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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/52
26-شوال-1439 هـ 

   االربعاء
2018-07-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-11

)(   االربعاء2018/52 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

د. محمد عبدالله العيسى
عبد الله مبارك الشريف

عبدالمحسن مزيد الصانع
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي

عادل إبراهيم خريبط
بدر عبداللطيف الدويسان

حامد أحمد العلبان
د. رنا عبدالله الفارس

رئيس 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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

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

العامة

1
2
3
4
5
6

1

1

1
2
3
4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  16-07-2018 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 الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

 السيد/ شمس الدين الكندري     رئيس قسم 
الصيانة

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين 
مناقصات وممارسات

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ جعفر الصراف     رئيس قسم 
االشراف

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيد/ خالد اشكناني     ممثل الجهة

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير 
إدارة الشئون المالية بالتكليف

السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

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

التوقيع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل هيئة مشروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ ابراهيم الخميس     مدير المشروع

السيدة/ أسماء الموسى     مدير ادارة 
الشئون المالية

16
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19



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/07/22 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المواصالت

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

الرقم :- و ك م/2018/2017/4

الرقم :- ب ب هـ 2017/2016/4

الرقم :- م ع ت ا/ق/6/2017

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

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التشغيل و الصيانة الكاملة و االصالح مع كافة قطع الغيار 
لحدمات اجهزة التكييف و ملحقاتها في جميع مرافق الوزارة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات التنظيف وتداول الملفات والضيافة لجميع مواقع 
المؤسسة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/07/22 اجتماع رقم :

فض العطاءات

اإلدارة العامة لإلطفاء

الرقم :- 2018/2017/18

الرقم :- 2018/2017-10

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع اعاده تاهيل مراكز االنقاذ البحري - ميناء الشعيبة -
السالمية - ميناء الشويخ

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تأهيل مباني ونماذج التدريب بمركز اعداد رجال اإلطفاء

 

الموضوع
4

5

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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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وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :915
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع واإلفادة برأي الجهاز لتقاعس وعدم إستجابة الشركة/الخرافي 
ناشيونال  لتنفيذ باقي أعمال المناقصة رقم ق ص /ط / 304 تصوير وصيانة عامة لشبكة 

مجاري مياه األمطار في محافظتي العاصمة وحولي
استنادا للمادة رقم (85)و(84) من القانون رقم (49) لسنة 2016  للمناقصات العامة

-اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام 
1559 المؤرخ في 2018/5/23 المتضمن تقييم األداء لشركة الخرافي ناشيونال

1404 المؤرخ في 2018/5/6 المتضمن بيانات العقد

بعد االستماع الى ممثلي الشركة:
- السيد/ عبدالرحمن الفضالة - مدير ادارة تطوير المشاريع

- السيد/ سمير بدير - مدير العمليات
- السيد/ طارق مصطفى راضي - مدير المشروعات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تطبيق الماده (85) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016
بند رقم (1) فقرة ( أ)  بتوجيه إنذار لشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية ( شركة 

الخرافي ناشيونال سابقا)

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722012382
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب االحاطة و العلم بتنفيذ اعمال المناقصة رقم 1762910 اعمال صيانة و تشغيل اجهزة 
التكييف والتبريد بقاعدة احمد الجابر الجوية على/ شركة ترست إنترناشونال للتجارة العامة 

والمقاوالت طبقا للمادة (49-3) من الشروط الحقوقية وذلك ألخالل المتعهد بشروط ومواصفات 
العقد.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722015103) المؤرخ في (2018/6/5) 
المتضمن بيانات العقد و اخالالت الشركة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

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

الغير

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

الغير

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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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الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8561
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب الحرس اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2018/2017-1 
توفير اختصاصيين في مجال نظم و تقنية المعلومات على / شركة اتش ثري ألنظمة الكمبيوتر ( 

اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/198,000د.ك)  فقط مائة وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير
وذلك بعد اخذ كتاب تعهد من المناقص الفائز باستيفاء جميع المالحظات قبل توقيع العقد وذلك 

الن جميع العطاءات غير مطابقة للشروط الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين مناقصات وممارسات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع تجديد الكفاالت
البنكية

