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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/41
07-رمضان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-05-23 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-23

)(   االربعاء2018/41 الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

عبد الله مبارك الشريف
عبد الله زايد الفهد

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2

1

2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  28-05-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page3

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

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الخارجية
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة 
البحرية

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ أماني الرشيدي     رئيس قسم 
تطوير النظم

السيد/مجبل الظفيري     مدير إدارة التشغيل

السيدة/ هبه المهنا     مهندسة

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ عزت عبدالحميد     مشرف تغذية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة 
كهربائية اختصاصي

السيد/ محمد يوسف عبدالمعطي     مراقب 
التشغيل والدعم الفني

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود
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2018/41 Page4 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7688
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب إعادة النظر في ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/11 تقديم خدمات انترنت ونقل 
المعلومات للوزارة على/ شركة فاست لإلتصاالت بمبلغ إجمالي قدره (-/108,693 د.ك)  فقط 
مائة وثمانية الف  وستمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات و ذلك 

بعد توافر اإلعتماد المالي
- البنود أرقام (3,2,1) (أقل األسعار) 

- البند رقم (4) ثاني أقل األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page5 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

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

حماية السفارات في منطقة غرب مشرف لمدة تعدت 150 يوم 

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

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

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

عن كفالة اإلنجاز

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



2018/41 Page6 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10951
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 نظام الخدمة االدارية 
وتوفير المراسلين للوزارة ومراكزها الخارجية المبرم مع /شركة دلما العالمية التجارية لمدة ستة

أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/111,438د.ك)  فقط 
مائة واحدىعشر الف  واربعمائة وثمانية وثالثون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة رقم 2018-2017/2
-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8147) المؤرخ في 2018/3/25 و المتضمن طلب 

التجديد لمدة سنة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هبه المهنا     مهندسة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب 2018/4/22

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page7 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2039
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب البيت إتخاذ ما يلزم نحو شركة المستشار الوطني لالستشارات االدارية 
والصناعية وذلك لعدم التزامها بتوفير الدعم الفني المطلوب لعقد المناقصة رقم ب ز 2015-2 

تجديد تراخيص برامج االوراكل للنظام المالي وشئون الموظفين لبيت الزكاة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد يوسف عبدالمعطي     مراقب التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page8 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1448
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :26375
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 طلب تمديد عقد الممارسة رقم 2006/2005/13 صيانة النظام االلي المتكامل للفواتير المبرم 
مع / مجموعة بشارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/83,500 
د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف وخمسمائة دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة رقم 2017/2016/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/مجبل الظفيري     مدير إدارة التشغيل

(اعيد بحث) طلب تطبيق العقوبات المقررة بقانون المناقصات العامة على المكتب اإلستشاري/ 
شركة MIDDLE EAST DIGITAL COMMUNICATION وذلك إلخالله بأعمال 

عقد رقم 2014/15 تصميم مشروع تطوير النظم اآللية والخدمات المتكاملة لنظام الفواتير.

 MIDDLE EAST DIGITAL اطلع الجهاز على كتاب شركة -
COMMUNICATION رقم 19

بعد االستماع الى ممثلي الوزارة:
-السيد / هيثم غانم                             - مراقب نظم التشغيل
-السيد / عبدالعزيز العنزي                   - رئيس قسم العقود

 MIDDLE EAST DIGITAL بعد االستماع الى ممثلي  شركة
:COMMUNICATION

-السيد / هاني هاشم الشخص                 - رئيس مجلس اإلدارة
-السيد / عبدالناصر أسامه الكرمي           - مدير عام

-السيد / وائل جواد الكيالي                   - مستشار تنفيذي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page9 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4777
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 رقم الكتاب :5842
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 1 Infrastructure-phase طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/4 صيانة
maintenance & support لصيانة جميع االجهزة و البرامج و التراخيص الخاصة بالبنية 

التحتية للبنك  وفقا للمادة رقم (17) من القانون رقم (49) لسنة 2016 للمناقصات العامة

 بيانات الممارسة :
-غير قابلة للتجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أماني الرشيدي     رئيس قسم تطوير النظم

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/1 تجديد تراخيص أوراكل الخاصة بانظمة البنك 
لمدة ثالث سنوات وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 

للمناقصات العامة

بيانات الممارسة :
-غير قابلة للتجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة

 شروط الممارسة :
- تقديم عرض فني و مالي

 

الموضوع
1

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 

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



2018/41 Page10 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

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

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

بمبلغ اجمالي قدره (123,910/454 د.ك) دون تكلفة مالية

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

منصوص عليها في جدول األعمال واألسعار المتعاقد عليها

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



2018/41 Page11 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

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

المناقصات وذلك لضمان سير العمل في مراكز االدارة المتفرقة

-بيانات الممارسة:
-تقبل عروض بديلة

-قابلة للتجزئة

-شروط الممارسة:
-تقديم عينة

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

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page12 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1069$
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1091$
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

طلب الشركة حجز قيمة الضمان البنكي االولي للمناقص الفائز شركة معرفي الكويتية للتجارة 
العامة والمقاوالت بالمناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي 

AHMADI HOSPITAL GENERAL CLEANING SERVICES وذلك لحين 
تسليم الكفالة النهائية

 

 افادة الشركة بعدم اضافة اسم المصنع هانج يانج من ضمن المصنعين المعتمدين في المناقصة 
رقم RFQ-2032276 تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار 

-18 & 8/3-13 SUPPLY OF CASING & COUPLING SIZES الطباشيرية
FOR WORKOVER & CRETACEOUS WELLS8/5 وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الخصوصيه للطاقة رقم (38) بتاريخ 2018/4/25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  لتأخر شركة نفط الكويت بابالغ الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحجز كفالة  شركة معرفي  
الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت االولية لجميع المناقصين 
وموافاة الجهاز بالنتيجة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويضاف اسم المصنع هانج يانج من ضمن المصنعين 
المعتمدين في المناقصة مع تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :717
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هــ ع ص /2015/16 ــ 2018 االستعانة بعمالة تخصصية
وفنية للهيئة المبرم مع / شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من 2018/6/27 حتى 2018/12/26 بمبلغ اجمالي قدره (-/333,114 د.ك) ثالثمائة 
وثالثة وثالثون الف  ومائة واربعةعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة كهربائية اختصاصي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :511
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1064$
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

الشركة الخليجية للطاقة   ذ م  م
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ص / 2017/6 /2019 بشأن االستعانة بإحدى الشركات 
المتخصصة لتقييم المصانع الحاصلة على عالمة الجودة والراغبة في الحصول عليها

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%25) 

شروط المناقصة:
ISO أن يكون المناقص جهة منح شهادات إدارة أنظمة الجودة-

- أن يكون جهة تفتيش معتمدة دوليا
- أن يكون لدى المناقص (أو يكون متعاقد) مع شبكة من المختبرات المتخصصة

-أن يكون المدققين الرئيسيين من الحاصلين على على شهادة IRCA ومن ذوي الخبرة التي ال 
تقل عن (10) سنوات في التدقيق اإلداري

