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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/9
15-جمادي األولى-1439

   االربعاء
2018-01-31 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-01-31

)(   االربعاء2018/9 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
د. محمد عبدالله العيسى
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد / عبدالله الجوعان     رئيس الصندوق 
الوطني للمشاريع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1
2
3

1

2

3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الخارجية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيدة/ نضال الماجد     ممثل الوزارة للتجهيز 
المحلى

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ يوسف الحسيني     وكيل المالية و 
االدارية

السيدة/رنا الهنيدي     رئيس قسم المشتريات

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين 
مناقصات وممارسات

السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الصحة

بلدية الكويت

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- ص/م خ ع/2017/2016/39

الرقم :- 2018/2017/1

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-15

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-17

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وصيانة ودعم فني الجهزة ونظام MIS بمركز بنك 
الدم وادارة نظم المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم و 
المعلومات الجغرافية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد والتكييف باألندية 
واالتحادات الرياضية (المنطقة الثالثة)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة رصف طريق أسفلتي خدمي للجمهور
من ناحية مضمار سباق الهجن بطول 15.200م بالنادي الكويتي لسباق الهجن

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 للتعليم التطبيقي والتدريب

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد تراخيص برامج الحاسب اآللي الخاصة بشركة مايكروسوفت الرقم :- هـ ع/ش أ م/2018/2017/18
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :706
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب تعديل مدة التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/15 توفير مهندسين للعمل مع 
الوزارة المبرم مع/ الشركة المتحدة الدارة المرافق لتصبح سنتان اعتبارا من2017/9/1 بمبلغ 

اجمالي  (-/546,198 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :599
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم 2012/2011/2 اعمال النظافة التابعة لقطاع الدراسات 
االسالمية واية مواقع اخرى بدولة الكويت المبرم مع/ شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة شهر اعتبارا من 2018/3/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(117,836/250 د.ك)  فقط مائة وسبعةعشر الف  وثمانمائة وستة وثالثون دينار  ومائتين 

وخمسون فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية 
المناقصة رقم 2015/2014/1(ع)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1429
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة بترسية المناقصة رقم 2015-2014/4 
(ع)حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة للوزارة لمدة ثالث سنوات على / شركة الدروازة 

للخدمات اللوجستية (رابع أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/129,168 د.ك) فقط مائة وتسعة 
وعشرون الف ومائة وثمانية وستون دينار الغير وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

*اطلع الجهاز على كتاب شركة الفريق االمنية لخدمات المدن رقم 2018/50 المؤرخ في 
2018/1/7 والمتضمن االستعجال بتوقيع العقد 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الحسيني     وكيل المالية و االدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :378
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب سحب كتاب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/32 تاجير سيارات 
للحرس الوطني آليات نوع جيب (8) سلندر.

** اطلع الجهاز على الكتاب رقم 10216 المؤرخ في 2017/12/18 المتضمن طرح الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين مناقصات وممارسات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1217
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم دأ- ت ع- 320 لتوريد أعالم الدول المشاركة استعدادا لمؤتمر الكويت 
الدولي إلعادة إعمار العراق -الكويت (2018) مع / شركة سبورتيفو للتجارة العامة والمقاوالت 
بمبلغ إجمالي قدره (-/93.850.ك)   فقط ثالثة وتسعون الف  وستمائة وخمسة وثالثون دينار  
الغير ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الديوان

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 1178 بتاريخ 2018/1/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الموافقة على تغطية الفترة من 2017/3/1 الى 2017/5/28 بعد إنتهاء عقد 
الممارسة رقم 2015/2014/5 إستئجار سيارة لنقل الذهب والمجوهرات لحساب اإلدارة المبرم 

مع/شركة الرائد للحراسة لتغطية فتره إستخدام السيارة المستأجرة بمبلغ إجمالي قدره 
(2,046/774 د.ك)  الفين  وستة واربعون دينار  وسبعمائة واربعة وسبعون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :323
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب اإلدارة للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
2016/2015/12 توريد وسائل نقل متنوعة لالدارة لمدة ثالثة أشهر لحين اإلنتهاء من إجراءات

توقيع العقد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :266
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد رقم 2017/2016/4 مشروع نظام تفتيش االمتعة اآللي لمناطق الوزن 
(2-3) وصالة القادمون المبرم مع/ شركة المجموعة الخماسية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
شهرين اعتبارا من 2018/1/29 دون اية تكاليف إضافية وذلك بسبب محدودية اعداد كاونترات 

الوزن و التي ال تستوعب اعداد المسافرين.

*اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم (1439) المؤرخ في 2018/1/24 المتضمن قيمة العقد 
الصحيحة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :124
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/17 توريد وتركيب أجهزة الشبكة المعلوماتبة السلكية 
والالسلكية ونظم منع االختراق والتسلل وجدار الحماية لمركزي بيانات الصندوق الكويتي 

الرئيسي والتعافي من الكوارث على النحو التالي :
1- البند االول : شركة دجيتل بروسيسينج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/151,020د.ك)  فقط مائة واحدى وخمسون الف وعشرون دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات

2- البند الثاني : شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/93,640د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف وستمائة واربعون دينار الغير المطابق للشروط 

والمواصفات

3- البند الثالث : شركة دجيتل بروسيسينج سيسستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,330د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف وثالثمائة وثالثون دينار 

الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

أوراق عامة وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :32029
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

( اعيد بحث) طلب الوزارة افادتها بشان القانون الجديد رقم (49) لسنة 2016 بشان 
المناقصات العامة للعقود رقم و خ ط /2017/5- الشراء والخدمات والمناقصات التى تبرم في 

الخارج للبعثات الكويتية الدبلوماسية

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 1670 المؤرخ في 2018/1/10 المتضمن رد ادارة الفتوى 
والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/رنا الهنيدي     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز بناءا على رأي ادارة الفتوى و التشريع

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :272722001490
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :272722001544
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

طلب الجهاز تمديد الكفاالت للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2902909 تحديث وتطوير مباني
المطابخ وغرف التبريد بمعسكرات المنطقة الجنوبية وذلك لقرب انتهائها وذلك استنادا للماده 46

من قانون 49 للمناقصات لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجد     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1142913 خدمات النظافة في قاعدة احمد الجابر 
الجوية المبرم مع/ شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/160,560 د.ك)  فقط مائة وستون الف  
وخمسمائة وستون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

1602915

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1182813 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتهوية والتبريد بقاعدة علي السالم الجوية المبرم مع/ شركة رويال العالمية للتكييف والتبريد 
ومقاوالتها لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/3/31 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-
/40,716 د.ك) فقط اربعون الف  وسبعمائة وستةعشر دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات المناقصة الجديدة (1952815).

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :54
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/56
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/55/1
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

 رقم الكتاب :89
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب الموافقة على التعاقد مع/ شركة بيت اإلستثمار العالمي (جلوبل) إلستئجار مقر إداري 
للصندوق لمدة سنة إعتبارا من تاريخ توقيع العقد وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة و ذلك بناءا 

على مالحظات المراقبين الماليين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / عبدالله الجوعان     رئيس الصندوق الوطني للمشاريع

طلب الموافقة على التعاقد مع/شركة غالية العالمية للدعاية واإلعالن لتقديم وإدارة الحملة 
التسويقية واإلعالنية واإلعالمية للصندوق وذلك بناءا على مالحظات المراقبين المالين

 

طلب الموافقة على التعاقد مع/ شركة بيت كويت نت للتجارة العامة والمقاوالت الستضافة 
وتطوير المنفذ االلكتروني للصندوق على شبكة االنترنت العالمية واتفاقية صيانة ودعم الخدمات 

لمدة سنتان إعتبارا من تاريخ توقيع العقد وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة و ذلك بناءا على 
مالحظات المراقبين الماليين

 

طلب الموافقة على التعاقد مع/شركة الحمراء العقارية إلستئجار مقر إداريا للصندوق ببرج 
الحمراء لمدة خمس سنوات بمبلغ إجمالي قدره (4,325,126/400 د.ك)  فقط اربعة ماليين  

وثالثمائة وخمسة وعشرون الف  ومائة وستة وعشرون دينار  واربعمائة فلس  الغير لمدة خمس
سنوات

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا ألحكام الماده 94 من قانون المناقصات العامة رقم 49
لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017028518
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018000149
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ع/2017/2016/6 اعداد وتجهيز وتوريد 
بوفيهات غذائية للوزارة المبرم مع / شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية لمدة ستة أشهر 
اعتبارا من 2018/1/17حتى 2018/7/16 بمبلغ إجمالي قدره (-/45,000 د.ك )  فقط خمسة 

