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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/45
21-رمضان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-06-06 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-06-06

)(   االربعاء2018/45 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

هيفاء عبدالعزيز المضف

عبد الله مبارك الشريف
عبد الله زايد الفهد

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي

د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى

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

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1

1

2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  11-06-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/06/19 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب 
المشتريات والمخازن

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيد/ محمد علي مبارك     رئيس فريق 
التحكم

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود
بالتكليف

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف 
إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد 
لقطاع هندسة الطرق

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام 
مؤسسة الموانئ

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 

المدني

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

والمناقصات والمزايدات

المهندس/ محمد اشكناني     رئيس قسم 
اسكادا والتحكم عن بعد

المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة 
كهربائية اختصاصي

السيد/ حمد البرجس     مدير العام باإلنابة

15
16

17

18



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/06/19 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

بلدية الكويت

الرقم :- و ك م/2017/2016/65

الرقم :- و ك م/2018/2017/4

الرقم :- و ك م 2017/2016/63

الرقم :- 2017/2016/32

فض عطاء مناقصة/ممارسة  االعمال المدينة النشاء وانجاز وصيانة محطات تحويل ثانوية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية واآلليات الثقيلة للمشاغل 
الرئيسية - ادارة الصيانة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وتشغيل مكائن إدارة اإلنتاج لدى المشاغل الرئيسية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  انشاء و انجاز و صيانة مبنى موظفي ردم النفايات بمنطقة الجهراء

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد إقفال المناقصة

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/06/19 اجتماع رقم :

فض العطاءات

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات التنظيف وتداول الملفات والضيافة لجميع مواقع الرقم :- م ع ت ا/ق/6/2017
المؤسسة

 

الموضوع
5
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد إقفال المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/06/19 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/112
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب طرح PRIZe-EPPCC-PQ تأهيل مقاولي الهندسة والتوريد واإلنشاء والتشغيل 
لمشروع األوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (137) المؤرخ في 2018/5/21 والمتضمن طلب 
مستندات التأهيل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد علي مبارك     رئيس فريق التحكم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6639
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب التجديد العاشر لعقد تقديم خدمات الدفع االلكتروني لالدارة العامة للشئون المالية (ادارة 
االيرادات) المبرم مع/شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لمدة سنة اعتبارا من 

2018/5/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,000,000 د.ك) فقط  مليون  دينار  الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12100
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 PRIVATE طلب طرح الممارسة العامة رقم (2018/2017/13) الخاصة بمشروع
CLOUD بناءا على نص المادة رقم (11) من المرسوم رقم (30) لسنة 2017 باصدار الالئحة
التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة عن طريق االعالن بالجريدة 

الرسمية أو الموقع االلكتروني للجهاز أو  للجهة الطالبة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون القصر

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2922
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 12-2015/2014 استئجار سيارات صالون بدون سائق 
للهيئة المبرم مع / شركة الساير لبيع وتأجير السيارات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/6/15
بمبلغ إجمالي قدره (-/13,100 د.ك )  فقط ثالثةعشر الف  ومائة دينار  الغير لحين االنتهاء من 

اجراءات التعاقد للممارسة الجديدة رقم (1-2019/2018) إقفالها في 2018/5/6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد البرجس     مدير العام باإلنابة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/769
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/13 /2016 /2019 ) اعمال صيانة وتشغيل االعمال 
الكهربائية والهاتفية للمبانى والمنشأت والطرق والساحات التابعة للهيئة على/شركة سالم محمد 

النصف للمقاوالت العامة للمباني (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-3.1%) وبمبلغ 
اجمالي قدره (-/436,050 د.ك) فقط اربعمائة وستة وثالثون الف  وخمسون دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة كهربائية اختصاصي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  على/شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني 
(ثاني اقل االسعار) بعد إستبعاد اقل االسعار الشركة الخليجية للطاقة وذلك لعدم توافر سنوات 
الخبرة المحددة  في مجال ( صيانة وتشغيل االعمال الكهربائية والهاتفية للمباني و المنشآت 

والطرق والساحات)

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/06/19 اجتماع رقم :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :31760
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب توزيع محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع ت ا/ق/6/2017 تقديم خدمات التنظيف
وتداول الملفات والضيافة لجميع مواقع المؤسسة على الشركات المشاركة

 