- أن يقدم ما يثبت أن لديه القدرة الفنية على مراجعة وتقييم نتائج االختبار
- أن يكون لدى المناقص إلمام بالمواصفات القياسية الكويتية ويقدم ما يثبت ذلك

 

إفادة الشركة بأن في شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة والمباني المشارك بأعمال 
المناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/13 /2016 /2019 ) اعمال صيانة وتشغيل االعمال الكهربائية 
والهاتفية للمبانى والمنشأت والطرق والساحات التابعة للهيئة مصنف بالدرجة الثانية لالعمال 

الكهربائية وليس بالدرجة الرابعه مما يجعل مشاركتها غير مطابقة لشرط محدودية المناقصة

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الشكوى

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page15 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1407
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1393
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الوزارة للمناقصة رقم هـ ط/247 انشاء 

وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع الى التقاطع المستقبلي مع 
طريق الصبية السريع لمدة 90 يوم اعتبارا من تاريخ انتهائها وذلك لحين توافر االعتمادات 

المالية .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ا م م/2017/2016/11/1 
تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني الجهزة الحاسب االلي والطابعات واجهزة الماسح الضوئي 
والراسمات الهندسية والخوادم لمدة ثالث شهور اعتبارا من التاريخ المحدد النتهائها وذلك لحين

الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على الترسية

 

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم 2018/5 المنعقد في 2018/1/17  
المتضمن : عدم الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page16 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :289
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1394
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص/ ص / 212 تشغيل وصيانة المضخات 
الرئيسية (DMC- كبد- الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة بين الشركات

المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

* بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1427 المؤرخ  في 2018/5/8 المتضمن كشف الشركات 
الغير المؤهله وأسباب عدم التأهيل

 

طلب إلغاء المناقصة رقم إ م م /2017/6/1-2018 تجديد وشراء برامج هندسية واخرى متنوعة
مع توفير خوادم جديدة لها وتقديم الصيانة والدعم الفني وذلك الرتفاع سعر العطاء وحيد وفقا 

للمادة رقم (55) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3

4

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم 2018/35 المنعقد في 2018/5/2: 
تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن نتيجة التأهيل وما هي األسس والمعايير 

للشركات التي تم التقييم لها

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page17 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5577
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 9-2018/2017 تخزين مواد وادارة مخزون لالدارة لمدة سنتان على/
شركة اجليتي للنقليات (اقل االسعار) بمبلغ (2/550 د.ك) للمتر المكعب اسبوعيا وبحدود مبلغ 

إجمالي (-/265,200 د.ك) تقريبا  فقط مائتين وخمسة وستون مليون  ومائتى الف  دينار  الغير
المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page18 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5628
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات واجهزة ووسائل نقل 
برية لالدارة لتصبح على النحو التالي :

- البنود أرقام (1,24,19,18,17,16,14,10,7,6,5,4,2,)
على/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت والمنشآت العامة 

(عطاء بديل) بمبلغ (-/17,092,985 د.ك)

- البنود أرقام (25,22,20,11,3) على /شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده للتجارة 
العامة والمقاوالت والمنشآت العامة (عطاء أساسي) بمبلغ (-/4,695,340 د.ك)

- البنود أرقام (23,13) على /شركة مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ (-
/665,895 د.ك)

-البند رقم (12) على / شركة محمد عبدالرحمن البحر بمبلغ (-/2,028,000 د.ك)

- البنود أرقام (15,9) على /شركة بحرة التجارية بمبلغ (-/618,106 د.ك)

- البنود أرقام (21,8) على /شركة المحركات العالمية بمبلغ (-/369,915 د.ك)

وبمبلغ إجمالي قدره (-/25,470,241 د.ك)  فقط خمسة وعشرون مليون  واربعمائة وسبعون 
الف  ومائتين واحدى واربعون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم 2018/5 المنعقد
في 2018/1/17 

ثانيا: الموافقة على توصية االدارة

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page19 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5516
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :5515
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/12 بناء وتوريد وضمان عدد (6) زوارق إنقاذ (13) 
متر وتوابعهم على/شركة البوم للمعدات البحرية والغوص (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره(1,499,400/000د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة وتسعة وتسعون الف  واربعمائة دينار  
الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب االدارة التالي :-
اوال: اعادة دراسة ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 استئجار عدد (136) سيارة صالون 

(4) سلندر لإلدارة لإلطفاء لمدة (3) سنوات بدون سائق

ثانيا: مصادرة التأمين االولي لشركة/ يور كار لتأجير السيارات وذلك وفقا للمادة رقم (10) من 
الشروط العامة فقرة د+هـ

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ثاني أقل االسعار شركة البوم للمعدات البحرية والغوص 
بعد إستبعاد أقل االسعار شركة مركز القوارب السريعة لصيانة المعدات البحرية لعدم مطابقته 

الشروط والمواصفات الفنية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع 2018/15 المنعقد 
في 2018/2/21 المتضمن :" الموافقة " إلعتذار المناقص وانتهاء صالحية التأمين االولي  

القل االسعار 
ثانيا: عدم الموافقة على مصادرة التأمين االولي إلنتهاء فترة سريان العطاء

 ثالثا:  تخطر االدارة بدراسة العطاءات التي تليه مع تمديد الضمانات البنكية وموافاة الجهاز 
بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page20 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2887
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

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

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة المنشآت والطرق 
وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق التخزينية التابعة 
لمؤسسة الموانئ الكويتية على / شركة العهد الجديد للمواد االنشائية والمقاوالت (ثالث اقل 

االسعار مكرر) بنسبة خصم قدرها (-50%) المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

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.

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة البنكية من جميع 
الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page21 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2841
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2842
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2843
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/28 استئجار عدد ( 8 ) قطعة بحرية مكونة
من عدد ( 4 ) ساحبات بحرية عدد ( 2 ) زورق ارشاد عدد ( 2 ) قارب ربط مع الطاقم بميناء 
الشويخ التابع للمؤسسة المبرم مع/ شركة كي سي الين جروب لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2018/6/6 بمبلغ اجمالي قدره (-/916,958 د.ك) فقط تسعمائة وستةعشر الف  وتسعمائة 
وثمانية وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اعادة طرح المناقصة الجديدة رقم م م 

ك/2017/2016/4.إقفلت في 2017/12/17

*اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 2905 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن ذات الطلب.

