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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/50
19-شوال-1439 هـ 

   االربعاء
2018-07-04 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-04

)(   االربعاء2018/50 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

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى
عبد الله مبارك الشريف
مشعل منديل القحص

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

عادل إبراهيم خريبط
د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  09-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي
 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب 
المشتريات والمخازن

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة 
البحرية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد 
للشؤون المالية

السيدة / سارة المناور     محاسب مبتدئ

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيدة/ سارة سامي العجيري     ممثل/ 
وزارة المالية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ يوسف الكندري     رئيس قسم االعالم
المرئي والصوتي

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار
العقاري
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2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/07/15 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الهيئة العامة للصناعة

الرقم :- و ك م /2018/2017/63

الرقم :- و ك م /2016/7237

الرقم :- أ.ف 2019/2018/6

الرقم :- هـ ع ص / 2017/6 /2019

فض عطاء مناقصة/ممارسة  رفع وإنزال مضخات غاطسة وتنظيف آبار حقول إنتاج المياه 
الجوفية وآبار خفض المناسيب في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد قطع الغيار لعدد (6) انواع من صمامات الضغط العالي 
شاملة أطقم إصالح للتربينات الغازية الجديدة و الدورة المشتركة (سيمنز) بمحطة الزور الجنوبية

لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال حراسة وأمن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع 
المساجد وأي مباني أخرى بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  بشأن االستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتقييم المصانع 
الحاصلة على عالمة الجودة والراغبة في الحصول عليها

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

تم الغاء المناقصة لتقدم عطاء وحيد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/07/15 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة البترول الوطنية الكويتية

HO/GS/0395 -: فض عطاء مناقصة/ممارسة  العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيتالرقم
الوطنية

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1724970
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ص/ م خ ع / 2016/2015/16 تقديم خدمات التامين 
الصحي للمواطنين المتقاعدين وفقا للقانون رقم 114 لسنة 2014 المبرم مع/ مجموعة الخليج 

للتأمين لمدة ستة اشهر  ( ماعدا بند الدعاية واالعالن) اعتبارا من 7/16/  2018 مع زيادة 
القسط التأميني للمتقاعد ليصبح (-/770 د.ك)  بمبلغ اجمالي قدره (43,033,589/041 د.ك)  

فقط ثالثة واربعون مليون  وثالثة وثالثون الف  وخمسمائة وتسعة وثمانون دينار  واحدى 
واربعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1741897 المؤرخ في 2018/7/4 المتضمن موافقة 
وزارة المالية على االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد للشؤون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار استنادا ألحكام  
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/07/15 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/7829
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

طلب االطالع  على قرار لجنة التظلمات على قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بشأن تظلم/ شركة ديجل االنشائية للمناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة 
المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق 

التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7840
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم عقد 2018/2017/40 مع/ شركة انفوفيجن للتجاره العامة(وكيل 
حصري) لصيانة اجهزة االعالن المرئي بمطار الكويت الدولي لمدة سنتين بمبلغ اجمالي قدره (-
/90,000 د.ك) فقط تسعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكوره بالكتاب وفقا للمادة (18)

من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016.

- اطلع الجهاز على كتاب الجهه رقم 9112 المؤرخ في 2018/6/28 المتضمن مخاطبة وزارة 
المالية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الكندري     رئيس قسم االعالم المرئي والصوتي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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       
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الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3366
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :3367
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم (هـ ع ب/2017/3-2018) توفير خدمات التنظيف والضيافة للهيئة 
على / شركة القدس األهلية للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-
/314,664د.ك) فقط ثالثمائة واربعة عشر الف وستمائة واربعة وستون دينار الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / سارة المناور     محاسب مبتدئ

طلب االقتراع بين عطائين المناقصه رقم ( هـ ع ب/2017/2-2018) توفير خدمات األمن 
والحراسة والمراسلين للهيئة

 / شركة المجموعه الخماسية للتجارة العامة والمقاوالت
و/ شركة مركز الرواد للخدمات األمنية ( اقل األسعار ) 