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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/07/22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7088
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 استئجار عدد (136) سيارة صالون (4) سلندر 
لإلدارة لإلطفاء لمدة ثالث سنوات على / شمال الخليج التجارية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/675,648 د.ك) فقط ستمائة وخمسة وسبعون الف  وستمائة وثمانية واربعون دينار  
الغير المطابق للشروط و المواصفات و ذلك بعد اعتذار اقل االسعار عن تجديد الكفالة البنكية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ترسية المناقصة على / شمال الخليج التجارية (ثاني اقل 
االسعار) بعد اعتذار اقل االسعار شركة يور كار لتأجير السيارات مع تمديد 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 
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ديوان المحاسبة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4133
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2015-1/2014 ادارة وتشغيل وصيانة مبني وانظمة 
المقر الدائم لديوان المحاسبة المبرم مع / الشركة المتحدة للخدمات الهندسية لمدة 12 شهر 

إعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/8/31بمبلغ اجمالي قدره (-/1,607,540د.ك) فقط  مليون  
وستمائة وسبعة الف  وخمسمائة واربعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لعدم 

االنتهاء من اجراءات تأهيل الشركات 

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 4738 المؤرخ في 2018/7/5 المتضمن  صورة من العقد
و سبب التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة الشئون المالية بالتكليف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام 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 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/07/22 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1108
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة ميديا انترناشيونال سيرفيسز (جولف) (الممثل الحصري) لبث 
رسائل الصندوق التلفزيونية عبر قناة CNN الفضائية  لمدة تسعة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (-
/950,000 دوالر ) أي ما يعادل (-/285,000 د.ك )  فقط مائتين وخمسة وثمانون الف  دينار  

الغير وذلك تبعا للخطة االعالمية التي يهدف لها الصندوق البراز دوره التنموي عالميا طبقا 
للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 .

- اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم 1179 المؤرخ في 2018/6/26 المتضمن نص المادة و
سبب التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للعطاء الوحيد المقدم بالمناقصة رقم ب ب هـ 
2018/2017/1 تعميق الممر بين راس األرض وجزيرة فيلكا تعميق ميناء المواصالت بالجزيرة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جعفر الصراف     رئيس قسم االشراف

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم ب ب 
هـ/2017/2016/1 (ع) تطوير النظم اآللية والخدمات المتكامله 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/07/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :3548
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب االقتراع بين العطائين (أقل األسعار) في 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 
وذلك لمطابقة العطائين وتساوي قيمة عطاءاتهم بمبلغ (-/280,800د.ك) فقط مائتين وثمانون 

الف وثمانمائة دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك لتساوي مبلغ العطائين 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية

طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1 الستئجار سيارات للهيئة على النحو 
التالي : 

- البنود ارقام (6/3/2/1) على / شركة األريج الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار)
بمبلغ اجمالي قدره (192,021/600د.ك)

- البنود ارقام (7/4) على / شركة الخليج لتأجير السيارات ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(73,631/520د.ك)

- البند رقم (5) على / مؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(5,032/800د.ك)

المطابقة للشروط والمواصفات

 

الموضوع
1

2

م

  تم اجراء القرعة استنادا للمادة رقم 61 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 وبحضور 
كل من:

مركز الرواد للخدمات األمنية : السيد/ محمد رشيد ناصر ذوق -المدير التنفيذي و شريك 
شركة المجموعة الخماسية : السيد/ محمد عبدالحميد شتات - مدير قسم الحراسة

وعليه أسفرت نتيجة القرعة على شركة / مركز الرواد للخدمات األمنية  بمبلغ اجمالي قدره  (-
/280,800د.ك)

وتخطر الجهة بتمديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لكل من شركة األريج الوطنية 
للتجارة العامة والمقاوالت و/ مؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخل

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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/07/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/734
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ( هـ ع ص/خ 
ك/13 /2016 /2019 ) اعمال صيانة وتشغيل االعمال الكهربائية والهاتفية للمبانى والمنشأت 

والطرق والساحات التابعة للهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

 السيد/ شمس الدين الكندري     رئيس قسم الصيانة

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص/2017/4-2020 تركيب وتشغيل وصيانة 
المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة الحريق واإلنشاءات الحديدية الصغيرة لمدة ثالث سنوات 
على/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار)  بنسبة خصم قدرها (-%3.1)  

للشروط والمواصفات.

