في توزيع البريد والتراسل بين الجهات 

الحكومية

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



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1106310
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ت م - 2018/2016/35 انجاز مشروع صيانة اجهزة 
الكمبيوتر وملحقاتها وتوفير فنيين مقيمين في الهيئة المبرم مع/ شركة الشبكات الدولية 

للتكنولوجيا لمدة سنتين إعتبارا من 2018/7/1 حتى 2020/6/30 بمبلغ إجمالي سنوي قدره (-
/91,528 د.ك) فقط احدى وتسعون الف  وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

ممثل ادارة الفتوى و التشريع / د. مرسال الماجدي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات السيد/ بدر الدويسان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات السيد/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العامله / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/126
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/58,500د.ك)  فقط ثمانية 
وخمسون الف  وخمسمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (10%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع
ص ــ ك خ ك / 9/ 2013 ــ 2017 اعمال النظافة والساحات وخدماتها بالمناطق التابعة للهيئة 
المبرم مع / شركة ابناء عبدالحميد سالم واوالده وذلك لتنفيذ األعمال المنصوص عليها بالعقد  

والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الهيئة لمدة ثمانية أشهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفالة البنكية لشركة الخرافي للحاسبات اآللية (العطاء الوحيد) 
للمناقصة رقم م ع ت أ/2017/3 توفير مطوري نظم معلومات (OUTSOURCING) ذوي 

خبرة في مجال (COBOL/CICS MAINFRAME,BPM & .NET) وذلك لحين توقيع
العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة بوعليان     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع  تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2058
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

طلب إلغاء طرح الممارسة رقم (16-2017/2016) توريد المقاعد الخاصة للمسافرين في مبنى 
الركاب بمطار الكويت الدولي وذلك لطرح الممارسة الجديدة رقم 2018/2017-18

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ داوود الحزامي     محاسب أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

ديوان المحاسبة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1028
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الديوان باستكمال كراسة التأهيل بعد إجراء التعديالت المطلوبه لتأهيل شركات 
إلدارة وتشغيل وصيانة مبنى ومرافق وأنظمة المقر الدائم للديوان في الشويخ 

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (8844) المؤرخ في 2017/12/4

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التعديالت المطلوبة

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :25072
 تاريخ الكتاب :2017/12/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/60
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

شركة الماجد والزين للمقاوالت العامة 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/21 انشاء وانجاز وصيانة مبنى /  قطاع 
المساجد بمنطقة االستعماالت الحكومية بمنطقة جنوب السرة محدودة على الشركات المصنفة  

لدى الجهاز بالفئة الثالثة لألعمال اإلنشائية

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- األوامر التغييرية %5

 

 طلب الشركة االيعاز لمن يلزم بإستعجال الوزارة في توقيع عقد المناقصة رقم 
أ.ف/2015/2014/41 (ع) أعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة

القصر - الجهراء

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2245
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :13246
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/1 اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد 
لالدارة العامة لمؤسسات االصالحات ( ادارة االبعاد) بالوزارة  لمدة ثالثة اشهر.

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

 

(اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2017/3-2018 توريد وتركيب وضمان وصيانة برجي 
اتصاالت ذاتي التثبيت (رباعي األرجل) في كل من مخفر الجهراء الجنوبي بارتفاع (50 متر) 
ومنفذ السالمي بارتفاع (90 متر) ونقل واعادة تركيب هوائيات المكيروويف والمحطة الثابته 

وملحقاتها من البرج القديم الى الجديد والخاصة بشبكة االتصاالت الالسلكية التترا التابعة 
للوزارة لالدارة العامة لهندسة االتصاالت على / شركة الطيبة للمقاوالت العامة (أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/88,565 د.ك) فقط ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وستون دينار 
الغير المطايق للشروط والمواصفات.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المالزم اول حقوقي/ عبدالرحمن الزايد     ضابط القسم القانوني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/1) المنعقد في 2018/1/3 
المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1012
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :19
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

شركة تراي الفا للتجارة العامة المقاوالت  ذ م م
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين في  المناقصة رقم هـ ع ب /2017/2016/1 
تجهيز وتوريد وتشغيل وتطوير وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز الشعيبة التابع للهيئة 

لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين االنتهاء من توقيع العقد

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

 

اعتذار الشركة عن تمديد صالحية االسعار والكفالة المصرفية للمناقصة رقم هـ ع ب/1 /2016/ 
2017 تجهيز وتوريد وتشغيل وتطوير وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز الشعيبة وذلك 