وذلك لمطابقة العطائين وتساوي قيمة عطاءاتهم بمبلغ (-/280,800د.ك) فقط مائتين وثمانون 
الف وثمانمائة دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك لتساوي مبلغ العطائين 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االقتراع بجلسة قادمة إستنادا للمادة رقم 61من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة2016

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/07/15 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :6766
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :7446
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

شركة مركز القوارب السريعة لصيانة المعدات 
البحرية ذ م م

 
 

طلب تعديل تاريخ بداية تمديد العقد األول للمناقصة رقم 2016/2015/23 التأمين الصحي 
التكافلي لعالج رجال االطفاء التابعيين لالدارة المبرم مع / شركة وربة للتأمين ليصبح إعتبارا من

2018/7/1 حتى 2018/12/31 وذلك ورود خطأ مطبعي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية

طلب االطالع  على قرار لجنة التظلمات على قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بشأن تظلم/ شركة مركز القوارب السريعة بشأن المناقصة رقم 2018/2017/12 بناء 

وتوريد وضمان عدد (6)  زوارق إنقاذ (13) متر وتوابعهم لإلدارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/07/15 اجتماع رقم :

بنك الكويت المركزي

توصيــــــات الجهــــات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :7445
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

شركة بدر المال واخوانه ش ش و
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/1 اعمال وتشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية للمبنى الرئيسي للبنك

 

طلب االطالع  على قرار لجنة التظلمات على قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بشأن تظلم/ شركة بدر المال واخوانه للمناقصة رقم 2018/2017/1 اعمال وتشغيل 

وصيانة واصالح الخدمات الهندسية للمبنى الرئيسي للبنك

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/07/15 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10594
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2018/2017/2 استئجار مركبات متنوعة مع سائق ومع وقود 
على النحو التالي :

- اوال : بنود ارقام (1/أ -1/ب -2/أ-2ب-3) على / شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة 
والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/978,234د.ك)  فقط تسعمائة وثمانية وسبعون

الف  ومائتين واربعة وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات
- ثانيا : بند رقم (2/أ) على / شركة دايموند هاوس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/432,432د.ك)  فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف  واربعمائة 

واثنى وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/3 
استئجار مركبات متنوعة بدون سائق ومع وقود

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/1 توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم المعلومات 

الجغرافية 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع  تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات 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



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/07/15 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11503
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

طلب تجديد لعقد الفرعي تقديم خدمات الدفع والطابع االلكتروني للبلدية المبرم مع / شركة 
الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لمده ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/180,000د.ك)  

فقط مائة وثمانون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة العدل

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم و ع/2017/2016/11 استئجار 
سيارات مع سائق لخدمات ادارة الخبراء بالوزارة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201803375
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018013373
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018013609
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم و ع/2015/2014/3 تقديم طباعين للوزارة المبرم مع/ 
الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (إيمس) لمدة سبعة أشهر إعتبارا من 2018/9/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,068,179 د.ك) فقط  مليون  وثمانية وستون الف  ومائة
وتسعة وسبعون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح مناقصة جديدة

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (48,698/808د.ك) فقط ثمانية 
واربعون الف  وستمائة وثمانية وتسعون دينار  وثمانمائة وثمانية فلس الغير مايعادل نسبة 

(25%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع/2018/2017/1 اعادة تأهيل مساكن القضاة بمنطقة 
الشامية المبرم مع / شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ع/2017/2016/6 اعداد وتجهيز وتوريد بوفيهات 
غذائية لوزارة العدل المبرم مع/ شركة الوزان للتجارة العامة والخدمات الغذائية لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من 2018/7/17 حتى 2019/1/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/45,000 د.ك) خمسة 
واربعون الف  دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع
2

3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ع / 
2018/2017/2 تقديم فنيين و أخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات 

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11319
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :11368
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب تسليم الشركات محضر االجتماع  التمهيدي للمناقصة  رقم أ.ف/2019/2018/7 اعمال 
نظافة مبنى وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ببرج التوأم وأي مباني اخرى تابعة للوزارة مع 

تمديد االقفال لالسباب المحددة بكتاب الجهة

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ ف / 2016/2015/22 استئجار عدد ( 290 ) سيارة 
صالون بدون سائق وبدون وقود لخدمات الوزارة المبرم مع /  شركة شمال الخليج التجارية لمدة