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد إقفال المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018011658
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب التجديد العاشر للعقد الفرعي 1-2010/2009 تقديم خدمات الدفع اإللكتروني للوزارة 
المبرم مع/ شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/5/7 
حتى 2021/5/7 بقيمة اجمالية غير محددة وذلك لتجديد عقد االتفاق الرئيسي المبرم بين وزارة 

المالية والشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018001659
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة العامة رقم  و ع 
/2018/2017/3 استئجار سيارات مع سائق لخدمات الوزارة لمدة ثالث سنوات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8275) المؤرخ في 2018/4/18 المتضمن موافقة 
وزارة المالية 

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25 

 شروط المناقصة :
- يشترط في المتقدم لهذه المناقصة ان يكون لدية خبرة سابقة في مجال تأجير السيارات 

للوزارت والهيئات الحكومية لمدة ال تقل عن 4 سنوات خالل الفترة من سنة 2012 و حتى 
2018 وعليه إرفاق مع عطائه مايثبت ذلك 

- ان يكون لدية عقود سابقة او حالية لنفس االعمال المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
2
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم 2018/1 المنعقد في 
2018/1/3 المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

وتخطر الوزارة التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :13678/14
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

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

شركة البحار للخدمات العامة ذ م م
 
 

(اعيد بحث ) طلب الوزارة تطبيق المادة (85) من قانون المناقصات رقن (49) لسنة 2016 
على / شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لتأخر الشركة بتقديم مقاولين 
الباطن لعقد أعمال  المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى الدارة 

حماية السفارات في منطقة غرب مشرف لمدة تعدت 150 يوم 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم  (21518) المؤرخ في 2018/5/10

اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام :
- (4544) المؤرخ في 2018/1/28

- (57405) المؤرخ في 2017/12/26 
-(59599) المؤرخ في 2017/12/12 المتضمن:  نسبة األنجاز , قيمة األعمال المنجزة,نسخة 

عن كفالة اإلنجاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

شكوى الشركة من شرط رأس المال للمناقصه رقم و خ 2-2018/2017 تقديم أعمال السفرجية 
للديوان العام بالوزارة واالدارة القنصلية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي وطلب تعديله

ليصبح مليون دينار بدال من ( 2) مليون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة / حنان العوضي     مدير المشروع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة وشركة 
النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/06/19 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2015/4
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :5117
 تاريخ الكتاب :2017/12/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االدارة التالي:  
- أوال: التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ج / ش م / 2016/2015/1 اعمال صيانة وترميم 

المباني واعمال انشائية بمرافق االدارة في مركز منفذ العبدلي الحدودي المبرم مع شركة/ السدرة
الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/8/4 حتى 2019/2/4 

بمبلغ اجمالي قدره (123,910/454 د.ك) ضمن قيمة العقد األساسي

- ثانيا: اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ (-/35,000 د.ك)  فقط خمسة وثالثون الف  
دينار  الغير مايعادل نسبة (10%) على قيمة العقد وذلك للقيام ببعض األعمال الجديدة الغير 

منصوص عليها في جدول األعمال واألسعار المتعاقد عليها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم (أج/ش م/2018/2017/2) توريد مالبس رسمية 
للموظفين العاملين باالدارة العامة للجمارك بين الشركات المتخصصة وفقا للمادة رقم (17) من 

قانون المناقصات وذلك لضمان سير العمل في مراكز االدارة المتفرقة

-بيانات الممارسة:
-تقبل عروض بديلة

-قابلة للتجزئة

-شروط الممارسة:
-تقديم عينة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2724117039
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

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

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2417724173 توريد مياه شرب معبأة للقوات 
االمريكية على/ شركة المتحدة للمرطبات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/1.478.250د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة وثمانية وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  
الغير لمدة ثالث سنوات 

 المناسبة للمواصفات المطلوبة من قبل القوات األمريكية

- اطلع الجهازعلى كتاب الوزارة رقم 2724117023 المؤرخ في 2018/3/21
-وكتاب رقم 2724117041 المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن تأجيل إصدار قرار للترسية لحين

االنتهاء من إعادة التنسيق مع الجهة المستفيدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

(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 كتاب الوزارة رقم (272762414658 ) المؤرخ في 2018/5/31 
المتضمن نفس الطلب أعاله 

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

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 1692814 
تحديث وترميم وصيانة مهاجع الضباط بالكتيبة /2 بلواء الشهيد المدرع/35 بالمنطقة الشمالية 

لحين االنتهاء من توقيع العقد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722014905) المؤرخ في 2018/6/4 المتضمن 
رغبة الشركة بتوقيع العقد واسباب التأخير

