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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/29
26-رجب-1439 هـ 

   االربعاء
2018-04-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-11

)(   االربعاء2018/29 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
عبد الله مبارك الشريف

د/فواز العدواني

د.مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

االمين العام المساعد  لشئون المناقصات 
باالنابة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

1
2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  16-04-2018 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 مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل بلدية الكويت

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ فيصل االنصاري     مدير إدارة 
الجهاز الفني لإلشراف على السلع

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيده/ وداد العبدالغفور     رئيس قسم 
الدعم الفني

السيدة/ رشا الصايغ     رئيس قسم قواعد 
وبيانات

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

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

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

المهندس/ يوسف القائد     محاسب

السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم 
المناقصات والعقود

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 
المناقصات

المهندس/ عادل الحسن     مهندس

16
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20



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/04/22 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير أجهزة حماية المعلومات (Enhancing Network الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017/14
Security) للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/04/22 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4571
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

طلب االحاطة والعلم برفض التظلم المقدم من/ شركة فنيسكو للتجاره العامة والمقاوالت شكال 
للمناقصة المحدودة  رقم ITB# 1016191 خدمات هندسية وشراء وانشاءات احتياطية 

لمشروع مصفاة الزور على لجنة التظلمات رقم 2018/8 ويتم اخطار الشركة بالقرار استنادا 
للمادة رقم (5/44) من المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار االئحة التنفيذية للقانون رقم 

.2016/49

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

(أعيد بحث) إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2016/17-2017 توفير مستشارين واختصاصيين في المجال الضريبي وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ديوان المحاسبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018007002
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ 
(-/641,550 د.ك) فقط ستمائة واحدى واربعون الف  وخمسمائة وخمسون دينار  الغير ما 
يعادل نسبة (23%) على قيمة عقد المناقصة رقم وع/2017/2016/5 (ع) اعمال الصيانة 

الشاملة والتشغيل والتركيبات لالعمال الهندسية بمباني الوزارة ( محافظة العاصمة و حولي ) 
المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية لمدة (21) شهرا اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2020/1/31 

وذلك لتوفير عمالة فنية لتشغيل ومراقبة األنظمة بمبنى مجمع النيابة العامة الجديد بالشويخ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/18) المنعقد في 2018/3/7 المتضمن : 

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة على األمر التغييري

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي السيد/ محمد الخرافي
عضو الجهاز المركزي السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي السيد/ بدر الدويسان

ممثل إدارة الفتوى والتشريع السيد/ عبد الله الشريف

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/04/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1117987
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم خ/2021/2017/60 استئجار مركبات خدمية متنوعة للهيئة على / 
شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/540,432د.ك) فقط خمسمائة واربعون الف واربعمائة واثنى وثالثون دينار الغير لمدة ثالث 
سنوات المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/04/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامه رقم هـ ع ص /2018/20 /2021 صيانة  وتطوير وضمان النماذج 
اإللكترونية بالهيئة

* بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة 

- التقبل عروض بديلة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

-ان يرفق مايثبت تسجيلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2018
-أن تكون لديه سابقة أعمال في نفس المجال وان يقدم مايثبت ذلك 

-يشترط أن يكون لدى المناقص او موظفيه خبرة سابقة كحد ادنى 5 سنوات في مجال اعداد 
وتصميم وتشغيل وتطوير وصيانة وتدريب انظمة وبرامج الكترونية في المجاالت المذكورة 

بالشروط الفنية وان يقدم مايثبت ذلك ولن تقبل اي عروض ال يتوافر فيها هذا الشرط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/04/22 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/7 استئجار عدد (40) سيارة دورية جيب بدون سائق ومع وقود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/04/22 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1348
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ب ز 2014/4 الصيانة الشاملة لخدمات التشغيل والدعم 
الفني لمركز نظم المعلومات المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
ثالث سنوات إعتبارا من 2018/11/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/591,383 د.ك) فقط خمسمائة 
واحدى وتسعون الف  وثالثمائة وثالثة وثمانون دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك 

