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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/54
04-ذو القعدة-1439 هـ 

   االربعاء
2018-07-18 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-18

)(   االربعاء2018/54 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

عبد الله مبارك الشريف
د.مبارك فهاد العازمي
مشعل منديل القحص

هيا أحمد الودعاني

عادل إبراهيم خريبط
د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

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

1
2
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4
5
6

1

1
2

3
4
5

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  23-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة الخارجية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع

السيد/ وليد الوشمي     مدير ادارة الخدمات 
العامة

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيدة / سارة المناور     محاسب مبتدئ

السيد/ فواز الهاجري     باحث قانوني

المهندس/ يوسف المعمري     مهندس 
ميكانيكي

السيد/ خالد الغصبا     مدير ادارة الخدمات 
المتنوعه

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ علي محمد عبدالكريم     رئيس قسم 
الورشة
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي
السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 

مناقصات البنك

17



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/08/05 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الرقم :- و ك م 2018/2017/86

الرقم :- و ك م/2015/2014/76(ع)

الرقم :- أ.ف2018/2017/22

الرقم :- هـ ز / م م /2018/2017/6

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال اإلصالح والصيانة للمضخات وملحقاتها والمعدات 
الميكانيكية بقطاع تشغيل وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها ومواقع األعمال 

الكيماوية والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة لمحافظات (العاصمة-
الفروانية-الجهراء)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/ عبدالله العثمان بمنطقة 
العقيلة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وصيانة عدد (9) قوارب بحرية وعربات

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1993
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

إفادة الوزارة باإلنتهاء من الدراسة الفنية  للمناقصة رقم ا م م /2016/2015/9/1 نقل اجهزة 
ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط 

الجودة واالبحاث وجاري توفير االرتباط المالي من وزارة المالية  .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/16139
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015/2-2016(ع) أعمال صيانة وترميم لمباني أمالك 
الدولة والعمال االنشائية البسيطة في مواقع مختلفة من دولة الكويت المبرم مع/ شركة قاسيون 
العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالث اشهر من تاريخ انتهائه حتى 2018/9/15 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/50,000 د.ك) خمسون الف  دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة

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



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11772
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب التمديد السادس لبنود عقود المناقصة رقم 1-2012/2011 توفير اخصائيين نظم آلية 
إلدارة مركز نظم المعلومات اآللية  لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/8/22 حتى 2019/2/21

  على النحو التالي :
- عقد رقم 366 ( البنود 3-8) المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره 

(-/29,040د.ك) فقط تسعة وعشرون الف واربعون دينار الغير
- عقد رقم 367 ( البنود 12-13) المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر بمبلغ 

اجمالي قدره (-/13,800د.ك) فقط ثالثة عشر الف وثمانمائة دينار الغير
وذلك لحين االنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة بعد التعديل رقم 2018/2017-39

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14/28237
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال : إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (742,649/330 د.ك فقط سبعمائة 
واثنى واربعون الف  وستمائة وتسعة واربعون دينار  وثالثمائة وثالثون فلس  الغير على قيمة 

عقد المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى الدارة حماية السفارات في 
منطقة غرب مشرف المبرم مع / شركة النهضة الدولية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لزيادة 

االعمال
ثانيا: تمديد العقد حتى نهاية نوفمبر 2019

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



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3831
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/5 صيانة شبكة البنية التحتية 
للهيئة العامة للبيئة وذلك لتقدم عرض وحيد .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / سارة المناور     محاسب مبتدئ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/08/05 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :907
 تاريخ الكتاب :2018/06/19

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/6 مع/ شركة الكوت للمشاريع الصناعية 
توريد مادة الكلورين لمحطة مياه التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية بمبلغ اجمالي قدره (-
/3,883,845 د.ك) فقط ثالثة ماليين  وثمانمائة وثالثة وثمانون الف  وثمانمائة وخمسة 