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/06/19 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9947
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :10400
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/2016/12 تشغيل 
وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة 

والجهراء و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2015/2014/10 انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات على الدائري السابع الجنوبي لمدة شهرين اعتبارا من

تاريخ انتهائها وذلك لحين االنتهاء من ديوان المحاسبة 

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/06/19 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9594
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :8236
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2015/2014/7 صيانة اعمال زراعية 
للمنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت في جميع المحافظات المبرم مع/ مركز الشاهين الذهبي 
لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(32,880/083 د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وثمانمائة وثمانون دينار  وثالثة وثمانون فلس  

الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة 2018/2017/19.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/19 صيانة أعمال زراعة المنشآت
والمرافق العائدة لبلدية الكويت في جميع المحافظات لمدة ثالث سنوات بين الشركات المصنفة 
درجة اولى لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمتخصصة ولديها الخبرة 

الكافية

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/06/19 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3053
 تاريخ الكتاب :2018/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 
الستئجار قطع بحرية للعمل بالخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1

زورق ربط ) على/ الشركة الدولية لإلمداد والخدمات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/7,899,330 د.ك) فقط سبعة ماليين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وثالثمائة وثالثون دينار 
كويتي فقط ال غير المطابق للشروط والمواصفات وذلك استنادا للمبررات الفنية والقانونية 

المذكورة في كتاب المؤسسة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام مؤسسة الموانئ

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين للمناقصة رقم م م 
ك/2017/2016/5 الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 

1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) التابعة للمؤسسة

- علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام مؤسسة الموانئ

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ عبدالله مبارك الشريف

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/06/19 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2906
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2317
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب تعديل مبلغ التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم م م ك / 2012/9 استئجار عدد ( 4 ) قطعة 
بحرية مكونة من عدد ( 2 ) ساحبات بحرية عدد ( 1 ) زورق ارشاد عدد ( 1 ) قارب ربط مع 

الطاقم بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع/ شركة نصيب للمالحة  ليصبح 
(388,888/787 د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية وثمانون الف  وثمانمائة وثمانية وثمانون دينار  

وسبعمائة وسبعة وثمانون فلس  الغير وليصبح اعتبارا من 2018/6/6.

 

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

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/06/19 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3794
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2441
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/7-2018 عقد تصميم وتوريد وتركيب نظام المراقبة 
والتحكم الجديد للبنية التحتية الكهربائية SCADA واعادة تجهيز غرف التحكم بمطار الكويت 

الدولي لمدة سنتين بين الشركات المتخصصة

-بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد اشكناني     رئيس قسم اسكادا والتحكم عن بعد

(اعيد بحث ) افادة اإلدارة باستبعاد / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة 
والمقاوالت لتأهيل مقاولين لمشروع أعمال صيانة وترميم المباني واالعمال االنشائية واية 

أعمال اخرى في مواقع مختلفه لالدارة في مطار الكويت الدولي وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 
اإلداره 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد اشكناني     رئيس قسم اسكادا والتحكم عن بعد

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع إستعجال الجهة بالرد

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/06/19 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6982
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :5409/32
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (17-2017/2016) استبدال نظام كاميرات المراقبة القديم 
بنظام جديد باالدارة لمدة سنة بين الشركات المتقدمة بالمناقصه رقم (10-2014/2013) بعد 

تعديل المواصفات الفنية

 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة محمد عبدالرحمن البحر (وكيل حصري) لتقديم دعم فني وصيانة 
وقائية لمولدات الديزل في مطار الكويت الدولي لمدة ثالث سنوات من تاريخ توقيع العقد بمبلغ 
اجمالي قدره (-/294,375 د.ك)  فقط مائتين واربعة وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة وسبعون 

دينار  الغير

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين موافاة الجهاز بموافقة إدارة 
الفتوى والتشريع

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :1612
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين للمناقصة رقم هـ ط/241 
انشاء واستكمال وصيانة الجزء الجديد من الطريق االقليمي من تقاطع السالمي الحالي و لغاية 

التقاطع مع الجزء الجنوبي للطريق االقليمي

- علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ ص/150 تشغيل و صيانة المضخات الرئيسية 
(DMC- كبد - الوفرة) و الخطوط الرئيسية و شبكات الري للمياة المعالجة المبرم مع/ شركة 

كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/864,000د.ك) فقط ثمانمائة واربعة وستون دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة هـ ص / ص / 212