لألسباب الموضحة بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وداد العبدالغفور     رئيس قسم الدعم الفني

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/04/22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1447/4
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أج/ش/م/2018/2017/1 استئجار مركبات ( صالون - وانيت - باص 
- جيب - سوبربان - هاف لوري ) لحساب اإلدراة العامة للجمارك على/ شركة الخليج لتأجير 

السيارات (ثاني اقل االسعار)  لمدة سنتين بمبلغ اجمالي قدره (-/572,640 د.ك) فقط خمسمائة 
واثنى وسبعون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ثاني أقل االسعار شركة الخليج لتأجير السيارات بعد 
إستبعاد أقل االسعار شركة اوتوماك للسيارات لمخالفته البند رقم 9 من الشروط الخاصة بما 

يخص عدد ركاب الباص وسعة المحرك

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/04/22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1841
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2017/2016/7 بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ 
بطول 25  متر تقريبا وتوابعه لالدارة على / شركة البوم للمعدات البحرية والغوص (خامس أقل 

األسعار)بمبلغ إجمالي قدره(-/1,999,500 د.ك) فقط مليون وتسعمائة وتسعة وتسعة ألف 
وخمسمائة دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات بدال من / شركة سيز آند دزرتس(ثاني أقل 

األسعار) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/18) المنعقد بتاريخ 2017/3/8 

المتضمن الموافقة على الترسية على / شركة سيز آند دزرتس (ثاني أقل األسعار) 
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/04/22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5058
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب االطالع واإلفادة برأي الجهاز على طلب فسخ عقد رقم 1-2016/2015 إستئجار عدد 7 
سيارات لقيادي االدارة المبرم مع / مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقاوالت بتاريخ 

2018/3/31 بدال من 2018/6/30 وذلك بناءا على طلب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ يوسف القائد     محاسب

الموضوع
1
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/04/22 اجتماع رقم :

ديوان المحاسبة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2463
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب السماح للشركات المصنفة بالفئة األولى - لألعمال المدنية بالمشاركة في تأهيل الشركات 
إلدارة وتشغيل وصيانة مبنى ومرافق وأنظمة المقر الدائم للديوان حتى يصبح تصنيف الشركات 

المطلوبة األولى والثانية والثالثة ألعمال الكهرباء والتكييف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عادل الحسن     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :895
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :719
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 
2014/2013/7 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي مبارك الكبير - االحمدي 

المبرم مع / شركة نواصر للتجارة العامة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من 2018/7/20 حتى 
2019/7/20 بدون تكلفة مالية وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديدة رقم 

2018/2017/8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات

طلب طرح المناقصه العامة رقم 2018/2017/8 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفيه 
لمحافظتي مبارك الكبير - االحمدي لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة:
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة

* شروط المناقصة:
- الخبرة التقل عن ثالث سنوات توريد وتركيب وصيانة الشبكات الهاتفية مع تقدم مايثبت ذلك

-يجب ان يكون مقدم العطاء راس مال مدفوع اليقل عن (1) مليون دينار كويتي
-يجب أن التقل صافي االيرادات التشغيلية الخر خمس سنوات عن (3) مليون دينار كويتي

- يجب أن يكون مقدم العطاء حاصال على شهادة االيزو ISO سارية المفعول في اعمال توريد 
وتركيب وصيانة الشبكات الهاتفية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/16) 
المنعقد في 2018/2/28 المتضمن: عدم الموافقة

ثانيا: الموافقة على ستة شهور

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8580
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :28739
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

طلب تمديد عقد المناقصة رقم و ت ص 2011/2010/6 حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة 
للوزارة المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/17,610 د.ك)  سبعةعشر الف  وستمائة وعشر دينار وذلك 
لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2014/4-2015(ع)