واربعون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2021/9/30 وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فواز الهاجري     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/08/05 اجتماع رقم :

الديوان األميري

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7735
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم د أ/هـ/130(ع) اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز والتجهيز 
والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد على شركة محمد عبدالمحسن الخرافي 
وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشآت الصناعية (اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره

(-/238,800,000 د.ك) فقط مائتين وثمانية وثالثون مليون  وثمانمائة الف  دينار  الغير 
المطابق للشروط و المواصفات بعد استكمال النواقص الواردة بالتقرير المرفق.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على الترسية على أقل االسعار شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة 
العامة والمقاوالت العامة مع إستكمال النواقص للمناقص اعاله  وفقا للمادة رقم (40) من قانون

المناقصات العامة  (49) لسنة 2016
ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9039
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة العامة رقم (17-2017/2016) استبدال نظام كاميرات 
المراقبة القديم بنظام جديد باالدارة لمدة سنة بين الشركات المتخصصة وذلك الستبدال نظام 

كاميرات المراقبة القديم بنظام جديد

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم6982  المؤرخ في 2018/5/14 المتضمن طرح الممارسه 
المحدودة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي محمد عبدالكريم     رئيس قسم الورشة

الموضوع
1
م

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
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27307
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :692
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب االذن للوزارة بالتعاقد عن طريق الممارسة العامة لتنفيذ واستكمال أعمال المناقصة رقم 
2014/2013/11 اعمال التحميل والتنزيل لالكياس البريدية على حساب شركة الشعاع الغربية 

للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعدم تنفيذ أعمال العقد

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 25254 المنعقد في 2018/1/14 المتضمن االذن للوزارة
التعاقد عن طريق الممارسة.

*وكتاب الوزارة رقم 427 المنعقد في 2018/2/5 المتضمن صورة العقد.
*وكتاب الوزارة رقم 26677 المنعقد في 2018/4/22 المتضمن تحديد موعد اجتماع مع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الغصبا     مدير ادارة الخدمات المتنوعه

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/7 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية 
لمحافظتي الفروانية -والجهراء لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة :
-التقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة :-
-خبرة ال تقل عن 3 سنوات
-شرط رأس المال 1مليون

iso وجود شهادة-

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/08/05 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

توصيــــــات الجهــــات

بند التظلمات / الشكاوي

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/967$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

شركة البحار للخدمات العامة ذ م م
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ز/5-2016(ع) 
مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الوشمي     مدير ادارة الخدمات العامة

(اعيد بحث) طلب الشركة إعادة النظر في شرط المناقصة رقم ب ز 2016/8 ع(ع) القيام بأعمال
البريد لبيت الزكاة بوجوب ان يكون للشركة المتقدمة ترخيص من وزارة المواصالت بتوزيع 

المراسالت البريدية

**اطلع الجهاز على كتب البيت أرقام :
- رقم 2935 المؤرخ في 2018/7/9 المتضمن التعديل على شرط المناقصة
- رقم 2803 المؤرخ في 2018/7/2 المتضمن التعديل على شرط المناقصة

- كما اطلع الجهاز على كتب كل من :
1- بيت الزكاة رقم 2265 المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن الرد على كتاب الشركة بعدم 

االستغناء عن الشرط
2- االدارة العامة للطيران المدني رقم  7546 بتاريخ 2018/5/24 المتضمن االفادة بأنه االدارة 

غير مختصة بتراخيص الشركات المتخصصة بتوزيع المراسالت البريدية 
3- وزارة المواصالت رقم 1774 المتضمن االفادة بأنه اليوجد للوزارة تراخيص ألنشطة توزيع 

المراسالت البريدية. 
4- بيت الزكاة رقم 2687 المؤرخ في 2018/6/24 والمتضمن الرد على شركة البحار والتأكيد 

على الشرط 
5- وزارة المواصالت رقم 1876 المؤرخ في 2018/6/13 والمتضمن أن أعمال المناقصة 