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1405
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1578
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2017/14 انشاء وانجاز وصيانة مبنى الحزمة رقم (2) 
المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد المبنى رقم II  ومواقف السيارات بين 

الشركات التي تم تأهيلها عام 2014 لمشروع مبنى الركاب الجديد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1674) المؤرخ في 2018/6/5 والمتضمن المرفقات

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط / 242 انشاء واستكمال 
وصيانة طريق يربط مابين الجزء القائم للطريق الدائري السابع مع الجزء الجنوبي للطريق 

االقليمي لمدة تسعون يوم التالية اسمائهم :
- Combined Group Contracting UAE ووكيله المحلي شركة المجموعة المشتركة 

للمقاوالت 
- KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI ووكيله المحلي شركة التهاني المعتمدة 

للتجارة العامة و المقاوالت 
- STRABAG AG AUSTRIA ووكيله المحلي شركة البريمي االولى للتجارة العامة 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد 

-علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شان المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الصالح     رئيس قسم االشراف إلدارة التنفيذ قطاع الهندسة الصحية

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي
وامتناع عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :1639
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1163$
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم هـ ط / 287 توريد وتركيب وتشغيل مضخات وإنشاء أنابيب 
لنقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحل المشاكل تجمع مياه 
بمدينة صباح األحمد مدة االنجاز 9 أشهر بين الشركات المذكورة بكتاب الهيئة وذلك وفقا للمادة 

رقم (18) من قانون رقم (49) لسنة 2016 للمناقصات العامة

 

شكوى الشركة للمناقصة رقم ا م م /2018/2017/1/1 توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط 
نقل المعلومات وطلب تزويدها باسباب االستبعاد مع وقف اجراءات التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن تتولى الجهة تولي الجهة صاحبة 
الشأن القيام باجراءات عملية الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وتطرح بين الشركات المصنفة بالفئة الثانية 
ألعمال الطرق والمجاري

وعدم موافقة 
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

 عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء  الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/8-
2018 توفير مستشارين لقطاعي الشئون المالية والضريبية والشئون االدارية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13879
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :13428
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13420
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13418
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ إجمالي قدره (2,322,679/411 د.ك)  فقط  
مليونين  وثالثمائة واثنى وعشرون الف  وستمائة وتسعة وسبعون دينار  واربعمائة واحدىعشر 

فلس  الغير ما يعادل نسبة (5.235%) على قيمة عقد المناقصة رقم 2014/2013/2(ع) انشاء
وانجاز وصيانة اعمال تاهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات المبرم مع/ الشركة المتحدة االولى 
للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة مع التمديد الزمني للعقد لمدة 

462 يوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب تجديد عقد رقم (2691) استئجار سكن جماعي للممرضات لوزارة الصحة المبرم مع / 
السادة فهد ومطلق ويوسف ومبارك محمد مبارك المرشاد لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/22 
بمبلغ اجمالي قدره (-/186,600 د.ك)  فقط مائة وستة وثمانون الف  وستمائة دينار  الغير  

بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2689/4) استئجار سكن مدرسات من قبل وزارة التربية المبرم مع/ 
ناصر محمد العجيل لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/150,960.ك)  فقط 

مائة وخمسون الف  وتسعمائة وستون دينار  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2591/4) استئجارسكن مدرسات من قبل وزارة التربية المبرم مع/ 
عادل يعقوب جاسم الغانم لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/123,600.ك)

 فقط مائة وثالثة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
2

3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13417
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13423
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم ( اخ/2590/4 ) استئجار سكن مدرسات من قبل وزارة التربية المبرم مع/ 
عادل يعقوب جاسم الغانم لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/123,600.ك)

 فقط مائة وثالثة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير  بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2683/4) استجار مكاتب لوزارة التعليم العالي (األمانة العامة لمجلس
الجامعات الخاصة) المبرم مع/ األمانة العامة لألوقاف لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/5 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/110,700 د.ك)  فقط مائة وعشر الف  وسبعمائة دينار  الغير بناءا على طلب 

ديوان المحاسبة

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8873
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :8870
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة المحدودة  رقم هـ ز / م م / 
2018/2017/3 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثالثة بين 

الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%35)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز/م م/2018/2017/2 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات 
التجميلية والري في المنطقة الثانية بين الشركات المؤهلة بالفئة االولى والثانية لدى الهيئة 