 

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

الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع/شركة نصيب للمالحة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/5
بمبلغ اجمالي قدره (-/388,889 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وثمانون الف  وثمانمائة وتسعة 

وثمانون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم م م 
ك/2017/2016/5 اقفلت في 2017/12/17

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصه رقم م م ك/2012/12 التشغيل والصيانة الكاملة لخدمات 
مبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمدة ثالثة 
أشهر اعتبارا من 2018/6/3 بمبلغ اجمالي قدره (-/22,870د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  

وثمانمائة وسبعون دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية
المناقصه رقم 2017/2016-19

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page22 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6735
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6740
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/22 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير (القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره الساحلي - ابو الحصانية - صبحان
- المقابر) على / شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/5,763,780 د.ك) فقط خمسة ماليين وسبعمائة وثالثة وستون الف وسبعمائة وثمانون 

دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات بعد احتساب الخطأ الحسابي بالنقص بنسبة 
(0,05%) على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المقاول 

بما جاء بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 المؤرخ في 2018/5/15

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/15 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (الشويخ الصناعية - الشويخ الثالثة - المستشفيات والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - 

الصلبيخات - الدوحة - جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات) على / شركة طويق 
العالمية للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,905,440 د.ك) فقط ثمانية
ماليين  وتسعمائة وخمسة الف وأربعمائة وأربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات  
بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (- 0,001%) على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود 

السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المناقص بالشروط المذكورة بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 المؤرخ في 2018/5/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  من شركة دلة العربية

للتجارة العامة والمقاوالت وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز بالنتيجة  خالل 
يومين عمل

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  من  شركة طويق 

العالمية للخدمات العامة وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز بالنتيجة  خالل يومين 
عمل

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6744
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6732
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/29 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء (الجهراء - الواحة - تيماء - القصر - العيون- النسيم - الجرثامة -المقابر) على / شركة

الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(7,830,130/526 د.ك) فقط سبعة ماليين وثمانمائة وثالثون الف ومائة وثالثون دينار 

وخمسمائة وستة وعشرون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات وبعد إحتساب الخطأ 
الحسابي بنسبة (0,39%) مع مراعاه تعديل األخطاء الحسابية في تفصيل بنود جدول تحليل 

اسعار اآلليات والسيارات والمعدات ليطابق المجموع النهائي للجدول وكذلك تعديل تكلفة البنود 
في حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب 

البلدية قبل توقيع العقد 

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء (السالمي - العبدلي -الصبية - امغرة - حجز السيارات - كبد - مزارع االلبان - جواخير 
االبل - مناطق البر - النعايم- الصليبية الصناعية - الشقايا - الدبدبة - اللياح - األبرق - البحيث -
الروضتين - الصابرية - كاظمة - خويسات - الصخيبريات - األبيرق - أم قصر الصناعية) على / 

شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/6,176,640 د.ك) فقط ستة ماليين ومائة وستة وسبعون الف وستمائة واربعون دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد تعديل جدول تحليل تكلفة عمال السيارات وعمال 
المعدات وعمال الخدمات العامة وعمال الكنس اليديوي وجدول تحليل أسعار العمالة وتحديد 
أعداد األجهزة بجدول تحليل األسعار نظام GPS ليتطابق مع مجموع التكلفة النهائية للعطاء 

وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  من  شركة الساري 
الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز بالنتيجة  

خالل يومين عمل

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  من شركة الرعاية 
لمقاوالت تنظيف المباني والمدن  وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز بالنتيجة  

خالل يومين عمل

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page24 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6741
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6737/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (عبدالله السالم - الفيحاء - الشامية - الشويخ السكنية - كيفان - الروضة - النزهه - 
الخالدية - العديلية - قرطبة - اليرموك - السرة) على / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية 

(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,884,685 د.ك) فقط ستة ماليين وثمانمائة واربعة 
وثمانون الف وستمائة وخمسة وثمانون دينار الغير المطابق الشروط والمواصفات بعد احتساب 
الخطأ الحسابي بنسبة (-0,8%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر اإلجمالي 
الصحيح للعطاء والتزام المقاول بالمواصفات الفنية الخاصة بنظام وزن الحموله قبل توقيع 

العقد.

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/18 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي(بيان - مشرف - مبارك العبدالله الجابر - الزهراء - الشهداء - حطين - الصديق - السالم) 
على / شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/6,938,560 د.ك) فقط ستة ماليين وتسعمائة وثمانية وثالثون الف وخمسمائة وستون دينار  

الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بالزيادة بنسبة (+ 0,01%) على أن يراعي تعديل تكلفة 
البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب 

الوزارة قبل توقيع العقد.

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  من شركة أبناء 

عبدالحميد سالم التجارية  وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز بالنتيجة  خالل يومين
عمل

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  منشركة المركبة 

للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية   وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز بالنتيجة 
خالل يومين عمل

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page25 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6742/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :7329
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (داخل المدينة - المرقاب - دسمان - القبلة - الشرق - الدعية - الدسمه - بنيد القار - 

القادسية - المنصورية - الجزر - المقابر) على / شركة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني
والطرق (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (6,350,088/056 د.ك) فقط ستة ماليين وثالثمائة 
وخمسون الف وثمانية وثمانون دينار وستة وخمسون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات
بعد احتساب الخطأ الحسابي بالزيادة نسبة (+0,86 %) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في 
حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية الخاصة بنظام وزن 

الحموله.

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 9112 بتاريخ 2018/5/15

 

طلب إعادة طرح تأهيل شركات ومقاولين النشاء وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات
البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد وذلك بعد إستبعاد كافة الشركات المتقدمة للتأهيل 

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز  باالجماع وفقا لنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 
49/ لسنة 2016 الموافقة على استكمال النواقص الواردة بالعطاء المقدم  من شركة المشاريع 

العامة لمقاوالت تنظيف المباني والطرقة  وفقا لما هو وارد بكتاب البلدية  وموافاة الجهاز 
بالنتيجة  خالل يومين عمل

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page26 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722011937
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :272722030818
 تاريخ الكتاب :2017/12/25

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1502814 أعمال صيانة شاملة 
لعدد (8) مهاجع أفراد بمعسكر لواء التحرير اآللي السادس لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 

المناقصة وتوقيع العقد

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

 

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفاالت البنكية  للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 226281(ع) 
خدمات النظافة بالمواقع الحدودية وذلك لحين توقيع العقد

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722003667 المؤرخ في 2018/2/4 المتضمن
تمديد الكفاالت البنكية

-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 لعدم حضور الشخص المختص

يحفظ حيث تم توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :27241110216
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب الغاء المناقصه رقم 24111324140 توريد وتركيب مهاجع جاهزة المترسية على / شركة 
قاعات العالمية لالفراح ( اقل األسعار ) وذلك لعدم توفر اعتمادات مالية للمناقصه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عزت عبدالحميد     مشرف تغذية

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2015/42) المنعقد في 
2015/5/25 المتضمن: الموافقة على  ترسية بنود المناقصه  على / شركة قاعات العالمية 

لالفراح ( اقل األسعار ) 
ثانيا: الموافقة على الغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page28 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722012823
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140178
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140179
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :27240040180
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 4002911 توفير عمالة فنية مستأجرة المبرم مع/ شركة 
أدنك العالمية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/327,390 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وعشرون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  الغير لحين 
االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة 1752917.