ضمن اختصاصات وزارة الدولة لشئون الخدمات

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

  تخطر الشركة بالتعديالت الواردة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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بنك االئتمان الكويتي

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12503
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 7 /2018 /2019 المرحلة األولى من تجهيز مبنى جنوب السرة 
لبنك اإلئتمان الكويتي لمده ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديله 

- ال تقبل التجزئة 

*شروط المناقصة:-
- ان يكون لدية خبرة التقل عن 10 سنوات

- ان يكون لدية مااليقل عن 3 مشاريع مماثله و تقديم مايثبت ذلك 
- مقتصرة على الشركات المسجلة لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة مناقصات البنك

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان
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بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13316
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم10-2019/2018 صيانة وتجديد تراخيص قواعد البيانات لمدة 
سنتين وفقا للمادة رقم (17) من قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمادة 

(11) من مرسوم رقم (30) لسنة 2017 لالئحة التنفيذية للقانون.

*بيانات الممارسة 
-غير قابلة للتجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة 

*شروط الممارسة :-
-شرط الخبرة

-شرط تقديم عرض فني ومالي

 

الموضوع
2
م

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 مع تعديل 

شرط الدعم الفني ان ال يقل عن 5 سنوات خبرة في مجال عملة

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7584
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :7665
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة االدارة بعدم امكانيه دراسة العطاءات التي تلي شركة المعدات بعد انسحابها من المناقصة 
رقم 2016/2015/12 توريد وسائل نقل برية ( رافعة شوكية ألية نقل اليات (سطحة) ’الية براد 

ماء كرين 35طن’حفارةسكافيتر حفارة صغيرة اسكدلودر’الية لسحب الزوارق وذلك لعدم تقدم 
شركة اخرى بعروض اسعار للبندين ارقام (8 ، 9)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ يوسف المعمري     مهندس ميكانيكي

طلب إلغاء المناقصة رقم 2018/2017/13 تأهيل مجمع الورش لصيانة اآلليات والمعدات 
بالري المرساه على/ شركة قاسيون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) وذلك 

لألسباب المذكوره بكتاب الوزارة وإعادة الطرح .

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2017/2016/7 بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ بطول 25 متر تقريبا وتوابعه

 

الموضوع
1

2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3628
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2198
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة المنشآت 
والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق التخزينية 

التابعة للمؤسسة على/ شركة العهد الجديد للمواد االنشائية والمقاوالت (ثالث اقل االسعار مكرر) 
بنسبة خصم قدرها (-50%) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3764) بتاريخ 2018/7/9 المتضمن الرد على وقف 
اجراءات التعاقد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط والمشاريع

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/2 تشغيل وصيانة الرفعات 
الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشويخ على/ شركة الغانم 

للمواد الخصوصية الوكيل التجاري للسادة/شركة البنية التحتية لخدمات المياه الخاصة المحدودة
(الهند) لخدمات الموانئ (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4,257,000 د.ك) فقط اربعة

ماليين  ومائتين وسبعة وخمسون الف  دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات.

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (2869) بتاريخ 2018/5/16 المتضمن شروط 
المناقصة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة رابطة الكويت والخليج للنقل رقم (2018/1331) المؤرخ في 
 2018/6/6

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوع مع تجديد الضمانات 
البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

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

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3784
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3540
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (44,544/600د.ك) فقط اربعة 
واربعون الف  وخمسمائة واربعة واربعون دينار  وستمائة فلس  الغير مايعادل نسبة (%22.3) 
على قيمة عقد المناقصة رقم م م ك / 6 / 2016 /2017 استئجار عدد (24) سيارة بدون سائق 

المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات وذلك لزيادة عدد (6) سيارات جيب لحاجة العمل 
بالمؤسسة

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 3283 بتاريخ 2018/6/11 المتضمن طلب االمر 
التغييري بالنسبة

 