واربعون الف  دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018000643 بتاريخ 2018/1/10 المتضمن تعديل 
الخطأ المطبعي بالتاريخ .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

(اعيد بحث) طلب تجديد عقد تقديم خدمة الدعم اإلضافي لبرامج تشغيل IBM AIX المبرم مع / 
شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة اعتبارا من 2018/1/25 حتى 2019/1/24 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/32,500 د.ك )   فقط اثنى وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحاجة 
الوزارة إلى استمرار تقديم خدمة الدعم الفني االضافي لبرامج تشغيل ibm aix وخدمات الدعم 

الفني االضافي لقواعد بيانات أوراكل العاملة على االجهزة .

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017027802
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :28446
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري الخامس بتخفيض مبلغ إجمالي (3,418/064 د.ك )  
فقط ثالثة آالف  واربعمائة وثمانيةعشر دينار  واربعة وستون فلس  الغير ما يعادل (0,98 %) 

من قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير 
المستندات بالوزارة المبرم مع / مؤسسة جاسم يوسف الحميضي وذلك لتخفيض عدد 9 االت 

تصوير من عقد الصيانة حتى نهاية العقد .

*اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام  2018001255 و 2018001385 المؤرخة في 
2018/1/21 و 2018/1/23 والمتضمنة أسباب التأخر في إجراءات التنازل

 

طلب التجديد الثاني للعقد رقم (19-2016/2015) تحويل العمالت االجنبية الى العملة الوطنية 
المبرم مع/ شركة المزيني للصيرفة لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/28 حتى 2019/3/27 طبقا 

لسعر الصرف اليومي للعمالت المتداولة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018001406 المتضمن الرد على استفسار الجهاز

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 على ان يكون التجديد االخير

البيـــــــــــــــــــان



2018/9

  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 :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :260
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1097
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب التمديد االول لعقدي المناقصة رقم 2015/2014/8 استئجار مركبات متنوعة مع سائق 
ووقود لبلدية الكويت لمدة ثالثة أشهر مشهره على النحو التالي:

اوال: المبرم مع/اوتوماك للسيارات اعتبارا من 2018/4/29 بمبلغ اجمالي قدره 
(135,416/025 د.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف  واربعمائة وستةعشر دينار  وخمسة 

وعشرون فلس  الغير.

ثانيا:  المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير السيارات اعتبارا من 2018/4/13 بمبلغ اجمالي قدره 
(47,076/075 د.ك) فقط سبعة واربعون الف  وستة وسبعون دينار  وخمسة وسبعون فلس  

الغير.
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2018/2017/2 اقفالها في 

2018/4/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/22(ع) تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات 
الفنية في األسواق والساحات والشواطئ في دولة الكويت المبرم مع / الشركة المتحدة للخدمات
الهندسية لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/2/11 بمبلغ اجمالي قدره (152,016/360د.ك) 

فقط مائة واثنى وخمسون الف  وستةعشر دينار  وثالثمائة وستون فلس  الغير لحين اإلنتهاء من
إجراءات طرح المناقصة رقم 2017-2016/20

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1065
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :31210
 تاريخ الكتاب :2017/12/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1066
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/98,500د.ك)  فقط ثمانية وتسعون
الف  وخمسمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (4.2%) على قيمة عقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 
2013/2012/20 اعمال تجميل وتطويرالساحات واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي 

المبرم مع / شركة بيان الوطنية التجارية وذلك إلضافة بند كراسي خرسانية ذات اشكال هندسية 
بالسعر الوارد بالعرض المقدم من شركة / MULTITASKING على أن تسدد القيمة من 

الميزانيةالمعتمدة للعقد دون تكلفة إضافية

 

طلب البلدية إضافة فترة من تاريخ 2016/2/12 وحتى تكليف المقاول باالمر التغييري كفترة 
مضافة على العقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2012/2011/16 انشاء وانجاز وصيانة مبنى 

االمانة العامة للمجلس البلدي ومبنى مواقف سيارات متعدد االدوار مع عدم االخالل بحق البلدية 
في احتساب غرامة على شركة التوباد للتجارة العامة والمقاوالت خالل تلك الفترة لعدم انجاز 