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2018/843) المؤرخ في 2018/5/31 المتضمن قيمة 
الترسية بعد احتساب نسبة الخصم  بمبلغ (232,894/014د.ك)

- علما بأن ميزانية الهيئة للسنة المالية الحالية 2018-2019 تسمح باالرتباط والصرف بمبلغ 
إجمالي قدره (-/150,000 د.ك) فقط مائه وخمسون ألف دينار كويتي ال غير وذلك خصما من 
ميزانية السنة المالية 2018-2019 (المصروفات العامة) البند رقم (8) صيانة - النوع (1) 

آالت وتجهيزات, وسوف يتم إدراج باقي المبالغ الالزمة في السنوات المالية القادمة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :14/28812
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

 رقم الكتاب :27828
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

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

شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية  ذ م م
 
 

طلب الوزارة الموافقة على االستثناء لتجهيز كامل لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربي 
الدارة حاالت الطوارئ و مركز االحوار االسيوي وكذلك استضافة دولة الكويت لمقر مركز تدريب 

الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي بالشراء  باالمر المباشر وذلك لظروف عمل 
الوزارة بحدود مبلغ وقدره (-/700.000 د.ك)  فقط سبعمائة الف  دينار  الغير لمدة سنة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

رد الوزارة على الشكوى المقدمة من شركة البحار للخدمات العامة للمناقصة رقم و . خ 2 - 
2018/2017  تقديم أعمال السفرجية للديوان العام بوزارة الخارجية واإلدارة الفنصلية ومعهد 

سعود الناصر الصباح الدبلوماسي

 

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

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

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

دينار كويتي ليتسنى للشركة المشاركة في المناقصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تنسيق الجهة مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع
من تاريخه

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :10702
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/11 توفير
اليات وسيارات وعمالة وسائقين وتنفيذ اعمال الحفر والردم والتسوية والنظافة للقبور وجميع 

الخدمات المطلوبه لجميع المقابر في دولة الكويت .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب تمديد الكفالة البنكية بالمناقصة رقم 2017/2016/11 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية لمدة شهرين

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع تنسيق 
بلدية الكويت مع وزارة المالية العتماد باقي المبلغ المعتمد بالمناقصة

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/07/22 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11348
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/18 اعمال صنع وتوريد اللوحات 
االرشادية للشوارع بمدينة صباح االحمد البحرية للمراحل 3A-2A-1A لمدة 18 شهر بين 

الشركات و المؤسسات المتخصصة في مجال اعمال المناقصة  

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %10

- اطلع الجهاز على كتابي  البلدية رقم  12013 المؤرخ في 2018/6/28 المتضمن الطرح بين 
الشركات المتخصصة 

و رقم 5664 المؤرخ في 2018/4/1 

 

الموضوع
3
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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/07/22 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م م ك 
/2017/2016/17 أعمال صيانة المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ 

والدوحة والشعيبة والمناطق التخزينية التابعة للمؤسسة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م م ك 
/2017/2016/3 تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات 

االرضية في ميناء الشعيبة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/07/22 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3318
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية  المناقصة رقم 2017/2016/20 توريد وتركيب لوحات تغذية كهربائية 
للحاويات المبردة بميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية على شركة/ سالم محمد 

النصف للمقاوالت العامة للمباني (أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/427,950د.ك)  فقط 
اربعمائة وسبعة وعشرون الف  وتسعمائة وخمسون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات 

مع استكمال بعض النواقص الورقية التي ال تؤثر على أدائها الفني 

كمااطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 3629 المؤرخ في 2018/7/5 المتضمن تمديد 
الكفاالت البنكية لمدة 3 أشهر

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على الترسية مع استكمال بعض النواقص الورقية
التي ال تؤثر على أداء الفني  للشركة استنادا للمادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016
ثانيا: التنسيق مع وزارة المالية 

ثالثا : تجديد الكفاالت البنكية من جميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7439
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :7164
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/77 توفير الخبرات الفنية والمستشارين 
واالخصائيين لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة المبرم مع / الشركة العربية لخدمات 