طلب الغاء المناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية 
بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق ربط ) التابع للمؤسسة وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب المؤسسة 

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (3164) المؤرخ في 2018/6/4 والمتضمن طلب إلغاء
المناقصة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :11349
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :4641
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية لترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 (ع) توفير اخصائيين 
وخدمات الدعم الفني في مجال نظم معلومات بالبلدية المرساه على / شركة الهندسة والتقنيات ( 

اقل االسعار) لتصبح  (-/442,287د.ك) بدال من (-/444,387د.ك) وذلك بعد خصم مبلغ (-
/2,100 د.ك) ألجهزة الحاسب اآللي بناء على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/11 توريد و تركيب و صيانة اعمال 
التأثيث والتصميم الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي على/ شركة الداو الهندسية 

للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/3.742.575د.ك) شريطة 
اإللتزام بالمالحظات المذكورة بكتاب البلدية

- اطلع الجهاز على كتب البلدية أرقام 
(10701) المؤرخ في 2018/6/10 المتضمن طلب تمديد الكفاالت البنكية

(11307) المؤرخ في 2018/6/20 المتضمن على رد الجهة المشرفة على شكوى الشركات
 (7780) المؤرخ في 2018/4/26 المتضمن الرد الفني على اسباب االستبعاد لشركة الرياش 

التجارية وعدم توافر اإلعتماد المالي .

- اطلع الجهاز على كتب كل من 
-شركة ديوان أنتريرز انترناشيونال للتجارة العامه والمقاوالت رقم (45-44-52) المؤرخة في 

2018/3/26 المتضمن الشكوى على الترسية وتعهد بإلتزام بشروط العقد 
- شكوى شركة الرياش التجارية رقم (32) تاريخ 2018/3/18

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: تخطر البلدية بدراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز 
بالتوصية 

ثانيا: تجديد جميع الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12017
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :13095
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/61,200د.ك) فقط احدى وستون 
الف  ومائتى دينار  الغير مايعادل نسبة (5%) على قيمة عقد المناقصة رقم 2015/2014/13 

اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت 
بمحافظتي حولي والفروانية المبرم مع / شركة الشرق االوسط لإلنشاءات ( مدكو) وذلك للقيام 

بأعمال متطلبات اإلدارة لموقع أسواق الري

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2017/2016/32 انشاء وانجاز وصيانة مبنى 
موظفي ردم النفايات بمنطقة الجهراء لمدة شهر وذلك لمزيد من الدراسة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/08/05 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :23218
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم ب ك / أ أ / 2017/2016/20 انشاء و انجاز 
و صيانة المبنى االداري رقم (2) بالشهداء بين الشركات التي تأهلت للمناقصة رقم ب 

ك/أأ/2012/2011/18

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 11053 المؤرخ في 2018/6/13 المتضمن اسباب طرح 
الممارسة

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم 2016/80 
المنعقد في 2016/11/14 طلب البلدية اجراء ممارسة بين الشركات المؤهلة للمناقصة رقم ب 

ك/أأ/2012/2011/18: المتضمن الموافقة
ثانيا: وتخطر البلدية بموافاة الجهاز بكتاب الحق يتضمن طرح على فئات وفقا للقانون رقم (49)

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/54
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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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

( اعيد بحث) طلب التالي :
اوال :  ترسية بنود المناقصه رقم (2016/1-2017) اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد لالدارة 
العامة للمؤسسات االصالحية ( ادارة االبعاد ) بالوزارة على الشركات ( األقل سعرا ) مطابقا 

للشروط والمواصفات 
- /شركة الوسيط للسياحة والسفر 

- /شركة بودي للطيران 
-/شركة ريتز للسياحة والسفر

- /شركة زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت 
وذلك بحدود مبلغ تقديري (1,125,000د.ك)فقط  مليون  ومائة وخمسة وعشرون الف  دينار  