لالعمال الزراعية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية(%35)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8869
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :8874
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م/ 
2018/2017/4 تنفيذ و تطوير و صيانة الحدائق العامة في عدد (39) حديقة بمحافظة العاصمة

بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%35)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م /2018/2017/16 تشغيل وصيانة بيوت محمية 
ومعرشات بمنطقتي العارضية والعبدلي وإنشاء وتشغيل وصيانة معرش بمنطقة العارضية (أحد 

المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة ) بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب 
التأهيل الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%35)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8871
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :8875
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م/ 2016/10-2017 صيانة مشروع نخيل الشهداء 
بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة االوامر التغييرية(%30)

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م / 9 /2018/2017 صيانة مشروع 
تحريج جواخير سعد العبدالله وجابر األحمد بين الشركات المؤهلة بالفئة االولى والثانية لدى 

الهيئة لالعمال الزراعية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 16569 المؤرخ في 2017/10/19 المتضمن طلب الطرح 
أعاله واستبعاد شركة كاب تك

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية(%30)

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8868
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :8872
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م / 8 /2018/2017 صيانة مشروع تحريج جواخير 
الوفرة بين الشركات المؤهلة بالفئة االولى والثانية لدى الهيئة لالعمال الزراعية حسب التأهيل 

الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة المحدودة ة رقم هـ ز / م م 
/2017/2016/15 صيانة وتشغيل بيوت محمية ومعرشات بمناطق متفرقة من دولة الكويت بين 

الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9660
 تاريخ الكتاب :2018/05/29

 
 
 

طلب التمديد السادس  لعقد المناقصة رقم 2014/2013/22 تقديم اخصائيين وفنيين لرفع كفاءة 
قسم التحليل - ادارة نظم المعلومات المبرم مع/ شركة فيوتشر تك للتجارة العامة والمقاوالت لمدة
ستة اشهر تنتهي في 2018/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/40,260 د.ك)  فقط اربعون الف  

ومائتين وستون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديدة رقم (39-
(2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واألسعار 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد العلبان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :682
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :683
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/4 اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة 
بمواقع مختلفة لمساجد محافظة حولي بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة لألعمال 

اإلنشائية 

بيانات المناقصة: 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/5 أعمال الترميم واإلنشاءات الصغيرة 
بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الفروانية بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة 

لألعمال اإلنشائية 

بيانات المناقصة: 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :684
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :6325
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/3 أعمال الترميم و االنشاءات الصغيرة 
بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الجهراء بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة 

لألعمال اإلنشائية 

بيانات المناقصة: 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح  المناقصة المحدودة رقم أ.ف 17/ 2018/2017 إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (5) 
قسائم سكن االئمة والمؤذنين بمنطقة سلوى بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة 

لألعمال اإلنشائية 

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %5

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6530
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7569
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/18 إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى دار 
القرآن الكريم بمنطقة سعد العبدالله بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة لألعمال 

اإلنشائية 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %5

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ .ف 2018/2017/16 إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (4) 
قسائم سكن االئمة والمؤذنين بمنطقة سلوى بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة 

لألعمال اإلنشائية 

 بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %5

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :680
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :21783
 تاريخ الكتاب :2017/11/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ ف/2017/2-2018 أعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة 
بمواقع مختلفة لمساجد محافظة العاصمة بين الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة 

لألعمال اإلنشائية 

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة 
نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

إفادة الجهاز بقرب أنتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم ا.ف /51/ 
2015 / 2016 هدم واعادة و إنشاء وانجاز وصيانة مسجد /عمرو بن العاص منطقة الصباحية 

- قطعة 3

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/11 هدم وإعادة إنشاء 
وإنجاز وصيانة مسجد /حمود الرومي بمنطقة السالمية -قطعة (123) بين الشركات المصنفة 

بالفئة الرابعة

- ال تقبل عروض بديله 
- ال تقبل التجزئة

- كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 8959 المؤرخ في 2018/5/16 المتضمن التعديالت بإزالة
بلد المنشأ والماركات باإلضافة إلى قائمة المصانع

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين  للمناقصة رقم أ.ف 
2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات التابعة للوزارة

 

الموضوع
11
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد الكفاالت االوليه لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15879
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :16579
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :15784
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 
أعمال تنظيف مكاتب ومخازن وساحات التخزين إلدارة المخازن لمدة ثالثة اشهر من تاريخ 