أعمال العقد االصلي في الموعد المحدد

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2013/2012/20 اعمال تجميل 
وتطويرالساحات واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي المبرم مع شركة / بيان الوطنية 

التجارية لمده 90 يوما اعتبارا من 2018/2/18 بنفس الشروط بدون تكلفة مالية وذلك إلنفجار 
خط المياه الرئيسي بشارع سالم المبارك

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل خريبط
العضو ممثل جهتكم في مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :36240
 تاريخ الكتاب :2017/12/20

 
 
 

 رقم الكتاب :36237
 تاريخ الكتاب :2017/12/20

 
 
 

طلب الوزارة تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك 
م/2017/2016/12 استبدال القواطع الكهربائية لمقطرات المرحلة االولى جهد 11ك.ف وجهد 
415 فولت في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة لمده ثالثة اشهر من

تاريخ إنتهائها لحين استكمال اجراءات الترسية والتعاقد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2014/2013/30(ع ع) 
استبدال خاليا الجهد المنخفض 415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة ثالثة أشهر من تاريخ انتهائها لحين إستكمال 
إجراءات التعاقد

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2715
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم و ك م/2017/2016/12 استبدال القواطع الكهربائية لمقطرات 
المرحلة االولى جهد 11ك.ف وجهد 415 فولت في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة المرساة على / شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت 
وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرارات السابقة الصادرة باجتماع رقم (2017/51) المنعقد في 2017/7/12 

المتضمن: الموافقة على الترسية مع تعزيز االعتماد المالي و باجتماع رقم (2017/66) المنعقد 
في 2017/9/13 المتضمن: عدم الموافقة 

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :29969
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :260
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م 2017/2016/77 اعمال التحديث والتشغيل والصيانة
الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات التحويل الكهربائية الرئيسية بمحافظات (الجهراء - 

العاصمة - الفروانية)على الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثانية ألعمال التكييف 

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييريه (%25 )
رأي القسم : -استنادا الى المادة 17 من الالئحة يسمح بالطرح على الفئة الرابعة فقط

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 2016/7264 توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات 
تصريف مجمع المحمصات الحرارية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير 

المياه على الشركات المتخصصة

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييريه (%10 )
- مدة العقد 24 شهرا

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و تطرح على الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الرابعه 
ألعمال التكييف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/52$
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

شركة الصمود للتجهيزات البترولية  ذ م م
 
 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفالة األولية للمناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات 
كهربائية بأحجام مختلفة للوزارة وذلك لعدم التزام الشركة الصانعة بالتزاماتها وتمديد االسعار 

الكثر من ثالث مرات متتالية .

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و يحال للوزاره لالطالع و االفاده مع دراسة العروض الذي 
تليه

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :167
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

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 الموضحة 

بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص /176 ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ 
العقيلة المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة (183) يوم اعتبارا من 4/1/ 

2018 حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (330,168/092د.ك ) فقط ثالثمائة وثالثون الف 
ومائة وثمانية وستون دينار  واثنى وتسعون فلس  الغير وذلك  لحين االنتهاء من اجراءات 

الترسية والتعاقد الخاصة بمشروع توسعة ام الهيمان واالعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع 
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

 

طلب التمديد الرابع 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 (183 يوم) اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/107,795 
د.ك) وذلك  لحين االنتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد الخاصة بمشروع توسعة ام الهيمان 

واالعمال المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة الماليه

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3382
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

 رقم الكتاب :3357
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (-/15,600د.ك)  باستقطاع شهري قيمته (-
/2,600 د.ك)على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ص / ص /205 الخدمات العامة لحماية البيئة من 
ملوثات الصرف الصحي المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة اشهر  

لحين نقل تبعيتها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري وذلك لقرب موسم االمطار

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم إ م م /2013/5/1-2014 تقديم خدمات الصيانة والدعم 
الفني ألجهزة الحاسب األلي والطابعات وأجهزة الماسح الضوئي والرسمات الهندسية والخوادم 
المبرم مع / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة (90) يوما اعتبارا من 2018/1/12 بمبلغ
إجمالي قدره (10.573/583 د.ك) عشرة االف وخمسمائة و ثالث و سبعون وخمسمائة وثالثة 
وثمانون فلس و ذلك لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة ا م م/2017/2016/11/1 