ستة أشهر على النحو التالي:
- المرحلة االولى لعدد 146 سيارة اعتبارا من 2018/7/13 حتى 2019/1/12 بمبلغ إجمالي 

قدره (-/105,996د.ك ) فقط مائة وخمسة الف  وتسعمائة وستة وتسعون دينار  الغير

- المرحلة الثانية لعدد 144 سيارة اعتبارا من 2018/8/3 حتى 2019/2/2 بمبلغ إجمالي قدره 
(-/104,544د.ك )  فقط مائة واربعة الف  وخمسمائة واربعة واربعون دينار  الغير

وذلك  لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم أف 23-2018/2017 أقفلت في 
2018/7/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد االقفال لمدة أسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6145
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم أ.ف 2018/2017/13 أعمال تنظيف مباني المسجد الكبير 
وملحقاته بين الشركات والمؤسسات المتخصصة 

 بيانات المناقصة:
- غير قابلة للتجزئة

- التقبل عروض بديلة
- نسبة األوامر التغييرية %25

 شروط المناقصة
- شريطة أن يكون للشركة سابقة اعمال في نفس المجال لدى وزارات الدولة وبنفس المستوى 

خالل العشر سنوات األخيرة وتقديم جدول يثبت ارقام المناقصات وبداية ونهاية العقد

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل شرط الخبر ليصبح 5 سنوات

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرسائل الواردة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :386
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :11245
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

(اعيد بحث) اعتذار الشركة عن تمديد كفاالت المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات والمطبوعات النادرة -غرناطة-ق3

كما اطلع الجهاز على 
- كتاب الشركة رقم (391/18) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن نفس الطلب

- كتاب الوزارة رقم (9054) المؤرخ في 2018/5/17 والمتضمن : 
أوال: استدعاء شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت واتخاذ ما ترونه مناسبا  وذلك لعدم 
استجابتها لتقديم الكفاالت النهائية وتوقيع العقد المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء و

انجاز و صيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة -غرناطة-ق3
ثانيا :

1- مصادرة قيمة التأمين االولي للشركة المتقاعسة .
2- مطالبة الشركة المتقاعسة بسداد مبلغ الفارق بين عطاء الشركة المتقاعسة واقل االسعار 

التي تليه .
3- حفظ حق الوزارة في التعويض عن االضرار والخسائر الناجمة عن عدم التزام الشركة بتوقيع

العقد .
4- توقيع اي عقوبات اخرى يراها الجهاز على الشركة المتقاعسة وفقا الحكام قانون 

المناقصات.
* علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من الترسيةعلى أقل االسعار التي تليه .

 

رد الوزارة على شكوى شركة / ماس سيرفس للتجارة العامة بشأن استبعادهم من المناقصة رقم 
أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات التابعة للوزارة واالفادة بأن الشركة لم 

تستبعد وطلب االستعجال بالترسية نظرا لنفاد فترة تمديد العقد الحالي .

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الشكوى وتطبيق المادة رقم (58) من قانون المناقصات رقم 
49 لسنة 2016 والمادة رقم  (38) من الالئحة التنفيذية على شركة ماس سيرفس للتجالرة 

العامة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/07/15 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5963
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد االمانة 
على / مركز الرواد للخدمات البيئية (ثاني اقل االسعار) لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-
/249,480 د.ك)  فقط مائتين وتسعة واربعون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار العقاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  وتطبيق المادة رقم (58) من قانون 
المناقصات العامة لسنة 2016والمادة (38) من الالئحة التنفيذية

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/07/15 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6470
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 رقم الكتاب :6471
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 رقم الكتاب :6819
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد إدارة عقارات األمانة (المجموعة الثانية) المبرم مع/شركة إدارة األمالك 
العقارية ريم لمدة ثالث أشهر إعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30بنسبة عمولة المتحصلة 

من اإليراد (2.35%) بمبلغ إجمالي قدره(-/84,885 د.ك)  اربعة وثمانون الف  وثمانمائة 
وخمسة وثمانون دينار بنفس الشروط والمواصفات لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم 2018/2017/1

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/1 إدارة جزء من عقارات األمانة  
(المجموعة األولى) المبرم مع/ بنك الكويت الدولي لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/7/8 حتى