الكمبيوتر ( إيمس) لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2019/1/31 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/640,000د.ك) فقط ستمائة واربعون الف  دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح

المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم 2016/2015/33 اعمال الصيانه واالصالح والتاهيل 
لقاعده صباح االحمد البحريه لخفر السواحل اعمال صيانه ميناء القاعده بوزاره الداخليه وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم 
2016/2015/50 لتجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب اآللي واجهزة 

الحاسب واتصاالت الحاسب الرئيسي ألدارة تراخيص مرور محافظة الفروانية - لالدارة العامة 
لنظم المعلومات بالوزارة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة /د مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط نظرا الرتفاع االسعار المقدمة من المناقصين

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3592
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم 2016/2015/55 شراء كوابح وليوارت سيارات لإلدارة 
العامة للمرور بالوزارة وذلك لتقدم عطاء وحيد .

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

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6703 المؤرخ في 2018/5/28 المتضمن المادة رقم 48 
من قانون المناقصات رقم 37 لسنة 1964 التي استندت عليها الوزارة لاللغاء .

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/07/22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9115
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :8096
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

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

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بأن المبلغ الصحيح لألمر التغييري األول بالزياده على عقد المناقصة رقم 
2015/2014/7 تصميم وانشاء المدرج الجديد L33/15R واعادة انشاء المدرج الشرقي 

33/15L المبرم مع/ شركة الدار للهندسة واإلنشاءات لمدة (8) شهور هو (9,016,593/048 
د.ك) فقط تسعة ماليين وستة عشر الف  وخمسمائة وثالثة وتسعون دينار وثمانية واربعون فلس 

الغير وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم الخميس     مدير المشروع

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (38,021/233 د.ك) فقط ثمانية 
وثالثون الف  واحدى وعشرون دينار  ومائتين وثالثة وثالثون فلس  الغير ما يعادل نسبة 

(9.7498 %) من قيمة عقد رقم (ت م/ارصاد ج/خ4-15/14) نقل الخدمات المتعارضة مع مبنى
الركاب رقم (2)- احالل المحطة (06RS) الحالية واعادة عمل موازنة لنظام شبكة االنذار المبكر 

لقص الرياح وتحديث باقي المحطات القائمة بمطار الكويت الدولي المبرم مع/ شركة تيلفنت 
استراليا بي تي واي وذلك إللغاء بعض االعمال لعدم الحاجة لها.

 

(أعيد 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 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على استبعاد شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده 
للتجارة والمقاوالت من التأهيل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/07/22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

( اعيد بحث ) 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
4
م

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع 
العقد 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12569
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :15148
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :12562
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم(اخ/2841/4) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع/ شركة 
اركان الكويت العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/2/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/177,600 د.ك) 

مائة وسبعة وسبعون الف  وستمائة دينار بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد اشكناني     ممثل الجهة

طلب التالي:
أوال  نقل ملكية عقد االيجار رقم (اخ/2844/4)   استئجار سكن جماعي رجال لوزارة الصحة 

بمنطقة صباح السالم   للسيده/ نرجس عيسى اليوسفي بدال من السيد/ محمد احمد الرشيد 
ثانيا : تجديد العقد مع/ السيدة  نرجس عيسى اليوسفي  لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ

اجمالي قدره (-/168,000 د.ك) مائة وثمانية وستون الف  دينار بناء على مالحظات ديوان 
المحاسبة.

 كما اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقم 12529 المؤرخ في2018/5/13 و رقم 16428 
المؤرخ في 2018/7/4 المتضمن نقل الملكية

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/ 2847/4)  استئجار سكن عائلي للمستشارين بادارة الفتوى 
والتشريع المبرم مع / السيد طالب حسين جراق لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/26بمبلغ اجمالي
قدره (-/ 121,440 د.ك)  فقط مائة واحدى وعشرون الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير  

بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12575
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :12566
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :15879
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :16375
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم (2812) استئجار سكن جماعي للممرضين لوزارة الصحة المبرم مع / السيد
محمد ناصر علي الشهري لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1بمبلغ اجمالي قدره (-/117,000 

د.ك)  فقط مائة وسبعةعشر الف  دينار  الغير  بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2638/4) تأجير سكن مدرسات -وزارة التربيه المبرم مع/ ورثة دالوم 
محمد الدلوم لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/114,840 د.ك)  مائة 