انتهائها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب توزيع محضر االجتماع التمهيدي المناقصة رقم و ك م/2018/2017/4 اعمال الصيانة 
الميكانيكية والكهربائية واآلليات الثقيلة للمشاغل الرئيسية - ادارة الصيانة على الشركات 

المشاركة

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/271,800 د.ك) فقط مائتان 
وواحد وسبعون ألف وثمانمائة دينار كويتي ال غير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم و ك م /2016/2015/26 اصالح التلفيات والكسورات الطارئة وتوريد وتركيب 
االرتباطات الجديدة وحساب الفاقد في انابيب تمديدات شبكات المياه وصيانة ملحقاتها في 

المنطقة الجنوبية المبرم مع/ شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية وذلك لالسباب المذكورة 
بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد إقفال المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :30749
 تاريخ الكتاب :2017/11/01

 
 
 

 رقم الكتاب :9656
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/2016/72 انشاء خط مياه عذبة 
قطر 1200 مم من الوفرة حتى الدائري السادس بين الشركات المذكورة بكتاب الوزارة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1595) المؤرخ في 2018/5/27 والمتضمن التعديالت 
التي تمت

- و كتاب الوزارة رقم 11569 المؤرخ في 2018/4/11 المتضمن الرد على طلب تعديل الشروط
باالسس و المعايير 

-بيانات المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

شروط المناقصة:
- شرط الشركة ان تكون معتمدة من ادارة العامة لالطفاء لمعدات انظمة مكافحة الحريق (الفئة 

االولى)
 ISO ذكر المصانع الموردة المعتمدة لدى الوزارة كما تم ذكر بلد المنشأ والماركات وشهادات-

باالضافة الى تحديد مبلغ التامين االولي بالوثيقة.

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 7277 / 2017 توريد وتسليم مواد كيميائية خاصة 
لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المصنعة او الموردين المسجلين 

لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 بيانات المناقصة 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة لخمسة بنود
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4666
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

( اعيد بحث )طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك و/2016/7259 توريد وتسليم مواد كيميائية 
لمشروع التناضح العكسي بمحطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات 

المتخصصة 

بيانات المناقصة: 
- التقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/ 82- 2017/2016 أعمال إستبدال 
كيبالت القيادية 34 للمغذيات جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت على 

الشركات المؤهلة لدى الوزارة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة 
-االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
-خبرة سابقة خمس سنوات بتنفيذ مشاريع صيانة واستبدال كيبالت القيادة(34)

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6539
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :13252
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2016/66-2017 تصميم وتوريد وتركيب وفحص 
وتشغيل وصيانة وحدة غاز ثاني أكسيد الكلورين بموقع خزانات المياه العذبة بالزور الشمالي 

لمدة سنتين
بين الشركات المصنعة او الموردين المسجلين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (15962) المؤرخ في 2018/5/27 والمتضمن تعديل 
على المناقصة

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2016/32-2017 الخاصة باستئجار آليات مع سائقيها 
للعمل لدى المشاغل الرئيسية لخدمات جميع ادارات الوزارة  بين الشركات المسجلة لدى الجهاز

المركزي للمناقصات العامة والوزارة

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة

مالحظات القسم:
تم ذكر ماركة (مرسيدس بنز - فولفو - حفارة جي سي بي) أو ما يماثلها

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع حذف  اسم الماركة  ويتم ذكر ( او مايماثلها)

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8628
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :9155
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

طلب طرح المناقصه المحدوده رقم و ك م/75-2015/2014 (ع ) أعمال ترميم وصيانة وأعمال 
انشائية صغيرة لمحافظات ( حولي - مبارك الكبير - األحمدي ) بين الشركات المصنفة لدى 

الجهاز المركزي للمناقصات العامة لألعمال اإلنشائية والمدنية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (14459) المؤرخ في 2018/5/10 والمتضمن التعديالت
بيانات المناقصه 

- التقبل عروض بديله
- التقبل التجزئة 

- نسبة األوامر التغييرية (%10 )

 

طلب طرح المناقصه العامة رقم و ك م/68-2017/2016 صيانة أعمال عازل الرطوبة وعازل 
الحرارة لمحطات التحويل الثانوية في جميع انحاء دولة الكويت 

بيانات المناقصه 
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%25 ) 

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الثالثة والرابعة لالعمال االنشائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2694
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :13567
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :15958
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم و ك م /2017/36-2018 إستبدال صمامات 
الضغط الرئيسية (HP-By Pass) للغاليات(ZIKESCH) في محطة الزور الجنوبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