إقفالها في 2018/2/6

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 106 المؤرخ في 2018/1/10 المتضمن اسم الشركة 
المتعهدة 

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على استكمال اجراءات التمديد الثاني لعقد 
المناقصة رقم هـ ص/ص/149 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات متنقلة لمدينة صباح 

األحمد السكنية المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/18 
بمبلغ اجمالي قدره (-/350,000 د.ك) ضمن تكلفة العقد دون تكلفة مالية اضافية بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/82) المنعقد في 
2017/11/8 المتضمن: عدم اختصاص مجلس ادارة الجهاز وتطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2615
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم ا م م /2016/2015/9/1 نقل اجهزة ومعدات 
وآليات والمواد المساعدة والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط 
الجودة واالبحاث على الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

- تقبل التجزئة 
- ال تقبل عروض بديلة 

- االوامر التغييرية (%25)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3077 بتاريخ 2017/11/20 المتضمن الشروط المعدله

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم إ م م /2017/6/1-2018 تجديد وشراء برامج هندسية واخرى 
متنوعة مع توفير خوادم جديدة لها وتقديم الصيانة والدعم الفني على الشركات المسجلة لدى 

الجهاز المركزي للمناقصات العامة

-  تقبل التجزئة 
- ال تقبل عروض بديلة 

- االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

وزارة العدل

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :1247
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد االتفاقية االستشارية رقم (أ/هـ ط/211) اإلشراف على أعمال العقد رقم 
(هـ ط/2011) إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطرق الرئيسية لخدمة مدينة 

الشيخ جابر األحمد الصباح المبرم مع/ أورينتال لالستشارات الهندسية بالتضامن مع دار الدويلة 
لالستشارات الهندسية اعتبارا من 2017/8/12 حتى 2018/5/26 بمبلغ إجمالي قدره 

(441,031/708 د.ك)  فقط اربعمائة واحدى واربعون الف  واحدى وثالثون دينار  وسبعمائة 
وثمانية فلس  الغير وذلك بسبب تمديد عقد المناقصة رقم (هـ ط/2011)

 

طلب تمديد عقد االتفاقية رقم 2016/9-2017 استكمال أعمال اإلشراف على تنفيذ مشروع نادي 
القضاة المبرم مع/ دار العوضي لالستشارات الهندسية اعتبارا من 2018/2/1حتى 2018/6/1 

دون تكلفة مالية
على أن يتم سداد مستحقات المكتب االستشاري من دفعات المقاول وذلك لتأخر المقاول في انجاز

المشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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 عقود الخدمات اإلستشارية

بلدية الكويت

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :1229
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :16442
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

طلب تعديل التمديد الثاني لعقد اإلشراف على تنفيذ انشاء وصيانة مبنى األمانة العامة للمجلس 
البلدي ومواقف السيارات متعدد األدوار المبرم مع/ مكتب دار استشارات الجزيرة لالستشارات 

الهندسية ليصبح على النحو التالي:
أوال : تمديد العقد من 2017/11/1 لحين تسليم المقاول أمر مباشرة العمل خصما  من حساب 

المقاول لتأخره في تنفيذ أعمال العقد
ثانيا :تمديد العقد لمدة 14 شهرا تبدأ من تاريخ تسليم المقاول مباشرة األعمال باألمر التغييري 
الثاني بمبلغ إجمالي قدره (-/184,654 د.ك)  فقط مائة واربعة وثمانون الف  وستمائة واربعة 

وخمسون دينار  الغير وذلك بسبب األعمال اإلضافية على العقد

 

طلب التمديد االول لعقد االتفاقية رقم ت م/م م/2014/11-2015 الخدمات االستشارية بأعمال 
التصميم واإلشراف على تنفيذ أعمال مبنى الركاب المساند ومواقف السيارات والطرق الخاصة 
بها في مطار الكويت الدولي المبرم مع / شركة المكتب الهندسي المشترك بالمشاركة مع السادة /

S aeroports de paris International "ADPI/M" لمدة سبعة شهور اعتبارا من 
2017/11/30  بدون تكلفة إضافية على القيمة االجمالية للعقد وذلك لتأخير أعمال العقد .

كما اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 788 المؤرخ في 2018/1/17 الرد على استفسار 
الجهاز

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/3) المنعقد في 2018/1/10 المتضمن "

الموافقة "
ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
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االثنين  الموافق 05-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 