واربعةعشر الف  وثمانمائة واربعون دينار بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم  (2757 ) استئجار مبنى لمكاتب إدارة المساجد محافظة مبارك الكبير 
لوزارة االوقاف والشئون االسالمية المبرم مع / شركة مجموعة األوراق المالية لمدة سنة اعتبارا
من 2018/7/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/100,800 د.ك)  فقط مائة الف  وثمانمائة دينار  الغير 

بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم2015/2014/1 توفير خدمات عامة وفندقية (مراسلين 
وفراشين) إلدارات وزارة المالية خارج نطاق مجمع الوزارات المبرم مع / شركة طويق العالمية 
للخدمات لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد في  2018/7/5 بمبلغ اجمالي قدره (-

/51,060د.ك)  فقط احدى وخمسون الف  وستون دينار  الغير بنفس الشروط لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/10

 

الموضوع
4

5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19114
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :19120
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :18853
 تاريخ الكتاب :2016/06/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/7260 توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت الالمائي 
لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على/ شركة رفيف للتجارة العامة والمقاوالت 

(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (2,420,990/070 د.ك)  فقط  مليونين  واربعمائة وعشرون 
الف  وتسعمائة وتسعون دينار  وسبعون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم و ك م /2014/2013/30(ع ع) استبدال خاليا الجهد المنخفض
415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه لتصبح على/ شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/2,085,239 د.ك) فقط  مليونين  وخمسة وثمانون الف  ومائتين وتسعة 
وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات بدال من/ شركة الغنيمان للتجاره العامة 

والمقاوالت (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,351,400 د.ك) بناءا على مالحظات 
ديوان المحاسبة

 

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

- الفروانية) على/شركة كاظمة لخدمات الصيانة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-
/1,392,424 د.ك) فقط  مليون  وثالثمائة واثنى وتسعون الف  واربعمائة واربعة وعشرون 

دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19594
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :18893
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :14580
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم و ك م/2017/2016/34 أعمال اإلصالح والصيانة للرافعات السقفية 
في كل من محطات ضخ المياه الرئيسية ومحطات الكلورين المختلفة على / شركة مؤسسة مبارك 

السلطان للتجارة العامة ( أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/389,530د.ك) فقط ثالثمائة 
وتسعة وثمانون الف  وخمسمائة وثالثون دينار  الغير

 

طلب ترسية المناقصة رقم 7207 توريد قطع غيار لصمامات الهواء والبخار النظمة مقطرات 
المرحلة االولى والثانية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة على 
شركة / العرفج الهندسية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/355.550 د.ك)  ثالثمائة 

وخمسة وخمسون الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 15958 المؤرخ في 2018/5/28 المتضمن افادة الوزارة
برفع التوصية للجهاز للمناقصة اعاله

 

( اعيد بحث ) طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م / 
2016/2015/28 تصنيع وتوريد محوالت توزيع كهربائية جافة جهد ( 0.433/11 ك ف ) لحين 

استكمال باقي اجراءات المناقصة 

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

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية مع 
تجديد الكفاالت البنكية من جميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ترسية المناقصة  على شركة / العرفج الهندسية ( ثاني 
اقل االسعار) بعد استبعاد اقل االسعار شركة / مؤسسة االنوار للمعدات البترولية غير مستوفي 

للشروط والمواصفات الفنية
مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركة 
للمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19736
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2016/2015/15 اعمال 
صيانة واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة االولى ) لمدة ثالثة اشهر من 
تاريخ االنتهاء حيث تم مخاطبة ديوان المحاسبة لتعديل مسمى الشركة التي تم ترسية البنود 

.  (1,2,3,4)

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركة 
للمناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :20149
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :20148
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/600,419 د.ك)  فقط ستمائة الف 
واربعمائة وتسعةعشر دينار الغير مايعادل نسبة (9,65%)على قيمة عقد رقم (وك م/ع 