2018/10/7 بنسبة عمولة قدرها (2.35%) بمبلغ إجمالي قدره (-/77.188د.ك )   سبعة 
وسبعون الف  ومائة وثمانية وثمانون دينار لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة 

رقم 2018/2017/1

 

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة رقم 2013/2012/1 استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع 
بريد األمانة المبرم مع/ شركة الرواد للخدمات البيئة لمدة شهرين اعتبارا من 2018/7/5 حتى 
2018/9/4 بمبلغ اجمالي قدره ( -/15,720 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وعشرون 

دينار  الغير لحين االنتهاء من ترسية المناقصة رقم 2018/2017/3

-إطلع الجهاز على كتاب االمانة رقم 6561 بتاريخ 2018/6/27

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز 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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/07/15 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6588
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2017/2016/3 انشاء وانجاز وصيانة مشروع 
المقر الدائم باالمانة لمدة 30 يوم

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز 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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005591
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 1762916 
أعمال خدمات غسيل والكي لمعسكر عريفجان بمراقبة لواء مبارك المدرع (15) على / شركة 

األبرق التجارية(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,200د.ك)فقط ثالثمائة وثالثة عشر الف
ومائتي دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد توافر االعتماد المالي

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة ارقام :
(272762414658 ) المؤرخ في 2018/5/31 المتضمن نفس الطلب أعاله 

و رقم (272722004177) المؤرخ في 2018/2/8 والمتضمن اعادة النظر والموافقه على 
الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق  باجتماع رقم (2017/59) المنعقد في 2017/8/9 المتضمن عدم 

الموافقه على الترسية لعدم توافر االعتماد المالي 

ثانيا:الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722016345
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722016100
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :272722016967
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1142913 خدمات النظافة في قاعدة احمد الجابر 
الجوية المبرم مع / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن لمده ستة اشهر اعتبارا من 
2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/160,560د.ك)  فقط مائة وستون الف  

وخمسمائة وستون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 
(1602915)

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2142813 خدمات الغسيل والكي بلواء التحرير السادس 
المبرم مع / شركة االبرق التجارية لمدة ستة أشهر تنتهي في 2019/4/23 بمبلغ اجمالي قدره 
(66,926/500 د.ك) فقط ستة وستون الف  وتسعمائة وستة وعشرون دينار  وخمسمائة فلس  

الغير  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2302813خدمات غسيل وكي المالبس باألديرع وقاعدة 
علي السالم والكلية العسكرية ومبنى اإلستخبارات المبرم مع / شركة األبرق التجارية لمدة ستة 
أشهر حتى تاريخ 2018/3/30 مبلغ إجمالي قدره (-/55,440 د.ك) فقط خمسة وخمسون الف 

واربعمائة واربعون دينار الغير  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

إطلع الجهاز على كتاب رقم 272722017609 بتاريخ 2018/7/2

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/6/19 

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر الدويسان

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 
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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272722016098
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم 1072915 اعمال صيانة وتحديث واصالح مركز عمليات القوة الجوية
البديل بقاعدة عبدالله المبارك الجوية وذلك لترحيل الممارسة الى مشروع المركز البديل الجديد 

بسرايا اإلنذار اإلداري

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :248
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :248
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ط / 257 انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف
امطار وصحية وخدمات اخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق 

الملك فيصل بن عبدالعزيز وفقا لما ورد ببند ثالثا بكتاب معالي وزير األشغال .

-علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق
السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

السيد/ وليد الغانم     وكيل المساعد للرقابة والتدقيق

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ط/243 تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة 
المطالع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع الطريق االقليمي الشمالي وفقا لما ورد ببند ثالثا 

بكتاب معالي وزير األشغال

- اطلع الجهاز على كتاب شركة يوسف يحيى المتروك رقم (22) المؤرخ في 2018/6/26 
الممتضمن توقيع العقد يناير 2017 وتقديم كفالة اإلنجاز في 2017/11/1

-علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الجهة االستعجال باتمام اجراءات التعاقد

امتناع ممثل اداة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الجهة االستعجال باتمام اجراءات التعاقد