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (25,233/600د.ك) مايعادل نسبة 
(12%) من قيمة البنود (1.3.8) للعقد رقم (27241140260) صيانة واصالح اجهزة طبية 

المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك لتكهين عدد (3) أجهزة

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/19,728د.ك) مايعادل نسبة 
(12%) من قيمة البنود (6-7) للعقد رقم (27241140264) صيانة واصالح اجهزة طبية 

المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك لتكهين عدد (2) جهاز

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (7,041/600د.ك) مايعادل نسبة 
(6%) من قيمة البنود (41-42-44-45-46) للعقد رقم (27241140261) صيانة واصالح 

اجهزة طبية المبرم مع/ الدائرة المركزية وذلك لتكهين عدد (6) أجهزة

 

الموضوع
4

5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page29 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27241140177
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117042
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :272762426542
 تاريخ الكتاب :2017/11/07

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/312د.ك) مايعادل نسبة (%8) 
من عقد صيانة واصالح اجهزة طبية رقم (27241140135) المبرم مع/ السيافي للتجهيزات 

الطبية والدوائية وذلك لتكهين جهاز

 

طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة رقم 2417126153 اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية 
وخدمات اعاشة-لزوم/مستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة المبرم مع/ شركة الغانم للتجهيزات 
الغذائية لمدة ستة اشهر حتى 2018/12/31 بنفس الشروط واالسعار وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة.

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1222817 خدمات النظافة بالمجمع الطبي بالجهراء بين 
الشركات المتخصصة في هذا المجال 

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر ااالعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :14819
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تعديل القيمة االجمالية لترسية بنود المناقصة رقم و ك م /2016/2015/15 اعمال صيانة 
واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة االولى ) لتصبح على النحو التالي : 

- البنود ارقام (4.3.2.1) على / شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ( اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/842,518د.ك)  فقط ثمانمائة واثنى واربعون الف  وخمسمائة وثمانيةعشر 

دينار  الغير بدال من (-/882,518 د.ك) 
-البند رقم (5) على / شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/305,304 د.ك) ثالثمائة وخمسة الف  وثالثمائة واربعة دينار  الغير بدال من (-/305,340 

د.ك) 
وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة 

-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 لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14537
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :14355
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد 
عدادات كهربائية بأحجام مختلفة لحين استكمال باقي اجراءات المناقصة 

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م /2014/2013/106 أعمال اإلصالح والصيانة 
والتشغيل للمضخات وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع تشغيل وصيانة المياه في محطات 
ضخ المياه وتوابعها ومواقع األعمال الكيماوية والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة 

الكويت المبرم مع / شركة المعدات لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/142,100 د.ك) فقط مائة واثنى واربعون الف  ومائة دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/86-

2018

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12312
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :4609
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

افادة الوزارة بتعديل البنود (11،6،5) من شروط المناقصة رقم وك م / 2017/2016/75 إنشاء
وإنجاز وصيانة خطي مياه عذبة قطر 1600 مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله إلى مجمع 

غرب الفنيطيس وخط مياه قليل الملوحة قطر 1200 مم من مجمع ميناء عبدالله إلى مجمع الزور 
واألعمال الملحقة.

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 48-2017/2016 تزويد وتنفيذ والتشغيل 
المبدئي والصيانة ألعمال انشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية 

التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور بين الشركات المؤهلة من قبل شركة نفط الكويت 
C4 A - category4 category والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة.

بيانات المناقصة :
-ال تقبل عروض بديلة 

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10662 المؤرخ في 2018/4/3 المتضمن االسس 
والمعايير

- وكتاب الوزارة رقم 13674 المؤرخ في 2018/5/3 المتضمن اسماء الشركات الموجوده في 
قائمة C4 A - category4 category  لكل القائمتين في شركة نفط الكويت

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14566
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8630
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

إفادة الوزارة بتأهيل / شركة العامر الكهربائية المحدودة للمشاركة بأعمال المناقصه رقم و ك 
م/2017/43-2018 أعمال تمديد ولحيم كيبالت ارضية ضغط متوسط لتوسعة شبكة التوزيع 

الكهربائية في شمال دولة الكويت

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2015/2014/76(ع) اعمال ترميم وصيانة واعمال 
انشائية صغيرة لمحافظات ( العاصمة - الفروانية - الجهراء ) لمدة ستة و ثالثون شهر بين 

الشركات المصنفة الفئة الثانية لالعمال المدنية واالنشائية 

 بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" وتخطر الشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح على الفئة الثالثة والرابعة لالعمال المدنية 
واالنشائية 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11489
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :11370
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :14649/5
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم و ك م /2018/2017/9 أعمال إصالح وتنظيف الموفرات 
البخارية لعدد ( 8 ) غاليات بالضغوط العالية في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

بيانات المناقصة :
-ال تقبل عروض بديلة 

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2017/11-2018 أعمال صيانة أنظمة االنذار ومكافحة 
الحريق في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات 

المتخصصة في هذه األعمال والمعتمدة لدى االدارة العامة لالطفاء لمعدات أنظمة انذار ومكافحة 
الحريق المصنفة بالفئة أولى فقط

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

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

لالسباب المذكوره بكتاب الجهة.

 

الموضوع
9

10

11

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12790
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :11469
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3001
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

افادة الوزارة بعدم الموافقة على تأهيل الشركات التالية للمشاركة بمناقصة توريد لمبات انارة 
الشوارع :

-  شركة ام دي اند تك للتجارة العامة و المقاوالت 
 alshams advanced lighting شركة رفيف للتجارة العامة و المقاوالت وكالء مصنع -

technologies القطرية

 

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل شركات العالمية للمشاركة في مناقصات تصميم وتزويد وتركيب 
وتشغيل وصيانة وحدات لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع ملحقاتها باإلضافة إلى معدات 

زيادة قلوية المياه المنتجة بمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب طرح تأهيل الشركات لتوريد محابس متنوعة من حديد الدكتايل وملحقاتها لمشاريع المياه 
في دولة الكويت.

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page36 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :30714
 تاريخ الكتاب :2017/11/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2743
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 (أعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2018/2017/1 إنشاء وإنجاز وصيانة 
عدد(4) خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطالع العالي إلى مجمع
المياه المقترح  بمدينة جنوب المطالع السكنية  بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب 

الوزارة

- التقبل التجزئة 
- التقبل عروض بديلة 

- االوامر التغييريه (%10)

كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 14811 المؤرخ في 2018/5/14 المتضمن االسس والمعايير

 

(اعيد بحث) استدراج عرض سعر من / شركة توشيبا باور سيستمز ( الكويت ) (الشركة 
المصنعة) ألعمال إعادة لف المحول اإلحتياطي للوحدات البخارية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع

الموضوع

15

16

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page37 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

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

شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت
ذ م م

 
 

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

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية ذ م
م
 
 

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

بكتاب الشركة مع إيقاف اجراءات الشراء وعمل االجراءات التصحيحية .

 

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

بكتاب الشركة وطلب تأجيل موعد إقفال المناقصة.