ص/4944-2016/2015) للمناقصة رقم و ك م / 2014/2013/71للبند رقم 3 اعمال صيانة 
واصالح محطات التحويل الرئيسية 132/300/400 ك ف المبرم مع/ شركة سيمنس 
لاللكترونيات والخدمات الكهربائية مع التمديد لمدة سنة اعتبارا من2018/8/10 حتى 

2019/8/9 و ذلك لالسباب المذكورة بالكتاب.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (69,777/400 د,ك) فقط تسعة 
وستون الف  وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار  واربعمائة فلس  الغير ما يعادل نسبة 

(6,46%)على قيمة لعقد رقم (وك م/ع ص/4943-2016/2015) للمناقصة رقم و ك م / 
2014/2013/71للبند رقم 7 اعمال صيانة واصالح محطات التحويل الرئيسية 132/300/400
ك ف المبرم مع/ شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية مع التمديد لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/4

حتى 2019/8/3 و ذلك لالسباب المذكورة بالكتاب.

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17935
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :17994
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب طرح المناقصه العامة رقم و ك م/2018/2017/60 اعمال المسح واصالح التسربات
لخط المياه البحري لجزيرة فيلكا بطول 25 كم قطر 12 بوصه بواسطة تقنيات مختلفة للمسح 

تشمل المسح الجيوفيزيائي والمسح التلفزيوني تحت الماء ROV بواسطة معدات خاصة 
واعمال غطس وتشمل المسح 

* بيانات المناقصه 
- تقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية %5

-شروط المناقصة :
- يجب على المشارك ان يقدم مع عطائة شهادة خبرة العمال مماثلة تم تنفيذها الي جهه رسمية 

بالكويت بما اليقل عن القيمة التقديرية للمناقصه

 

نتيجة تاهيل شركات لمناقصة تركيب معدات انارة الشوارع في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

الماجد والزين للمقاوالت العامة بعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10182
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10181
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/10 أعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة(محافظة العاصمة) المبرم مع/ شركة جمكو للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/11 حتى 2019/12/10 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/1,293,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وثالثة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم أ ف / 2016/2015/11 اعمال الصيانة الجذرية والدورية
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة(محافظة الجهراء) المبرم مع/ شركة العثمان والزامل
للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/6 حتى 2019/12/5  بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,213,000 د.ك)  مليون  ومائتين وثالثةعشر الف  دينار وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

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

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10186
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10187
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/17 اعمال الصيانة الجذرية والدورية 
و البسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة(محافظة االحمدي-المنطقة الثانية) المبرم مع/ شركة
مزايا االنشائية للمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2019/1/2 حتى 2020/1/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/864,500 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/16 أعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة االحمدي - المنطقة االولى ) المبرم مع / 

مؤسسة الواجهة الحديثة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2019/1/2حتى 
2020/1/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/857,500د.ك )   فقط ثمانمائة وسبعة وخمسون الف  

وخمسمائة دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة .

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

 

الموضوع
4

5

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10189
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10180
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ا ف 2016/2015/19 اعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة الفروانية - المنطقة الثانية) المبرم مع/ 

شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2019/1/2 حتى 
2020/1/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/800,000 د.ك)  فقط ثمانمائة الف  دينار  الغير وذلك 

لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/18 اعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة(محافظة الفروانية-المنطقة االولى) المبرم مع/ شركة

ارض الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/1 حتى 
2019/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/780,000 د.ك)  سبعمائة وثمانون الف  دينار وذلك 

لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة

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

 

الموضوع
6

7

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10185
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10188
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ا.ف 2016/2015/13 اعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة(محافظة حولي - المنطقة الثانية ) المبرم مع / شركة
الدلة المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/4 حتى 2019/12/3

بمبلغ إجمالي قدره (-/693,000 د.ك )  فقط ستمائة وثالثة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك 
لالسباب المذكورة في كتاب الوزارة .

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم أف/2016/2015/12 أعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظه حولي - المنطقة االولى) المبرم مع / 
العثمان والزامل للتجارة العامة  لمدة سنة اعتبارا من 2019/1/3 حتى 2020/1/2 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/693,000 د.ك )  فقط ستمائة وثالثة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب 
المذكورة في كتاب الوزارة .