** مضاف اليها (-/5 د.ك) اعماال للقرار (14) لسنة 2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل االنصاري     مدير إدارة الجهاز الفني لإلشراف على السلع

(أعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم (2017/9-2018) الخاصة بمراقبة حركة االسعار 
الكترونيا  استنادا الحكام المادة رقم (11) من المرسوم رقم (30)  لسنة 2017 باصدار الئحة 

تنفيذية  للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشان المناقصات العامة 

-غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل االنصاري     مدير إدارة الجهاز الفني لإلشراف على السلع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/04/22 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :557
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

 رقم الكتاب :450
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب الغاء ترسية البندين (2،1) بالمناقصة رقم 2017/17 توريد وتركيب أجهزة الشبكة 
المعلوماتية السلكية والالسلكية ونظم منع االختراق والتسلل وجدار الحماية لمركزي بيانات 
الصندوق الكويتي الرئيسي والتعافي من الكوارث وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الصندوق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

طلب طرح الممارسة العامة رقم 12/ 2018  لتجديد تراخيص استخدام وخدمات الدعم الفني 
وصيانة نظام محفظة الصندوق االستثمارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2019/6/30

استنادا إلى المادة (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال:إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم 2018/9 المنعقد في 2018/1/31 للبندين ارقام 

(1,2) فقط
ثانيا: الموافقة على االلغاء البندين

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005587
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1382913(ع) تشغيل وصيانة
واصالح واستبدال المعدات واالجهزة والتركيبات الميكانيكية بلواء مبارك المدرع/15 حتى 

تاريخ2018/6/11 لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8492) المؤرخ في 2018/3/26 المتضمن أسباب طلب 
التمديد

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722008491
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :272722009218
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :272722008503
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1412914 خدمات التنظيف و النقل الداخلي و التخلص 
من النفايات بمستشفى جابر األحمد للقوات المسلحة المبرم مع/ شركة الساري الوطنية للتجارة 
العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/12/1 حتى 2019/6/1 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/274,188 د.ك) فقط مائتين واربعة وسبعون الف  ومائة وثمانية وثمانون دينار  الغير 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 1152918.

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصه رقم (2222813) خدمات النظافه بمعسكر لواء السور ( 
الروضتين ) المبرم مع / شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا 
من 2018/11/8 حتى 2019/11/7 بمبلغ اجمالي قدره (164,023/200د.ك) فقط مائة واربعة 

وستون الف  وثالثة وعشرون دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصة الجديدة رقم 1082818

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1842913 خدمات النظافة لمعهد التدريب التخصصي - 
بوزارة الدفاع المبرم مع/ شركة دانا وبيركلي التجارية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 
حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/115,992 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

توقيع المناقصة 1752916 اقفلت في 2017/3/14.

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على التمديد لتوقيع عقد المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/04/22 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1198
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2197
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2017/2016/5 الستئجار قطع بحرية للعمل 
للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) على / شركة 
الدولية لالمداد و الخدمات (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-/7,899,330 د.ك)  فقط سبعة 

ماليين  وثمانمائة وتسعة وتسعون الف  وثالثمائة وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات الفنية بعد أن تم االستيضاح منها حول بعض األمور الفنية وبعد تعهد الشركة 

باستيفاء وثائق المناقصة بشرط أن يكون قد تم قبول عطاء الشركة من الجهاز الموقر

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب تمديد الكفالة األولية للمناقص الفائز بالمناقصة رقم م م ك/2017/2016/19 تجديد وتشغيل
وصيانة خدمات مبنى مجمع الموانئ وموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة التابعين للمؤسسة لمدة 

شهرين لحين اإلنتهاء من إجراءات التعاقد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/04/22 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2064
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2121
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب تعديل تاريخ بداية التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م م ك/2006/3 تصنيع وتوريد 
وتشغيل رافعات جسرية لميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة الغانم لمواد 

الخصوصية لمده ستة اشهر ليصبح اعتبارا من 2018/3/20 بدال من 2018/3/21 لورود خطأ 
مطبعي.