إطلع الجهاز على كتاب شركة الوطنية رقم (80) المؤرخ في 2018/5/7

 

الموضوع
17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين 
مع إستعجال الجهة بالرد

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين 
مع إستعجال الجهة بالرد

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page38 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/11740
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/8-2018 توفير مستشارين لقطاعي الشئون المالية 
والضريبية والشئون االدارية على /شركة ابيكس لالستشارات اإلدارية (ثاني اقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/669,600 د.ك)  فقط ستمائة وتسعة وستون الف  وستمائة دينار  الغير 
المطابقة للشروط والمواصفات لمدة ثالث سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الترسية على ثاني أقل االسعار شركة ابيكس لالستشارات 
اإلدارية بعد إستبعاد األقل االسعار الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر( ايمس)وذلك لعدم مطابقة 

الشروط والمواصفات الفنية

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page39 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/13130
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :13003
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :12679
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12822
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2326/4) استئجار مكاتب لبعض ادارات وزارة العدل المبرم مع / 
شركة عقارات الكويت لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,058,648 

د.ك)  فقط  مليونين  وثمانية وخمسون الف  وستمائة وثمانية واربعون دينار  الغير بناءا على 
طلب ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب تجديد العقد رقم 2736مكاتب من قبل وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية  المبرم مع 
السادة / المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/31 بمبلغ اجمالي
قدره (-/1,611,144 د.ك) فقط  مليون  وستمائة واحدىعشر الف  ومائة واربعة واربعون دينار  

الغير   وذلك بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2659/4) استئجار مكاتب لديوان عام وزارة التعليم العالي المبرم مع/ 
االمانة العامة لالوقاف لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/955,044د.ك) 

تسعمائة وخمسة وخمسون الف  واربعة واربعون دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (أخ/2804/4) استئجار مكاتب لمحكمة االسره - وزارة العدل المبرم مع/ 
شركة علي عبدالوهاب لمدة سنة اعتبارا من( 2018/3/20) بمبلغ اجمالي قدره (-/672,924 

د.ك) ستمائة واثنى وسبعون الف  وتسعمائة واربعة وعشرون دينار بناءا على طلب ديوان 
المحاسبة

 

الموضوع
2

3

4

5

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page40 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12212
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :12802
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12811
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12814
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/1407) استئجار مكاتب لإلدارة العامة لألدلة الجنائية - وزارة الداخلية
المبرم مع/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (648,548/160 د.ك)  فقط ستمائة وثمانية واربعون الف  وخمسمائة وثمانية 

واربعون دينار  ومائة وستون فلس  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ/4/ 1551 ايجار مقر الدارة مركز المعلومات االلي وزارة الداخلية 
المبرم مع / بنك الكويت الدولي  لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/576,000 د.ك) فقط خمسمائة وستة وسبعون الف  دينار  الغير بناءا على طلب ديوان 

المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2650/4) استئجار مقر للجهاز المركزي للمناقصات العامة- االمانة 
العامة لمجلس الوزراء المبرم مع/ المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية لمدة سنة اعتبارا من
2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/527,340 د.ك) خمسمائة وسبعة وعشرون الف  وثالثمائة 

واربعون دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/1821/4) استئجار مكاتب من قبل مجلس الوزراء لمكتب وزير الدولة 
لشؤون مجلس االمه المبرم مع/ الهيئة العامة لالستثمار لمدة سنه اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/518,400 د.ك) خمسمائة وثمانيةعشر الف  واربعمائة دينار بناءا على طلب 

ديوان المحاسبة

 

الموضوع
6

7

8

9

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page41 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/12567
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :12688
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12685
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12671
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2801/4) استئجار مكاتب لوزارة العدل- ادارة محكمة االسره المبرم 
مع/ السيد احمد جابر مسير العنزي لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/491,520 د.ك)  اربعمائة واحدى وتسعون الف  وخمسمائة وعشرون دينار بناءا على طلب 
ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/4/ 2717) استئجار مكاتب لإلدارات (للمركز التكنولوجي للملكية 
الفكرية - ادارة غسيل األموال - قطاع السياحة) لوزارة التجارة والصناعة المبرم مع/ شركة 

اثنين وعشرين إلدارة المشاريع  لمدة سنة اعتبارا من  2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/425,088 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة وعشرون الف  وثمانية وثمانون دينار  الغير بناءا على 

طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (1518) استئجار مكاتب لالدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر
-وزارة الداخلية المبرم مع/ شركة انجازات للتنمية العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 
بمبلغ اجمالي قدره (-/421,980 د.ك)  اربعمائة واحدى وعشرون الف  وتسعمائة وثمانون 

دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/1814/4) استئجار مكاتب لبلدية الكويت المبرم مع /ورثة سعدون 
جاسم يعقوب لمدة سنه اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/405,000 د.ك) ط 

اربعمائة وخمسة الف  دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
10

11

12

13

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page42 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12818
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12850
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12819
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12820
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم أخ/2252/4 مكاتب ديوان الخدمة المدنية المبرم مع السادة / الهيئة العامة
لالستثمار لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/345,210 د.ك) فقط ثالثمائة 

وخمسة واربعون الف  ومائتين وعشر دينار  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2575/4) استئجار مكاتب لهندسة المنشآت العسكرية - وزارة الدفاع 
المبرم مع/ شركة لؤي عبدالعزيز العبدالرزاق وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة 
اعبتارا من 2018/6/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/313,440 د.ك) ثالثمائة وثالثةعشر الف  

واربعمائة واربعون دينار وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ/4/ 2014 إستئجار مكتب لالنماء االجتماعي - مجلس الوزراء المبرم 
مع السيد / سعد العبدالله السالم الصباح لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 مبلغ اجمالي قدره (-
/275,880 د.ك) فقط مائتين وخمسة وسبعون الف  وثمانمائة وثمانون دينار الغير وذلك بناءا 

على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/4/ 2833) استئجار سكن جماعي للنساء لوزارة الصحة المبرم مع/ 
السيد بدر نعمة شاهر الشمري لمدة سنة اعتبارا من 2018/2/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

267,360 د.ك)   فقط مائتين وسبعة وستون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير وذلك بناءا 
على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
14

15

16

17

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page43 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12674
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12816
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12804
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12219
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2564/4) استئجار سكن ممرضاتة - وزارة الصحة المبرم مع/ شركة 
عبدالمحسن بهمن العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/253,440 

د.ك) مائتين وثالثة وخمسون الف  واربعمائة واربعون دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/12674

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/2274/4) استئجار مكاتب (قطاع الوقاية) لالدراة العامة لالطفاء 
المبرم مع/ شركة المتاجرة العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/240,000 د.ك)  فقط مائتين واربعون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (أخ/2704/4) استئجار سكن جماعي - وزارة الصحة المبرم مع/ شركة 
الواحة المشتركة العقارية لمدة سنه اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/229,920 
د.ك)  مائتين وتسعة وعشرون الف  وتسعمائة وعشرون دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب الوزارة زيادة القيمة االيجاريه للعقد رقم (أخ/2481/4) استئجار سكن جماعي للحرس 
الوطني المبرم مع/ هارون عبدالحسين بهمن لتصبح  (-/224,640 د.ك)  فقط مائتين واربعة 

وعشرون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير بدال من (-/168,480 د.ك)  بزيادة سنوية قدرها 
(-/56,160 د.ك) وذلك بناء علىحكم المحكمة في القضية رقم 2016/2437

 

الموضوع
18

19

20

21

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page44 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12687
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12799
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12997
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12681
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2787/4) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحه المبرم مع/ الشيخ 
خالد سالم مالك الصباح لمدة سنه اعتبارا من2018/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/218,520 د.ك)

 مائتين وثمانيةعشر الف  وخمسمائة وعشرون دينار وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (946) استئجار مكتب بريد الصفاة - وزارة المواصالت المبرم مع/ شركة 
النقل العام الكويتية لمدة سنه اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/215,304 د.ك) 