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

 

الموضوع
8

9

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10183
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10184
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

 رقم الكتاب :9786
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف / 2016/2015/14 اعمال الصيانة الجذرية والدورية
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة مبارك الكبير - المنطقة االولى) المبرم مع/ 

شركة الخرافي لالنشاءات لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/18 حتى 2019/12/17 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/494,500 د.ك)  فقط اربعمائة واربعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

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

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ا.ف 2016/2015/15 اعمال الصيانة الجذرية والدورية 
والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة(محافظة مبارك الكبير- المنطقة الثانية ) المبرم مع/ 
شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/12/18 حتى 2019/12/17 

بمبلغ اجمالي قدره (-/432,500 د.ك)  فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف  وخمسمائة دينار  
الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ا ف 2016/2015/9 اعمال الترميم والصيانة واعمال 
انشائية وآية اعمال اخرى بمواقع مختلفة للمساجد التراثية المبرم مع/ شركة المشاعل للتجارة 

العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ اجمالي قدره
(-/350,000 د.ك)  ثالثمائة وخمسون الف  دينار وذلك لالسباب المذكورة بالنموذج المرفق

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

 

الموضوع
10

11

12

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :10190
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/26 إدارة عمليات التشغيل و الصيانة 
ألجهزة الحاسب اآللي و ملحقاتها وتوفير أحبار للطابعات للوزارة المبرم مع / شركة الديار 
المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/3 حتى 2019/2/2 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/162,500د.ك) فقط مائة واثنى وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحين
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/25

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 11198 المتضمن موافقة وزارة المالية

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

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2014/2013/23 توفير اخصائيين نظم آلية الدارة نظم
المعلومات اآللية بالوزارة المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجيا المتعددة لمدة ستة أشهر إعتبارا
من 2018/9/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/47,400 د.ك) فقط سبعة واربعون الف

 واربعمائة دينار الغير وذلك لحاجة الوزارة .

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

 

الموضوع
13

14

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/38,526)  فقط ثمانية وثالثون 
الف  وخمسمائة وستة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (20%) على قيمة العقد رقم (124)

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

واألنقاض و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

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

 

الموضوع
15
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/07/22 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1617$
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

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 سيتكو ميدل ايست للتفتيش الصناعي والخدمات االشعاعية

2-شركة سيلكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
3- الكشيت للدعاية واالعالن

4- شركة رابطة الكويت والخليج للتجارة العامة والمقاوالت
China harbor engineering co.LTD-5 (شركة اجنبية)

6-شركة مطعم فورتشيز
7- شركة ريثيون قلف للتجارة العامة

8-شركة مطعم ميستو
9-شركة لينك دايركت للتجارة العامة 

10-شركة سبايدر الكويت لمقاوالت العامة للمباني ومكافحة الحشرات
11-شركة عالم النجوم للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/52

  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 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/07/22 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

اإلدارة العامة للطيران المدني

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 رقم الكتاب :9114
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :720
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بأن المبلغ والمدة الصحيحة لألمر التغييري األول بزيادة قيمة عقد اإلتفاقية 
رقم 2016/60-2017 الخدمات اإلستشارية الخاصة بتنفيذ المشاريع الحكومية للمخطط الهيكلي
2012 في مطار الكويت الدولي حزمة رقم (3) المبرم مع/ المكتب العربي لإلستشارات الهندسية 
هي (9) شهور بمبلغ (673،606/973 د.ك) فقط ستمائة وثالثة وسبعون ألف وستمائة وستة 

دينار وتسعمائة وثالثة وسبعون فلس ال غير وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب التعاقد المباشر مع/ مكتب مجموعة الحمد القانونية للقيام بتقديم خدمات استشارية قانونية 
لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبلغ إجمالي قدره (-/92،000 د.ك) فقط 

اثنان وتسعون ألف دينار ال غير لمدة سنة وذلك لألسباب المحددة بكتاب الهيئة

**قامت الهيئة باستدراج عروض أسعار من عدد (5) مكاتب قانونية:-
- أقل األسعار غير مستوفي شروط الخبرة العملية باإلضافة إلى تدني السعر.

- اعتذار عدد (2) مكتب عن تقديم العروض.
- ترتيب المكتب المراد التعاقد معه (ثالث أقل األسعار).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أسماء الموسى     مدير ادارة الشئون المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 16-07-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