الغير
ثانيا : اتخاذ االجراء الالزم بشأن تساوي البنود التالية ( اقل األسعار ) :

- -للبنود ارقام (11.13.29.53.94.124.128.130.137.185.200.212) بين شركتي  
زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت  وريتز  للسياحة والسفر

- للبنود ارقام (31.44.63) بين شركتي الوسيط للسياحة  والسفر وبودي للطيران 
- للبنود ارقام (14.50.54.68.85.218) بين شركتي الوسيط للسياحة والسفر و زعفرانة حال 

للتجارة العامة والمقاوالت 
- البند رقم (38) بين الثالث شركات ( الوسيط وبودي وزعفرانة )

- البند رقم (16) بين شركتي الوسيط للسياحة  والسفر وريتز  للسياحة والسفر
- البند رقم (172) بين شركتي الوسيط للسياحة  والسفر وريتز  للسياحة والسفر

 - بندي رقمي (84.99) بين شركتي  زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت  وبودي للطيران 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1799) المؤرخ في2018/2/6 المتضمن تعديل الخطأ 
المطبعي للبند رقم (45)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على ترسية بنود المناقصة 

ثانيا:  الموافقة على االقتراع استنادا للمادة رقم 61 من قانون المناقصات  العامة رقم 49 لسنة 
2016 للبنود أرقام(63.44.31.38.16.172) 

ثالثا: عدم الموافقة على ترسية جميع البنود المرساه على شركة زعفرانة حال  للتجارة العامة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

الموضوع
1
م

والمقاوالت  لعدم  تجديد الكفالة البنكية
رابعا: تأجيل البت بالقرار للبنود 

التالية:(11.13.29.53.94.124.128.130.137.185.200.212)  
(14.50.54.68.85.218) (99,84,) وتخطر الوزارة بموافاة الجهاز بالتوصية للبنود أعاله

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7492
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7748
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :7749
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالى لتمديد الثالث لعقد توفير خدمات التنظيف و نقل النفايات و جميع 
االعمال المكملة من مواقع الوزارة الكائنة بمحافظة الجهراء المبرم مع/ الشركة الخليجية 

لخدمات النظافة والبيئة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/5/12 حتى 2018/11/11 ليصبح 
بمبلغ (-/277,704 د.ك) فقط مائتين وسبعة وسبعون الف  وسبعمائة واربعة دينار  الغير دون 

زيادة االمر التغييري

 

طلب االحاطة و العلم بتخفيض وجبات شهر رمضان المبارك من التمديد الثامن للعقود ارقام 
(554 ، 557 ، 558 ، 559 ، 560 ، 2013/561-2013) من المناقصه رقم 

2011/2010/79 توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية على مستوى المحافظات ( العاصمة - 
مبارك الكبير - حولي - الفروانية - األحمدي - الجهراء ) بالوزارة المبرمه مع الشركات واألسعار
المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/16 وذلك لوقوعها خارج فترة هذا

التمديد

 

طلب االحاطة و العلم بتخفيض وجبات شهر رمضان المبارك من التمديد الثامن للعقود ارقام 
(553 ، 555 ، 556 ، 562 ، 563 ، 2012/616-2013) من المناقصه رقم 

2011/2010/79 توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية على مستوى المحافظات ( العاصمة - 
مبارك الكبير - حولي - الفروانية - األحمدي - الجهراء ) بالوزارة المبرمه مع الشركات واألسعار
المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/16 وذلك لوقوعها خارج فترة هذا

التمديد

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7542
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب الوزارة التالى
اوال: تحديد موعد  لتمديد واحضار الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 

2016/2015/4 توفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظات واالدارات
العامة بوزارة

ثانيا: الغاء المناقصة في حالة عدم احضار الكفاالت

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

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7550
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :6833
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية للتعاقد المباشر رقم 2018/2017/2 مع شركة / ايبال لالستشارات 
الكمبيوتر لصيانة انظمة االرشيف االلكتروني ( برنامج الحفظ واالسترجاع والبرامج التطبيقية 
التراسل االلي) لإلدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة لتصبح (320,191/388 د.ك) فقط 

ثالثمائة وعشرون الف ومائة واحدى وتسعون دينار وثالثمائة وثمانية وثمانون فلس الغير بدال 
من (-/348,552 د.ك) وذلك إللغاء بعض البنود في العرض المالي للشركة بناء على موافقة 

ديوان المحاسبة.