امتناع ممثل اداة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1929
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط /265 (ع) انشاء وانجاز 
وصيانة شارع الغوص الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - االحمدي للشركات التالية أسمائهم:

- شركة المقاولون العرب الكويتية
- شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت 

علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة 964 في شأن المناقصات العامة

-اطلع الجهاز على تقرير قسم التأمين االولي المتضمن افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت 
االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط/258 
انشاء وصيانة طرق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لقطاعات من الطريق 

الدائري الخامس وطريق الملك فهد بي عبدالعزيز في محيط منطقة جنوب السرة 

-علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات 
المشاركة بالمناقصة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
امتناع ممثل اداة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات 
المشاركة بالمناقصة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
امتناع ممثل اداة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1838
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/185 الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات
الرقعي و9Aالرئيسيةو1Pالثانوية للصرف الصحي ومحطات االمطار واالبار العميقة وصيانة 
خطوط الطرد المرتبطة بمحطتي الرقعي و 9Aفي المنطقة االولى المبرم مع/ الشركة الوطنية 

للبنية التحتية (الخرافي ناشيونال سابقا) لمدة (12شهر) بمبلغ اجمالي قدره (-/733,440 د.ك) 
سبعمائة وثالثة وثالثون الف  واربعمائة واربعون دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة هـ ص/ص/216

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :248
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ط / 242 انشاء واستكمال وصيانة طريق يربط مابين 
الجزء القائم للطريق الدائري السابع مع الجزء الجنوبي للطريق االقليمي وفقا لما ورد ببند ثالثا 

بكتاب معالي وزير األشغال .

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1578 المؤرخ في 2018/5/24 المتضمن طلب تمديد
الكفاالت البنكية

-علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
6
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :248
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ط /261 انشاء وانجاز وصيانة الطرق االقليمي 
الشمالي من تقاطع (58) الى منفذ السالمي الحدودي وفقا لما ورد ببند ثالثا بكتاب معالي وزير 

األشغال

-اطلع الجهاز على تقرير قسم التأمين االولي المتضمن افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت 
االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة

-علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة وتخطر الجهة بتزويد الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة بالتوصية

موافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
وامتناع كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :248
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1859
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

 طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ط /260 انشاء و انجاز و صيانة الطريق االقليمي 
الشمالي من تقاطع رقم (82) الى تقاطع رقم (58) وفقا لما جاء ببند ثالثا بكتاب معالي وزير 

األشغال

-علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

-محدودة - غير قابلة للتجزئة

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ا م م /2016/2015/9/1 نقل 
اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات 

وضبط الجودة واالبحاث 

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة وموافاة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بالتوصية

موافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
وامتناع كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة وتخطر الجهة التنسيق مع وزارة المالية مع االستعجال بموافاة الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بالتوصية

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1860
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ا م م /2018/2017/1/1 
توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات لمدة ثالثة أشهر

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االولية للمشاركين بالمناقصة رقم إ م م/2018/2017/7/1 
توريد احبار لطابعات الكمبيوتر 

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة وتخطر الجهة التنسيق مع وزارة المالية مع االستعجال بموافاة الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بالتوصية

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة وتخطر الجهة التنسيق مع وزارة المالية مع االستعجال بموافاة الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بالتوصية

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :968
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب الوزارة افادتها بالموافقة على استكمال اجراءات ترسية الممارسة رقم (إ م م-2017/2/2-
2018) تجديد رخص االوراكل وصيانة اجهزة الخوادم الالزمة لها مع تقديم الدعم الفني وذلك 

لبلوغ العطاءات نصاب الجهاز

 

الموضوع
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / عبدالله الشريف
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/83 استئجار سيارات متنوعة (مع سائق / بدون سائق).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
/2014/2013/42(ع) استبدال محوالت مصنع الكلورين مع الوحدات في محطة الدوحة الغربية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم و ك م /2017/2016/74 اعمال 
الزراعة لقطاع تشغيل وصيانة المياة في مناطق متفرقة بدولة الكويت 

 

الموضوع
1

2

3

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



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14543
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :18255
 تاريخ الكتاب :2018/06/16

 
 