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م م ك/2011/4(ع) استئجار اجهزة مالحية جديدة مع 
الصيانة شاملة قطع الغيار المبرم مع / الشركة العربية للتجارة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 

2018/4/7 , وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (-/93,249 د.ك)  ثالثة وتسعون الف  ومائتين وتسعة 
واربعون دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة رقم 2019/2018/1

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبد اللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2415
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

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

والزين للمقاوالت العامة بعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ا.ف /2016/2015/51 هدم واعادة وإنشاء وانجاز 
وصيانة مسجد /عمرو بن العاص منطقة الصباحية - قطعة 3 على/ شركة توافيق للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,188,264/650 د.ك) فقط  مليون  ومائة
وثمانية وثمانون الف  ومائتين واربعة وستون دينار  وستمائة وخمسون فلس  الغير (األنسب 

واألفضل سعرا) 
- تم طلب عمل الموازنة التثمينية قبل توقيع العقد في التقرير الفني المرفق

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (5589) المؤرخ في 2018/3/28 والمتضمن توضيح 
األسعار

*مرفق شكوى شركة/ محمد البشارة  للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) المؤرخ في 
2018/3/27

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5299
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :4802
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :4598
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 32-2014/2013 أعمال نظافة مبنى الوزارة المبرم مع /
مركز الرواد للخدمات البيئية - فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة 
أربعة أشهر اعتبارا من 2018/5/16 حتى 9/15/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره(-/72,704 د.ك) 
فقط اثنى وسبعون الف  وسبعمائة واربعة دينار  الغير  لحين طرح المناقصة الجديدة 2018/7-

2019

 

طلب التعاقد مع/ مكتب سهم الرياض للعقارات (ثاني أقل األسعار) إلستئجار مبنى إلحتياجات 
الحج الكويتية خالل موسم الحج 1439هـ بمبلغ إجمالي قدره (-/2,600,000 ر.س) ما يعادل (-

/210,000 د.ك) فقط مائتين وعشر الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب إستدراج عروض أسعار لتزويد بعثة الحج الكويتية بالخدمات الغذائية لموسم الحج 1439هـ
من الشركات المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز  طبقا للمادة رقم (4) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 
2016 في العقود التي تبرم وتنفذ في الخارج

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز  طبقا للمادة رقم (4) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 
2016 في العقود التي تبرم وتنفذ في الخارج

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :842
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :3879
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

( أعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/41 توريد وتركيب طابعات ملصق االقامة
لزوم االدارة العامة لشؤون االقامة - لالدارة العامة لنظم المعلومات - بالوزارة على / شركة 

الخرافي للحاسبات ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/83,300د.ك) فقط ثالثة وثمانون 
الف  وثالثمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/5 توفير و تجهيز وتقديم  وجبات غذائية على 
مستوى المحافظات واالدارات العامة بين الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 

* بيانات المناقصة 
-التقبل عروض بديله 

-تقبل التجزئة
- االوامر التغيرية (%25)

* شروط المناقصة 
- يسمح بترسية بنود المناقصة على المحافظات واالدارات على ان التزيد الترسية على اي شركة 

او مؤسسة عن محافظتين او محافظة وادارة او ادارتين على االكثر 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ثاني أقل االسعار شركة الخرافي للحاسبات بعد إستبعاد 
أقل االسعار شركة المجموعة األولى للتجارة والمقاوالت لعدم ذكر جميع تفاصيل المواصفات 

الفنية

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4078
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :1062
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :4080
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم (2014/66-2015) مشروع توسعة نظام المعلومات الجغرافي 
المركزي لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة وذلك لتقدم عرض وحيد

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

 

طلب ترسية بندي الممارسة رقم 2017/2016/71 الخاصة بنظام التراسل االلكتروني لالدارة 
العامة المركزية للعمليات بالوزارة على النحو التالي 