 

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/11-2017) أعمال التصميم الداخلي وتأثيث وتجهيز مركز 
عمليات القيادة التنسيقية لحماية األمن الداخلي بالوزارة على / شركة ميداس العالمية للتجارة 

العامة والمقاوالت ( اقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-/67,777د.ك)

*علما بان الممارسة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم 37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7446
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2016/2015/90 توريد مواد زجاجية مخبرية الدارة المختبرات 
الجنائية (قسم السموم) لإلدارة العامة لألدلة الجنائية بمبلغ اجمالي قدره (3,808/040 د.ك) 

فقط ثالثة آالف  وثمانمائة وثمانية دينار  واربعون فلس  الغير على النحو التالي:

-البنود رقم (1،3،4،8،10) على/ شركة اي بي تك لألجهزة العلمية
-البند رقم (2) على/ مركز الطب العربي

-البنود رقم (5،7،11،12،13) على/ شركة الماجد العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
-البند رقم (9) على/ شركة التوريدات والخدمات التكنلوجية

*علما بان الممارسة تحت نطاق عمل مواد القانون رقم 37 لسنة 1964في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722018399
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

طلب تعديل مدة ومبلغ التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1212914 خدمات نظافة مباني هندسة 
المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية ونادي ضباط الجيش المبرم مع/ مركز الرواد للخدمات 
البيئية لمدة ثالثة اشهر بدال من اربعة اشهر لينتهي في 2018/8/16 بمبلغ اجمالي قدره (-

/79,380 د.ك) فقط تسعة وسبعون الف  وثالثمائة وثمانون دينار  الغير و ذلك لحين االنتهاء من
اجراءات طرح المناقصة الجديدة 1212917.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722017459 بتاريخ 2018/7/1 المتضمن تعديل 
تاريخ مدة التمديد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2724117054
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117048
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب طرح المناقصه العامة رقم 2417-2-26182 توريد دجاج مثلج كويتي وبيض محلى طازج 
لزوم / وحدات الجيش لمدة سنتين

* بيانات المناقصه 
- تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة 
- نسبة األوامر التغيرية %30

- رأي القسم : قابلة للتجزئة على (2) بند

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 32182-8-2417 توريد معلبات ومواد غذائية لزوم / وحدات 
الجيش لمدة سنتين

*بيانات المناقصة :
- تقبل التجزئة 

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

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2724117053
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117049
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 27182-3-2417 توريد أسماك وروبيان مجمدة لزوم / وحدات 
الجيش لمدة سنتين

*بيانات المناقصة :
- تقبل التجزئة

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 31182-7-2417 توريد حبوب وبهارات لزوم / وحدات الجيش
لمدة سنتين من تاريخ توقيع العقد 

*بيانات المناقصة : 
- تقبل التجزئة 

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2724117052
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117050
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب طرح المناقصه العامة رقم 2417-4-28182 لتوريد مياه قناني للشرب ومشروبات غازية 
لزوم وحدات الجيش لمدة سنتين 

* بيانات المناقصه 
- تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة
- مدة التوريد سنتين

- نسبة األوامر التغيريه %30

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 30182-6-2417 توريد الخضروات والفواكة الطازجة لزوم / 
وحدات الجيش لمده سنتين 

- بيانات المناقصة :
- تقبل عروض بديله 

- تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %30

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2724117055
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117051
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :272762418245
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 25182-1-2417 توريد لحوم ضأن مذبوحة و مبردة لزوم / 
وحدات الجيش لمدة سنتين 