الرتفاع االسعار بمايعادل 20% من الشركة المصنعة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل النجار     رئيس مركز شعيبة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 
2015/2014/10 انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات على الدائري السابع 

الجنوبي على / شركة مجموعة المرام الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت( اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (135,364/750د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وثالثمائة واربعة وستون 
دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد توافر االعتماد 

المالي

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

 

إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/11 
تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي 

والفروانية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1198
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :817
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية 
بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) على / شركة الدولية لالمداد و 
الخدمات (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-/7,899,330 د.ك)  فقط سبعة ماليين  وثمانمائة 
وتسعة وتسعون الف  وثالثمائة وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات الفنية بعد 
أن تم االستيضاح منها حول بعض األمور الفنية وبعد تعهد الشركة باستيفاء وثائق المناقصة 

بشرط أن يكون قد تم قبول عطاء الشركة من الجهاز الموقر

-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

(أعيد بحث ) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك/2012/13(ع) اعمال الصيانة الكاملة
لنظم البداالت و االتصاالت و نظم المراقبة و المتابعة الموحدة لموانئ المؤسسة المبرم مع / 

شركة احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/3/3 
بمبلغ اجمالي قدره (32,816/116د.ك)   فقط اثنى وثالثون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  
ومائة وستةعشر فلس  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة الجديدة رقم 2016/19-2017 أقفلت في 2018/1/9

- كما اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (1278) المؤرخ في 2018/2/21 والمتضمن 
إدراج الموضوع بالميزانية 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط و االسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1083
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم م م ك /2017/2016/3 تشغيل وصيانة الرفعات 
الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشعيبة لمده شهر

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من 2018/2/13

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722030818
 تاريخ الكتاب :2017/12/25

 
 
 

 رقم الكتاب :27272204335
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية  للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 2262813 ( ع ) خدمات 
النظافة بالمواقع الحدودية وذلك لحين توقيع العقد

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

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722003667 المؤرخ في 2018/2/4 المتضمن 
تمديد الكفاالت البنكية

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 1692814 تحديث وترميم 
وصيانة مهاجع الضباط بالكتيبة /2 بلواء الشهيد المدرع/35 بالمنطقة الشمالية لحين االنتهاء 

من توقيع العقد

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه
 عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه
 عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722003837
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117011
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 1942915 خدمات الغسيل 
وكي المالبس بقاعدة محمد االحمد البحرية لحين توقيع عقد المناقصة

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

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/152,340 د.ك) فقط مائة واثنى 
وخمسون الف  وثالثمائة واربعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (30%) على قيمة عقد المناقصة 
رقم و د/ت م/43152-8-2414(2015-2017) توريد مياه قناني للشرب و مشروبات غازية 

وعصائر المبرم مع /الشركة المتحدة للمرطبات مع تمديد العقد لمدة (90) حتى 2018/6/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه
 عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :416
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم م/2017/2016/8/1 تأجير
سيارات متنوعة لعقود الخدمات لمدة ثالث أشهر إعتبارا من تاريخ انتهائها لحين االنتهاء من 

أخذ موافقة ديوان المحاسبة  .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :504
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

 رقم الكتاب :95
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :361
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

(أعيد بحث)طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق في طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة 
نسبة (9.07%) ما يعادل مبلغ (-/3,500,000د.ك) مبدئيا على عقد المناقصة رقم هـ م خ / 

147 مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى المقر الرئيسي لوزارة االوقاف والشئون االسالمية ( 
الدائري الرابع - الري ) المبرم مع/ شركة المدير الكويتي الدارة المشاريع العقاريه وذلك العمال 

الفرش الداخلي والتأثيث

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول  بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/800,000 د.ك)  
فقط ثمانمائة الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (40%) على قيمة عقد المناقصة رقم ق ص / ط /
332 صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات حولي واالحمدي

ومبارك الكبير المبرم مع/ شركة الرويشد الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لألسباب  
المذكورة بالكتاب

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم إ م م/2015/2014/5/1 توفير خدمة االشتراك باالنترنت 
وخطوط نقل المعلومات المبرم مع/ شركة كواليتي نت للتجارة والمقاوالت لمدة 180 يوم اعتبارا
من 2018/1/13 حتى 2018/7/13 بمبلغ اجمالي قدره (15,305/166 د.ك)  فقط خمسةعشر 