 

طلب تمديد العقد للمناقصة رقم  المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/77 اعمال غسيل وصيانة 
الخطوط الهوائية تحت الجهد من (400 الى 3.3) ك.م (LIVE) المبرم مع / شركة امكو 

للهندسة واإلنشاءات بمبلغ اجمالي قدره (-/2,250,000د.ك)  فقط  مليونين  ومائتين وخمسون 
الف  دينار ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصه رقم (2018/2017-29)

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزياده مبلغ اجمالي قدره (-/276,250 د.ك)  فقط مائتين وستة
وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار كويتي الغير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم و ك م/2016/2015/25 اصالح التلفيات و الكسورات الطارئة وتوريد وتركيب 
االرتباطات الجديدة وحساب الفاقد في انابيب تمديدات شبكات المياه وصيانة ملحقاتها في 

المنطقة الشمالية المبرم مع/ شركة بيان الوطنية للمقاوالت اإلنشائية وذلك لألسباب المذكوره 
بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزاره رقم (15766) المؤرخ في 2018/5/24

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17326
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :17098
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 االفادة بعدم الموافقة على اضافة مجموعة السالل العالمية للتجارة و المقاوالت العامة لالشتراك
بالمناقصة المحدودة رقم و ك م /2018/2017/41 وذلك لعدم ورود اسمها بقائمة الشركات 

العشر المؤهلة 

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة االوامر التغييرية (%15)

*شروط المناقصة :
- يشترط ان يقدم المناقص مع عطائه مايثبت بأنه قد سبق له صمم وورد وركب معدات واجهزة 

وقام بتنفيذ اعمال ذات مستوى فني مطابق او اعلى لما هو مطلوب في مستندات المناقصة 
ويتعرض للرفض كل عطاء اليشتمل على مثل هذا الدليل اليقتنع به المالك

 

China National Cable Engineering /موافقة الوزارة على تغيير الوكيل المحلي لشركة
s Republic of China'Corporation (CCC) Peopleالمشاركة بالمناقصة رقم و ك م 

/2018/2017/22 اعمال صيانة واصالح كيبالت المحوالت ذات الضغط العالي جهد 
11/33/132 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية المتعلقة به  ليصبح اسم / شركة برقان 

الدولية لألدوات الكهربائية ومقاوالتها بدال من مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة لعدم تقدم الشركة بشراء مستندات 
التأهيل اثناء فترة الطرح

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16809
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الوزارة بإضافة شركة العامر الكهربائية ضمن قائمة الشركات المؤهلة لالشتراك في 
المناقصة رقم و ك م /2018/2017/22 اعمال صيانة واصالح كيبالت المحوالت ذات الضغط 

العالي جهد 11/33/132 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية المتعلقة به

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم و ك 
م/2017/2016/77 اعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في 

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

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم و ك 
م/2016/7262 توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات االمان الرئيسية للغاليات في محطة الزور 

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12085
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :19109
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2016/87-2017 أعمال النظافه بمحطة الدوحة 
الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المؤهله من قبل بلدية الكويت 

-  بيانات المناقصه
- التقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- نسبة األوامر التغييرية ( %5 )

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م/12-
2018/2017 صيانة عدد 83 آلة تصوير مستندات ماركه (ميتاكيوسيرا) باإلدارات المختلفة 

للوزارة.

 

إفادة الوزارة بتعذر اضافة / شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت ضمن الشركات المؤهله 
بمناقصة صيانة محطات التحويل الثانوية (11/0.433 ك ف) في المحافظات المختلفه وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :19146
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :19121
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :19119
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

افادة الوزارة بتعذر اضافة / شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية ضمن الشركات المؤهله 
لمناقصة صيانة محطات التحويل الثانوية (11/0.433 ك ف) في المحافظات المختلفة 

 

افادة الوزارة بتعذر اضافة / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن من ضمن الشركات 
المؤهله لمناقصة صيانة محطات التحويل الثانوية (11/0.433 ك ف ) في المحافظات المختلفة 

 

إفادة الوزارة بتعذر اضافة / شركة ناصر البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ضمن 
الشركات المؤهله بمناقصة صيانة محطات التحويل الثانوية (11/0.433 ك ف) في المحافظات 