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل التجزئة

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2417529182 توريد األلبان ومشتقاتها لزوم / وحدات الجيش
لمده سنتين

 - بيانات المناقصة :
- تقبل التجزئة 

- تقبل عروض بديله 
- االوامر التغيرية %30

 

طلب إلغاء الممارسة رقم (1102716) اعمال توريد اسفلت لزوم انشاء مواقف ومطبات لعدة 
مواقع عسكرية المرساه على/ شركة طاروف التجارية (عطاء وحيد) وذلك لعدم موافقة الشركة 

على تمديد صالحية األسعار والكفالة األولية

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17996
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :19463
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :19460
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم و ك م/73-2017/2016 أعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة
لوحدات تكييف اهواء في محطات التحويل الكهربائية الرئيسية في المحافظات ( األحمدي - 

حولي - مبارك الكبير ) على / شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني ( أقل األسعار )
بمبلغ اجمالي قدره ( -/1,880,000د.ك) فقط  مليون  وثمانمائة وثمانون الف  دينار  الغير  بعد

احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (22.67% ) المطابق للشروط و المواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2018/2017/10 أعمال صيانة عدد (101) آلة تصوير 
مستندات ماركة (توشيبا) باإلدارات المختلفة على/ الشركة العربية لتجهيزات المكاتب (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/203,759 د.ك) فقط مائتين وثالثة الف وسبعمائة وتسعة 

وخمسون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب ترسية المناقصه رقم وك م/12-2018/2017 أعمال صيانة عدد (83) آلة تصوير مستندات
ماركة (ميتاكيوسيرا) باإلدارات المختلفة بالوزارة على / شركة النهار الدولية لمكائن التصوير 

والطباعه فرع شركة تك للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (-
/184,820د.ك)  فقط مائة واربعة وثمانون الف  وثمانمائة وعشرون دينار  الغير المطابق 

للشروط و المواصفات.

 

الموضوع
1

2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين المشاركين 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين المشاركين 
بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4553
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :18086
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /16-2018/2017 الصيانة الجذرية 
لمركز التحكم الوطني و مركزي التحكم الفرعيين بالجابرية والشعيبة لمدة ثالث سنوات بين 

الشركات المؤهلة بالكشف المرفق 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (19415) المؤرخ في 2018/7/2 المتضمن تعديل بعض 
الشروط 

 بيانات المناقصة: 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/ 35-2018/2017 األعمال المدنية والصيانة الجذرية
لمناهيل الكيبالت ذات الجهود حتى 400 ك.ف على الشركات المصنفة لدى الجهاز المركزي 

للمناقصات لألعمال اإلنشائة والمدنية

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة والرابعة

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16931
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

 رقم الكتاب :14812
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2018/2017/79 اعمال التعديالت والصيانة الشاملة
لخدمات مراكز المراقبة والتحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء ) على الشركات 

المصنفة لدى الجهاز فئة رابعه العمال التكييف

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

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

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2019/2018/22 أعمال إصالح وصيانة وتشغيل 
معدات التكييف والتهوية في محطات ضخ المياه ومكاتب طوارئ المياه ومواقع األعمال 

الكيماوية وملحقاتها والتناضح العكسي والمياه الجوفية في مناطق متفرقة بدولة الكويت على 
الشركات المصنفه لدى الجهاز ألعمال التكييف

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

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

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئتين الثالثة والرابعة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئتين الثالثة والرابعة

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17823
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :16409
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 2017/7275 توريد أنابيب آلبار حقول إنتاج المياه 
الجوفية قطر 5 2/1 , 6 8/5 بوصة

*بيانات المناقصة :
- تقبل التجزئة

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/40-2018/2017 أعمال تنظيف محطات التحويل 
الرئيسية الواقعة في المنطقة الشمالية لدولة الكويت 

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة االوامر التغييرية (%5)