الف  وثالثمائة وخمسة دينار  ومائة وستة وستون فلس  الغير و ذلك لحين اإلنتهاء من 
إجراءات ترسية المناقصة 2018/2017/1/1 إقفالها في 2018/3/25

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي
اوال: الغاء القرار السابق باجتماع ( 2017/93) المنعقد في 2018/12/13 المتضمن عدم 

الموافقه النتهاء مدة سريان العقد
ثانيا: الموافقه دون االخالل في حق الوزارة بتطبيق الغرامات 
عدم موافقة ممثل ادارة الفتوى و التشريع د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب
عدم موافقة ممثل ادارة الفتوى و التشريع/  د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/227$
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

شركة القلعة الكويتية للتجـارة العـامة والمقـاوالت  ذ
م م
 
 

إفادة الشركة بقبول  الكفالة البنكية بعد التمديد حتى 2018/4/26 للمناقصة رقم ق ص / م /97 
اعمال صيانة وترميم المباني الحكومية واعمال انشائية في محافظة العاصمة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page25 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1684
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1455
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1909
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

طلب تجديد الكفاالت األولية للمناقصة رقم 2017/2016/7 بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء 
وانقاذ بطول 25 متر تقريبا وتوابعه لالدارة وذلك لحين الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركتين المذكورتين بكتاب اإلدارة للمناقصة رقم 2017/2016/8 
بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ عدد ( 5 ) زوارق بحث وانقاذ وتوابعهم وذلك لعرضها 

على ديوان المحاسبة .

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

 

طلب الغاء المناقصه رقم 2017/2016/12 توريد تراخيص اوراكل مع خدمة الدعم الفني 
METALINK المرساه على / شركة الدار لالنظمة للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني أقل 

األسعار ) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page26 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1897
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

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

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2016/2015/23 التأمين الصحي التكافلي لعالج رجال 
االطفاء التابعيين لالدارة المبرم مع / شركة وربة للتأمين لمده سنة اعتبارا من 2018/6/30 

بمبلغ اجمالي قدره (-/1,110,074د.ك)  فقط  مليون  ومائة وعشر الف  واربعة وسبعون دينار 
الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم 2019/2018/1

 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/5 
توريد مالبس ولوازم لالدارة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3660
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :3681
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5146
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم وك م/42-2014/2013(ع) استبدال محوالت مصنع 
الكلورين مع الوحدات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوي الكهربائية وتقطير المياه لمدة 

ثالثة أشهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالله الحاج     مدير إدارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المالية

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/74 اعمال الزراعة لقطاع تشغيل وصيانة المياة
في مناطق متفرقة بدولة الكويت على/ شركة زلزلة للخدمات و المقاوالت الزراعية (اقل االسعار)

بمبلغ اجمالي قدره (996,917/300 د.ك) فقط تسعمائة وستة وتسعون الف  وتسعمائة 
وسبعةعشر دينار  وثالثمائة فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

 طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الوزارة للمناقصة رقم و ك م 
2015/7229 توريد قواطع تيار منخفض ( كتاوت ) باحجام مختلفة لحين استكمال باقي 

اجراءات التعاقد حسب ما ذكر في كتاب الوزارة

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4348
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م/2014/2013/78 اعمال النظافة (للمرافق التابعة 
لقطاع شؤن المستهلكين) المبرم مع/ شركة الدائرة األهلية للتنظيف لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 
2017/12/29 حتى 2018/3/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,985 د.ك) فقط تسعة وثمانون الف
 وتسعمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة 

(وك م/2017/2016/58)

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة من تاريخ الكتاب
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامه السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :30714
 تاريخ الكتاب :2017/11/01

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

 (أعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2018/2017/1 إنشاء وإنجاز وصيانة 
عدد(4) خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطالع العالي إلى مجمع
المياه المقترح  بمدينة جنوب المطالع السكنية  بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب 

الوزارة

- التقبل التجزئة 
- التقبل عروض بديلة 

- االوامر التغييريه (%10)

 

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

وتقطير المياه (2) وذلك وفقا لالسباب المذكوره بالكتاب.

 

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

بالكتاب.