بيانات المناقصة:
-غير قابلة للتجزئة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2016/62-2017 أعمال الصيانة الشاملة لوحدات 
تكييف الهواء في بعض محطات التحويل الكهربائية الثانوية بدولة الكويت بين الشركات 

المصنفة  لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ألعمال التكييف

بيانات المناقصة:
- التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

افادة الوزارة بأنه سيتم رفع التوصية للجهاز الخاصة بالمناقصة رقم 7207 توريد قطع غيار 
لصمامات الهواء والبخار النظمة مقطرات المرحلة االولى والثانية في محطة الدوحة الغربية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه حال توافر االعتماد المالي

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الثالثة والرابعة ألعمال التكييف

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستعجال الوزارة بموافاة الجهاز 
بالتوصية خالل أسبوعين مع تمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7873
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2778
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 2018/2017/38 تزويد مناطق مداخل الوقود و 
خزانات الوقود بمانعات الصواعق في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 

لمدة سنتين بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة.

بيانات المناقصة :
-ال تقبل التجزئة

-ال تقبل العروض البديلة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13457 المؤرخ في 2018/5/1 المتضمن األسس 
والمعايير.

 

طلب طرح تأهيل شركات متخصصة لتقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة 
المشتركة والمعدات المساعدة لها بكفاءة وإستمرارية عالية بمحطتي الشعيبة الشمالية والصبية 

الغريبة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

الموضوع
15

16

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تعديل شرط إزالة الوكيل 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :14257
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

 
 
 

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

اطلع الجهاز على كتاب شركة السالم للخدمات الكيماوية والمقاوالت رقم (2018/1029$) 
المؤرخ في2018/5/6

وكتاب شركة رضوى التجارية رقم (2018/1061) المؤرخ في 2018/5/13

 

طلب التعاقد المباشر رقم وك م/2018/13-38 مع/ شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة 
والمقاوالت ألعمال استئجار عدد (1170) سيارة متنوعة (بدون سائق) لمدة ثالثة أشهراعتبارا 

من 2018/4/7 حتى 2018/7/6 بمبلغ اجمالي قدره (665,468/730 د.ك) فقط ستمائة وخمسة
وستون الف  واربعمائة وثمانية وستون دينار  وسبعمائة وثالثون فلس  الغير وذلك استنادا للبند
(5) للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وذلك لالسباب الموضحة 

بالكتاب.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (15487)المؤرخ في 2018/5/12 المتضمن نص المادة 
وبداية فترة التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

17

18

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتحال كتب الشركات للجهة لالطالع 
واإلفادة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1040$
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت
ذ م م

 
 

(اعيد بحث) شكوى الشركة للمناقصه رقم و ك م/ 2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع 
الترسب ومانع الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة وطلب تأجيل موعد إقفال المناقصة.

إطلع الجهاز على كتاب شركة الوطنية رقم (1266) المؤرخ في 2018/5/7 المتضمن تمديد 
موعد إقفال المناقصة

 

( اعيد بحث ) شكوى الشركة للمناقصه رقم و ك م/ 2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع 
الترسب ومانع الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة مع إيقاف اجراءات الشراء وعمل االجراءات التصحيحية .

كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 1264 المؤرخ في 2018/6/4 المتضمن تمديد اقفال 
المناقصة

 

الموضوع
19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع تمديد موعد إقفال المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع تمديد موعد إقفال المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page502018/06/19 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1226$
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

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 سمارت اليف الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية

2- شركة بولد للمقاوالت العامة للمباني
3- شركة ريختر كرييتيف للدعاية واإلعالن وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات 

4- شركة اليا ألجهزة التكييف والتبريد ومقاوالتها
5- شركة الرمز اي اتش للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/45

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page512018/06/19 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 رقم الكتاب :6528
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

طلب تفعيل بند االشراف لعقد المناقصة رقم 18-2018/2017 انشاء وانجاز وصيانة مبنى دار 
القرآن الكريم بمنطقة سعد العبدالله المبرم مع/ مكتب االبداع الهندسي لالستشارات الهندسية بمبلغ

إجمالي قدره (-/92،210 د.ك) لمدة 24 شهر.

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 9461 المؤرخ في 2018/5/24 المتضمن موافقة 
وزارة المالية على االعتماد المالي.

 

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 11-06-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