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14621
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :19117
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م 2018/2017/33 صيانة منشآت ومرافق الوزارة 
محافظات (األحمدي - مبارك الكبير - الفروانية) على الشركات المؤهلة لالعمال المدنية و 

االنشائية و المسجلين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة  لمدة (36) شهرا

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

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

 

طلب تأجيل طرح المناقصة 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 لحين االنتهاء من دراسة 

مستندات التأهيل المقدمة من الشركات 

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7873 المؤخ في 2018/3/13 المتضمن طرح المناقصة
اعاله

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الرابعة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع استعجال الوزارة بموافاة الجهاز بنتيجة التأهيل

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7625
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :12576
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /26 /2017 - 2018 أعمال الزراعة بمحطة الزور 
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على الشركات المعتمدة لدى الهيئة العامة 

لشئون الزراعه والثروة السمكية

- بييانات المناقصة :
- التقبل عروض بديله 

- التقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصه العامة رقم و ك م/2018/2017/18 أعمال الزراعة في المواقع الخارجية 
لقطاع الخدمات الفنية على الشركات المعتمدة لدى الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة 

السمكية

* بيانات المناقصه
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة األوامر التغيرية (%20 )

 

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة 
السمكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة  لدى الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروة 
السمكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :19420
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :18990
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

 رقم الكتاب :16330
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب الغاء المناقصه رقم و ك م/2016/7262 توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات األمان 
الرئيسية للغاليات بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه استنادا للمادة 

رقم (55) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 
الوزارة

 

افادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل / شركة متاجر الخليج وكيل السادة / شركة كوبرا 
للمشاركة في المناقصة رقم و ك م / 2018/2017/54 اعمال استبدال عوازل الخطوط الهوائية 

جهد (132,300,400) ك . ف في مناطق متفرقة من دولة الكويت - المناطق الجنوبية وذلك 
لمخالفاتها الواضحة لعدد كبير من بنود شروط التأهيل الرئيسية و المذكورة بكتاب الوزارة مع 

االستعجال بطرح المناقصة 

 

( اعيد بحث )افادة الوزارة برفض تأهيل / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ضمن 
قائمة الشركات المؤهلة لالشتراك في المناقصه رقم و ك م/41-2018/2017 تزويد وتركيب 

خطوط هوائية 400 ك .ف لتغذية مدينة جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية 

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة  الشركة متاجر الخليج وكيل السادة / شركة 
كوبرا

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/08/05 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :19421
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :17916
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

الشركة االهلية للوحات الكهرباء ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1438$
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

مصنع المير النتاج وحدات التحكم ذ.م.م
 
 

افادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل / شركة برقان الدولية لالدوات الكهربائية ومقاوالتها 
للمناقصه رقم و ك م/2017/43-2018 أعمال تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط 11 ك 
ف لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في شمال دولة الكويت وذلك النه الشركة ليس لديها اي 

خبره في مجال تنفيذ االعمال المطلوبة

 

افادة الوزارة بتأهيل شركة األهلية للوحات الكهرباء لمناقصه صيانة محطات التحويل الثانوية 
(11/0.433 ك ف ) في المحافظات المختلفة

 

طلب الشركة إعتماد راي الوزارة بالموافقة على تأهيل الشركة للمشاركة في مناقصة توريد 
كشافات انارة الشوارع للمواد التالية: 

- كشاف 250/400 وات صوديوم 
- كشاف 150 وات صوديوم

كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (1191) المؤرخ في 2018/5/31 والمتضمن طلب 
اعتماد منتجاتهم

 

الموضوع

الموضوع

17

18

19

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة  شركة برقان الدولية لالدوات الكهربائية 
ومقاوالتها

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إضافة  شركة األهلية للوحات الكهرباء

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/54

  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 1404تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/08/05 اجتماع رقم :

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 23-07-2018 التاسعة صباحا  . 