مائتين وخمسةعشر الف  وثالثمائة واربعة دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (2714) استئجار مبنى لمعهد الكويت للتخصصات الطبيه المبرم مع/ 
يوسف بن محمد حسين بهبهاني لمدة سنه اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/213,174 د.ك)  مائتين وثالثةعشر الف  ومائة واربعة وسبعون دينار بناء على طلب ديوان 
المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/1280/4) استئجار مكاتب الدارة الصحة والتخطيط - وزارة الصحة 
المبرم  مع/ شركة ريم الدارة االمالك العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/211,464 د.ك) مائتين واحدىعشر الف  واربعمائة واربعة وستون دينار وذلك بناءا على 
طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
22

23

24

25

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page45 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/12812
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12808
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12676
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12809
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/ 4/ 2785) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع/ السيد 
حميد خلف العنزي لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/206,400 د.ك)  فقط

مائتين وستة الف  واربعمائة دينار  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب الوزارة دمج العقود ارقام (ا/2560/4) و (اخ/2763/4) استئجار سكن جماعي لوزارة 
الصحة وذلك بعد انتقال ملكية العقار للسيد/ موسى حمود علي الجيران بدال من /السيد حمود علي

الجيران

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/1890/4) استئجار مخزن لوزارة الداخلية  المبرم مع/ شركة اجيليتي 
للمخازن العمومية لمدة سنه اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/197,220 د.ك)  

مائة وسبعة وتسعون الف  ومائتين وعشرون دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (أخ/2830/4) استئجار مكاتب لجهاز حماية المنافسة  المبرم مع/ شركة 
الحمراء لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/20 بمبلغ اجمالي قدره (-/192,000 د.ك)  فقط مائة 

واثنى وتسعون الف  دينار  الغير بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
26

27

28

29

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page46 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12797
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12803
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :11503
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :12568
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب الوزارة الموافقة على زيادة القيمة االيجاريه للعقد رقم (اخ/2555/4) سكن جماعي 
(مدرسات) لوزارة التربية المبرم مع/ الساده ورثة صالح عبدالعزيز يوسف ليصبح (-/189,000 

د.ك)  فقط مائة وتسعة وثمانون الف  دينار  الغير بدال من (-/170,520د.ك)

 

طلب تجديد العقد رقم (أخ/2747/4) استئجار مكاتب لالدارة العامة لالطفاء - ادارة وقاية 
محافظة الفروانية المبرم مع/ السيد عبدالله مبارك البيدان لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/21 
بمبلغ اجمالي قدره (-/187,200د.ك) مائة وسبعة وثمانون الف  ومائتى دينار بناء على طلب 

ديوان المحاسبة

 

طلب تجديدالعقد رقم (أخ/2707/4) استئجار سكن ممرضات لوزارة الصحة المبرم مع/ ورثة 
محمد علي الرطام لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/186,360 د.ك) فقط 

مائة وستة وثمانون الف  وثالثمائة وستون دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/2587/4) استئجار سكن معلمات لوزارة التربية المبرم مع / ورثة حمد 
عيد المخيال لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 167,280 د.ك) فقط مائة 

وسبعة وستون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
30

31

32

33

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page47 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12805
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12218
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12678
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13131
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم أخ/4/ 2700 إستئجار سكن جماعي (رجال) من قبل وزارة الصحة المبرم 
مع السادة / ورثة حمدان منديل العدواني لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/15 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/165,600 د.ك) فقط مائة وخمسة وستون الف  وستمائة دينار  الغير بناء على طلب ديوان 

المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (أ خ/2660/4) استئجار سكن عائلي ألعضاء السلطة القضائية - وزارة 
العدل المبرم مع/ شركة عبدالحسين بهمن العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/163,920 د.ك)  فقط مائة وثالثة وستون الف  وتسعمائة وعشرون دينار  الغير
بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/1337/4) استئجار مكاتب الدارة المعادن الثمينة - وزارة التجارة 
والصناعه المبرم مع/ شركة ادارة المرافق العمومية لمدة سنه اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/163,800 د.ك)  مائة وثالثة وستون الف  وثمانمائة دينار بناءا على طلب 

ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (أخ/2585/4) استئجار سكن معلمات لوزارة التربية المبرم مع/ السيد زيد 
سعد السعيد لمدة سنه اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/158,400 د.ك) مائة 

وثمانية وخمسون الف  واربعمائة دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
34

35

36

37

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page48 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/13134
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :12217
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :12586
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :12684
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (-/أخ/2374/4) استئجار مكاتب للجنة دعاوي النسب وتصحيح االسماء 
ونيابة حولي الجزئية لمدة سنه اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/158,400 د.ك) 

مائة وثمانية وخمسون الف  واربعمائة دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (أ خ/2520/4) استئجار سكن مدرسات لوزارة التربية المبرم مع/ السيد 
محمد ناصر علي الشهري لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/157,440 

د.ك) فقط مائة وسبعة وخمسون الف واربعمائة واربعون دينار الغير بناءا على طلب ديوان 
المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2605/4) استئجار سكن عائلي العضاء السلطة القضائية - وزارة 
العدل المبرم مع/ الساده صقر فرحات دلي العنزي و فهد سعد بادي المطيري لمدة سنة اعتبارا 
من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/156,000د.ك) مائة وستة وخمسون الف  دينار بناءا 

على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ/2842/4 المبرم مع السيدة / ست النساء عبدالعزيز الفليج لمدة سنة 
اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/155,640 د.ك) فقط مائة وخمسة وخمسون الف 

وستمائة واربعون دينار  الغير وذلك الستخدامه كسكن جماعي للنساء من قبل وزارة الصحة

 

الموضوع
38

39

40

41

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page49 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12584
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :11518
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :12683
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12675
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب تجديد عقد االيجار رقم 2802 إستئجار سكن جماعي (رجال) من قبل وزارة الصحة
المبرم مع السيد / قذلة فايز هالل لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/3 بمبلغ اجمالي قدره (-

/154,080 د.ك)  فقط مائة واربعة وخمسون الف  وثمانون دينار  الغير  وذلك بناءا على طلب 
ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (2782) استئجار سكن جماعي - وزارة الصحة المبرم مع/ السيد فيصل 
حامد حمدي الشالحي لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/12 بمبلغ اجمالي قدره (-/151,800 د.ك)

 فقط مائة واحدى وخمسون الف  وثمانمائة دينار  الغير لحاجة الوزارة

 

طلب تجديد العقد رقم(اخ/2388/4) استئجار سكن عائلي العضاء السلطة القضائية - وزارة 
العدل المبرم مع/ السيد هارون عبدالحسين محمد بهمن لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/151,200 د.ك)  مائة واحدى وخمسون الف  ومائتى دينار وذلك لحاجة الوزارة

بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ/2573/4 إستئجار سكن ممرضات من قبل وزارة الصحة المبرم مع 
السادة ورثة / محمد سالم الجالوي لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/150,240 د.ك) فقط مائة وخمسون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير بناءا على طلب ديوان 
المحاسبة

 