المختلفه وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2018/50

  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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :180090
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

شركة العامر الكهربائية المحدودة   ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/28
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة والمقاوالت ذ م
م
 
 

رد الشركة على أسباب أستبعادها من قائمة الشركات المؤهلة لمناقصة صيانة محطات التحويل 
الثانوية 11/0.433 في المحافظات المختلفة وطلب إدراج أسمها ضمن الشركات المؤهلة

 

طلب الشركة اعادة النظر في قرار ترسية المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/28 تصنيع 
وتوريد محوالت توزيع كهربائية جافة جهد ( 0.433/11 ك ف ) على/ مجموعة بيت االصيل 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز عدم االختصاص وفقا للمادة رقم 78 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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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :19396
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :19392
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم و ك م /39/2018/13 مع/ شركة اوتو ماك للسيارات الستأجار عدد 
(490) سيارة متنوعة مع سائق لمدة ثالثة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (678,515/500 د.ك) فقط

ستمائة وثمانية وسبعون الف  وخمسمائة وخمسة عشر دينار  وخمسمائة فلس الغير وذلك 
لألسباب المذكوره في كتاب الوزارة لحين اإلنتهاء من ترسية  المناقصة الجديدة رقم (و ك 

م/2017/2016/83) وذلك استنادا على قانون المناقصات الماده رقم (18) من القانون رقم 
(49) لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر رقم و ك م /38/2018/13مع/ شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة  
والمقاوالت الستأجار عدد (1156) سيارة متنوعة مع سائق لمدة ثالثة أشهر بمبلغ إجمالي قدره 

(665,468/750د.ك)  فقط ستمائة وخمسة وستون الف  واربعمائة وثمانية وستون دينار  
وسبعمائة وخمسون فلس  الغير و ذلك لألسباب المذكوره في كتاب الوزارة لحين اإلنتهاء من 

ترسية  المناقصة الجديدة رقم (و ك م/2017/2016/83) وذلك استنادا على قانون المناقصات 
الماده رقم (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
19

20

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية ثلثي اعضاؤه الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر الدويسان

  قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية ثلثي اعضاؤه الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر الدويسان

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/07/15 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :19592
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :18882
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

رد الوزارة على شكوى شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم و ك م 
/2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية

وتقطير المياه.

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت رقم 
(2018/1040) المؤرخ في 2018/5/8

 

رد الوزارة على شكوى شركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية للمناقصة رقم و ك م 
/2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية

وتقطير المياه.

- اطلع الجهاز على كتب الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية أرقام (64) و (90) 
المؤرخة في 2018/4/16 و 2018/5/23

 

الموضوع
21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز  رفض الشكوى بناءا على االسباب الفنية بكتاب الوزارة

قرر مجلس ادارة الجهاز  رفض الشكوى بناءا على االسباب الفنية بكتاب الوزارة

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 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/07/15 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1571$
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

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 الموهبة واإلبداع لتأسيس وتشغيل مراكز الموهبة واإلبداع وبراءات اإلختراع (غير 

هادفة للربح) 
2-شركة الفا لحفر آبار المياه وصيانتها 

3-شركة أنبي الهندسية األولى للمقاوالت العامة للمباني 
4-مؤسسة سماء حولي للمقاوالت العامة للمباني 
5-مؤسسة اإلبرق ستار للمقاوالت العامة للمباني 
6-مؤسسة غزال الشام للمقاوالت العامة والمباني
7-شركة بوابة العزيزية للمقاوالت العامة للمباني 

8-شركة إندماج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 
9-شركة الغزال لتوزيع البريد

10-شركة اف اف الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1401تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/07/15 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة المالية

 رقم الكتاب :14963
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بالزيادة على قيمة عقد اإلتفاقية رقم (19673) اإلشراف على 
تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات المبرم مع / كيو 
إنترناشيونال كونسلتنتس بمبلغ إجمالي وقدره (-/895.837 د.ك) وذلك لتمديد العقد لمدة (17) 

شهر إعتبارا من 2018/8/1 حتى 2019/12/17 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سارة سامي العجيري     ممثل/ وزارة المالية

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 09-07-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