 

الموضوع
5

6

7

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :509
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :330/25
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز 
 ATON و تطوير الدالئل المالحية SAR و البحث و االنقاذ VTS الوطني ألنظمة مرور السفن
على/شركة المستقبل لالتصاالت (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (443/ 12,929,080 

د.ك ) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع نظم المعلومات

طلب تمديد الكفالة البنكية لشركة المستقبل لالتصاالت الفائز بالمناقصة رقم ب ب 
هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS و البحث و 
االنقاذ SAR و تطوير الدالئل المالحية ATON وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية 

المناقصة 

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :25686
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

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

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

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

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ 2016/2015/7 تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب الوزارة على 
/ شركة جي أم لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ( ثالث اقل االسعار)  بمبلغ اجمالي قدره 

(2,788,318/500د.ك) فقط  مليونين  وسبعمائة وثمانية وثمانون الف  وثالثمائة وثمانيةعشر 
دينار  وخمسمائة فلس  الغير لمده ثالث سنوات المطابق للشروط والمواصفات

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة فالكون رقم (427) المؤرخ في 2018/2/15 والمتضمن 
CD اإلفادة بتقديم كتالوجات المعدات مع العطاء وتقديم عقود الخبرة مع العطاء ب

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :511
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :510
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :584
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/7 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية 
لمحافظتي مبارك الكبير - االحمدي المبرم مع / شركة نواصر للتجارة العامة والمقاوالت لمده 
سنة اعتبارا من 2018/7/20 حتى 2019/7/20 دون تكلفة مالية وذلك لألسباب المذكورة 

بالكتاب ولحين اإلنتهاء من إعداد المناقصة الجديدة

 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/8 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية 
لمحافظتي الفروانية - والجهراء المبرم مع / شركة احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة 

والمقاوالت اعتبارا من 208/6/17 حتى 2019/6/17 دون تكلفة مالية وذلك لألسباب المذكورة 
بالكتاب ولحين اإلنتهاء من إعداد المناقصة الجديدة

 

طلب التمديد االول لفترة دراسة عطاءات المناقصة رقم ب ب هـ/2017/2016/1 (ع) مشروع 
تطوير النظم االلية والخدمات المتكاملة لمدة شهر

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  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 
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Page33 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/544$
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/517$
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1- مؤسسة  مطار انشيون الدولي ( كوريا )

 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1 - مؤسسة عدسة الوطن للدعاية واإلعالن
2- شركة كراج وليد العسعوسي لتصليح السيارات ذ م م 

3- مؤسسة برفين الكويتية لالستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة
4- شركة ساين برودكشن لتصنيع اللوحات اإلعالنية وطباعتها ذ م م 

5- شركة البني المتحدة للتجارة العامة ذ م م 
6- شركة عرب آرت للتجارة العامة ذ م م
7- مؤسسة برفين الكويتية للتجارة العامة
8- شركة الرفاعي للزجاج / مساهمة مقفلة

9- شركة التكنولوجيا التطبيقية لألجهزة الكهربائية واإللكترونية ذ م م
10- شركة كيو ايه تي للترجمة

11- شركة النخبة للتدريب واالستشارات التربوية ذ م م
12 - شركة رايد ايد التجارية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تسجيل الشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/543$
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.

1- شركة تاف المساهمة القابضة للمطارات ( تركيا)

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تسجيل الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2018/16

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الدفاع

بلدية الكويت

 رقم الكتاب :272722004179
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :3546
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب تمديد عقد رقم (3702998) دراسة وتصميم واإلشراف على مشروع أكاديمية على الصباح 
العسكرية المبرم مع / دار مستشارو الخليج لمدة (447) يوم اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2019/6/20وذلك لحين اإلنتهاء من عقد المقاول دون تكلفة مالية

 

طلب إعتماد موافقة البيوت اإلستشارية بترسية الممارسة رقم 2017/25-2018 مشروع تطوير 
ساحل الصليبخات على مكتب Malone Given parsonsn مع دار مستشارو الخليج 
لإلستشارت الهندسية بمبلغ إجمالي وقدرة (-/1.531.859 د.ك) ولمدة قدرها 16 شهرا.

** تم دعوة 9 مكاتب عالمية وتقدمت 5 مكاتب إستشارية عالمية فقط  وإعتذر مكتب واحدة ولم 
تتقدم 3 مكاتب  .

* تم اإلطالع على كتاب البلدية رقم 2958 المؤرخ في 2018/2/13

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة رقم 94 من قانون المناقصات العامة رقم ( 
(2016/49

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 05-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