الموضوع
42

43

44

45

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page50 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12689
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12587
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :12686
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :13042
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم (2824) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع/ السيد عبدالعزيز 
يوسف البسام لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/3 بمبلغ اجمالي قدره (-/149,760 د.ك)  فقط 

مائة وتسعة واربعون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2794/4) استئجار سكن جماعي لوزارة الصحة المبرم مع/ الشيخ 
خالد سالم مالك الصباح لمدة سنة اعتبارا من2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/148,080د.ك) 

فقط مائة وثمانية واربعون الف  وثمانون دينار  الغير وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2753/4) استئجار سكن جماعي لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
المبرم مع/ السيد حسين علي السعيد  لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/2 بمبلغ اجمالي قدره (-

/146,600 د.ك)  مائة وستة واربعون الف  واربعمائة دينار وذلك  بناء على طلب ديوان 
المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/ 2585/4) استئجار سكن معلمات لوزارة التربية المبرم مع/ السيد زيد
سعد السعيد لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/138,240 د.ك)  فقط مائة 

وثمانية وثالثون الف  ومائتين واربعون دينار  الغير  وذلك  بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
46

47

48

49

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page51 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/13138
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :12807
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12817
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12810
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم أ خ 2584/4/4 استئجار مبنى سكن لمساعدات منفذات الخدمة لوزارة 
التربية المبرم مع شركة / المسيلة المتحدة العقارية اعتبارا من تاريخ 2018/8/1 بمبلغ إجمالي 
قدره (-/138,000 د.ك )  فقط مائة وثمانية وثالثون الف  دينار  الغير  وذلك بناءا على طلب 

ديوان المحاسبة .

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/4/ 2737) استئجار مكاتب للهيئة العامة لالستثمار المبرم مع/ شركة 
وفرة العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 136,728 د.ك)  فقط 
مائة وستة وثالثون الف  وسبعمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير وذلك بناءا على طلب ديوان 

المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2822/4) استئجار سكن جماعي رجال لوزارة الصحة المبرم مع/ 
السيد عبدالله أعجمي عبيد المطيري لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/26 بمبلغ اجمالي قدره (-
/132,720 د.ك)  فقط مائة واثنى وثالثون الف  وسبعمائة وعشرون دينار  الغير وذلك بناءا 

على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2854/4) استئجار سكن جماعي (ممرضين) - وزارة الصحة المبرم 
مع/ السيد عبدالوهاب صالح النمش لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/26 بمبلغ اجمالي قدره (-
/129,600 د.ك) مائة وتسعة وعشرون الف  وستمائة دينار بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
50

51

52

53

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page52 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/12672
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12815
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12690
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12680
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم أخ/2458/4  كسكن جماعي (مدرسات) من قبل وزارة التربية المبرم مع 
السيد / عقال شارع شبيب الظفيري لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/126,360 د.ك) فقط مائة وستة وعشرون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير بناءا على طلب 
ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/4/ 2848) استئجار سكن عائلي ألعضاء السلطة القضائية  بوزارة 
العدل المبرم مع/ السيد طالب حسين علي جراق لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/13 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/ 121,440 د.ك)  فقط مائة واحدى وعشرون الف  واربعمائة واربعون دينار  
الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2460/4) استئجار سكن جماعي (مدرسات) - لوزارة التربية المبرم 
مع/ السيد خليفة خلف عبدالله العنزي لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/120,600 د.ك) مائة وعشرون الف  وستمائة دينار  بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2612/4) استئجار مكاتب للجهاز الفني لدراسات المشروعات 
والمبادرات المبرم مع/ شركة المشروعات السياحية لمدة سنه اعتبارا من 2018/5/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/116,400 د.ك)  مائة وستةعشر الف  واربعمائة دينار بناء على طلب ديوان 

المحاسبة

 

الموضوع
54

55

56

57

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page53 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12821
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12813
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12563
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :12677
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 طلب تجديد عقد رقم ( أ خ / 4/ 2684 ) استئجار مكاتب الدارة وقاية محافظة الجهراء لالدارة 
العامة لالطفاء المبرم مع/ السيد فهد فالح محمد العجمي لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/115,200 د.ك)  فقط مائة وخمسةعشر الف  ومائتى دينار  الغير وذلك  بناءا 

على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/ 2843/4)  استئجار سكن جماعي للرجال لوزارة الصحة المبرم مع/ 
شركة بكة المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/26 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/114,960 د.ك)  فقط مائة واربعةعشر الف  وتسعمائة وستون دينار  الغير  بناءا على 

طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ/2639/4) استئجار سكن جماعي للمدرسات بوزارة التربية المبرم مع/
ورثة دلوم محمد الدلوم لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/114,840 د.ك) 

فقط مائة واربعةعشر الف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير وذلك بناءا على طلب ديوان 
المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ /1149/4 استئجار مكاتب إلدارة نزع الملكية للمنفعة العامة المبرم مع 
شركة / العقارات المتحدة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/113,490 د.ك ) فقط 
مائة وثالثةعشر الف  واربعمائة وتسعون دينار  الغير وذلك بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

الموضوع
58

59

60

61

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page54 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12998
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :12806
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12560
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :13001
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم 2692 سكن قضاة ومستشارين من قبل وزارة العدل المبرم مع السيدة / 
رمزية توفيق الجراح لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/105,840 د.ك) 
فقط مائة وخمسة الف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير وذلك بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2798/4) استئجار سكن جماعي (رجال) لوزارة الصحة المبرم مع/ 
السيد اسعد صالح عشوان العنزي لمدة سنة اعتبارا من 2018/1/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/105,120 د.ك)  مائة وخمسة الف  ومائة وعشرون دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/2651/4) استئجار سكن لموظفي بلدية الكويت ادارة شؤون الجنائز 
المبرم مع / الجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين واالدخار لمدة سنة اعتبارا من 

2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 104,880 د.ك)  فقط مائة واربعة الف  وثمانمائة وثمانون
دينار  الغير بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم 2713   كسكن ممرضين من قبل وزارة الصحة المبرم مع السادة / ناصر و
بدر محمد ناصر االربش لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/104,400 د.ك)

فقط مائة واربعة الف  واربعمائة دينار  الغير  بناءا على طلب ديوان المحاسبة

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13040 المؤرخ في 2018/86/19

 

الموضوع
62

63

64

65

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page55 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12942
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12995
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :12996
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (أخ/2327/4) استئجار سكن ممرضين لوزارة الصحه المبرم مع/ السيد 
سعد محمد علي محمد لمدة سنه اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/94,080 د.ك) 

اربعة وتسعون الف  وثمانون دينار بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ/2327/4سكن ممرضين من قبل وزارة الصحة  المبرم مع السيد / سعد 
محمد علي محمد لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/94,080 د.ك) فقط 

اربعة وتسعون الف  وثمانون دينار  الغير وذلك  بناء على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم (أ خ/2352/4) استئجار سكن ممرضين لوزارة الصحة المبرم مع/ السيد 
مفرج نهار مفرج المطيري لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/88,800 

د.ك)   فقط ثمانية وثمانون الف  وثمانمائة دينار  الغير  بناء على طلب ديوان المحاسبة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/12943 المؤرخ في 2018/5/15 والمتضمن  
الطلب الخطأ

 

الموضوع
66

67

68

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page56 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/12323
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12851
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12682
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :12798
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب التالي:
اوال: زيادة القيمة االيجاريه للعقد رقم (أخ/2558/4) استئجار سكن جماعي (معلمات) لوزارة 

التربية المبرم مع/ ورثة منيرة ملفي العجمي لتصبح بقيمة (-/83,640 د.ك) بدال من (-/72,960
د.ك) بزيادة سنوية قدرها (-/10,680 د.ك) وذلك بناء على رغبة المالك 

ثانيا: افادة الوزارة بانتقال ملكية العقار الى /سالم وسعد سلطان العجمي 
بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد عقد رقم  أ خ/2641/4 استئجار مكاتب إدارة نزع الملكية للمنفعة العامه وزارة 
المالية المبرم مع / شركة العقارات المتحدة  لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي 
قدره (- /76.050 د.ك د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  وخمسون دينار  الغير بناءا على طلب 

ديوان المحاسبة

 

طلب تجديد العقد رقم أخ/2851/4الستخدامه كسكن العضاء السلطة القضائية من قبل وزارة 
العدل المبرم مع / شركة اليف تاورز العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/25 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/39,360 د.ك) فقط تسعة وثالثون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير وذلك بناءا على 

طلب ديوان المحاسبة

 

طلب تعديل العقد رقم أ خ/2786/4 المستخدم كسكن جماعي (رجال) من قبل وزارة الصحة 
ليصبح مع السيد / محمد دويح العجمي بدال من السيد / سالم دويح العجمي اعتبارا من 

2018/7/1 وذلك النتقال ملكية العقار

 

الموضوع
69

70

71

72

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page57 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12796
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12371
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :12213
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :11520
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب الوزارة نقل ملكية عقد االيجار رقم (اخ/2818/4) و (أخ/2827/4)سكن الجماعي لوزارة 
الصحة للسيد/ شركة دروب العقاريه بدال من/ السيد حمود ابراهيم الصقعبي و دمجهما بالعقد 

الجديد رقم (أخ/2864/4)

 

طلب الوزارة التجديد و زيادة القيمة االيجاريه للعقد رقم 2411 استئجار سكن عائلي من قبل 
وزارة العدل المبرم مع / إبراهيم وفهد أبناء يوسف عبدالهادي الميلم وورثة - أحمد ومساعد 

أبناء يوسف عبدالهادي الميلم لتصبح (-/345,600 د.ك ) بدال من (-/307,200 د.ك ) اعتبارا 
من 2018/1/1 أي بزيادة سنوية قدرها (-/38,400 د.ك ) .

 

طلب الوزارة زيادة القيمة االيجاريه للعقد رقم ( أ خ /2541/4 د.ك ) استئجار سكن جماعي 
وزارة الصحة  المبرم مع / شركة المسيلة المتحدة العقارية لتصبح (-/142,560 د.ك ) بدال من 

(-/116,640 د.ك ) أي بزيادة سنوية قدرها (-/25,920 د.ك ) .

 

طلب الموافقة على نقل ملكية العقد رقم (اخ/2837/4) الستئجار سكن لموظفي وزارة الكهرباء 
والماء من/ السيد احمد سعود الفريج الى / السيد رياض عبدالله العنزي وذلك النتقال ملكية العقار

من تاريخ 2018/2/12

 

الموضوع
73

74

75

76

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page58 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12800
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :11519
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12215
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12211
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب التالي:
- زيادة القيمة االيجاريه للعقود ارقام (أ/2626/4) + (أخ/2655/4) + (أخ/2671/4) الخاصة 

بوزارة الصحه والمبرم مع/ السيد سالم مطلق الضويحي 
-  دمج العقود الثالثة بعقد جديد رقم  أخ/2867/4 على ان يتم ارام العقد في 2018/1/1

 

طلب الوزارة الموافقة على زيادة القيمة االيجاريه للعقد رقم (أخ/2571/4)  كسكن جماعي 
للممرضات من قبل وزارة الصحه للعقار الكائن بمنطقة الجهراء لمالكه/ عبدالله حمد عيد المخيال

تصبح (-/164,760 د.ك) بدال من (-/146,112 د.ك) وذلك بناء على رغبة المالك و لمرور 
خمس سنوات على تاريخ التعاقد

 

طلب اصدار االمر التغييري بالزيادة  للعقد رقم ( أ خ /2402/4) استئجار مكاتب لإلدارة العامة 
للشئون المالية ( وزارة الداخلية ) المبرم مع / شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني  لتصبح

(-/594,000 د.ك ) بدال من (-/486,000 د.ك ) أي بزيادة سنوية قدرها (108,000 د.ك ) 
وذلك لزيادة القيمة اإليجارية

 

طلب اصدار االمر التغييري بالزيادة لعقدي االيجار رقم (أخ/2708/4) و (2709) استئجار سكن 
عائلي إلدارة شئون الجنائز ( بلدية الكويت ) المبرم مع / مريبد المطيري  ودمجهما في عقد جديد

رقم (أخ/2862/4 ) بمبلغ إجمالي قدره (-/188,400 د.ك ) بدال من (-/157,680 د.ك ) أي 
بزيادة سنوية (-/30,720 د.ك ) مع نقل الملكية إلى الشيخ أحمد جابر االحمد الصباح .

 

الموضوع
77

78

79

80

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page59 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8345
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12216
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12214
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب طرح  المناقصة العامة رقم 2017/14-2018 أعمال صيانة وترميم مباني مجمع الوزارات
(االعمال المدنية واإلنشائية) لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %10

 

طلب التعاقد مع/ الهيئة العامة لشؤون القصر الستئجار مبنى الدارة الخبراء - وزارة العدل لمدة 
سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/182,400 د.ك) مائة واثنى وثمانون الف  واربعمائة دينار وذلك 

الستغاللها كماكتب الدارة الخبراء لمحافظة مبارك الكبير

 

طلب التعاقد مع مالك العقار /الشيخ مازن جراح الصباح الستئجار مبنى الدارة التفتيش بمحافظة 
مبارك الكبير لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/135,600 د.ك) فقط مائة وخمسة وثالثون الف  

وستمائة دينار

 

الموضوع

الموضوع

81

82

83

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز وفقا للمادة رقم 90 من قانون المناقصات العامة رقم 
49لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/41 Page60 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

بلدية الكويت

 رقم الكتاب :1243
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1242
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2018/2017/7 مشروع الواجهة البحرية بالجهراء على 
مكاتب استشارية عالمية بالتعاون مع المكاتب المحلية طبقا للمادة (18) من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016.

-كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 8974 المؤرخ في 2018/5/13 المتضمن قائمة 
المكاتب ومعايير اختيارها.

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2018/2017/14 مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي
بمركز عبدالله األحمد على مكاتب استشارية عالمية بالتعاون مع المكاتب المحلية طبقا للمادة 

(18) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.

- كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 8975 المؤرخ في 2018/5/13 المتضمن قائمة 
المكاتب المدعوة للمشاركة ومعايير اختيارها.

 

الموضوع
1

2

م

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

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط

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

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 28-05-2018 العاشرة والنصف صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