-البند رقم (1) على / شركة كوالتي نت للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/14.500د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

-البند رقم (2) على الشركة الكويتية الرقمية للحسابات (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/12.500د.ك)  المطابق للشروط والمواصفات

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

 

طلب الغاء الممارسة رقم (2016/23-2017) نظام المعلومات الجغرافي الشامل لالدارة العامة 
للمؤسسات االصالحية لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة وذلك لعدم مطابقة العروض 

للمواصفات الفنية

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

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3593
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/47-2017 توفير خدمة بالشحن والتخليص الجمركي إلدارة 
جناح طيران الشرطة لإلدارة العامة للعمليات بالوزارة على / شركة إل تي إس إنترناشيونال 
لتقديم الخدمات اللوجستية (اقل االسعار) بمبلغ إفرادي قدره (1.439/600د.ك)  فقط  الف  

واربعمائة وتسعة وثالثون دينار  وستمائة فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات
بحدود مبلغ وقدره (-/51.000د.ك) عقد تغطية 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4718 المؤرخ في 2017/3/27 المتضمن الفرق بين مبلغ
الترسية والقيمة التقديرية 

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

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 261 إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق اإلقليمي 

الشمالي من تقاطع رقم (58) الى منفذ السالمي الحدودي 

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
إفادة الجهاز بإنتهاء الكفالت البنكية للمناقصة رقم هـ ط260 انشاء و انجاز و صيانة الطريق 

االقليمي الشمالي من تقاطع رقم (82) الى تقاطع رقم (58) 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2385
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/953
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
 طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ط/241 انشاء 
واستكمال وصيانة الجزء الجديد من الطريق االقليمي من تقاطع السالمي الحالي ولغاية التقاطع 
مع الجزء الجنوبي للطريق االقليمي على/ شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت 
(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,247,000 د.ك)  تسعة وسبعون مليون  ومائتين وتسعة

واربعون الف  دينار المطابق للشروط والمواصفات

علما بأن سيتم تعزيز التكاليف من وزارة المالية بعد صدور الموافقة من الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3283 المؤرخ في 2018/4/8 المتضمن مطابقة العرض 
للشروط والمواصفات

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ رشا الصايغ     رئيس قسم قواعد وبيانات

طلب تجديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم ق ص / م /97 اعمال صيانة 
وترميم المباني الحكومية واعمال انشائية في محافظة العاصمة لمدة 90 يوم المذكورين بكتاب 

الوزارة وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/12) 
المنعقد في 2017/2/13 المتضمن  : عدم الموافقة على التوصية لعدم توافر االعتماد المالي

ثانيا: الموافقة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2018/7)  المنعقد في 2018/1/24
المتضمن : عدم الموافقة والتنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :952
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم إ م م /2013/5/1-2014 تقديم خدمات الصيانة والدعم 
الفني ألجهزة الحاسب األلي والطابعات وأجهزة الماسح الضوئي والرسمات الهندسية والخوادم 
المبرم مع / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة (90) يوما اعتبارا من 2018/4/12 بمبلغ
إجمالي قدره (10.573/583 د.ك) عشرة االف وخمسمائة و ثالث و سبعون وخمسمائة وثالثة 
وثمانون فلس و ذلك لحين االنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة ا م م/2017/2016/11/1 

أقفلت في 2018/2/6

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :914
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :609
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم هـ م خ / 226 انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة مبنى مجمع الوزارات - 
محافظة الجهراء و ذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1458) الصادر بكتاب األمانة العامة 

لمجلس الوزراء رقم 331/20 بتاريخ 2017/11/8 والمتضمن 
" تكليف وزارة األشغال العامة بإنشاء مراكز خدمة في كل من (غرب منطقة العيون, مدينة جنوب 
المطالع السكنية, مدينة نواف األحمد السكنية, مدينة الجهراء, مدينة صباح األحمد السكنية) بما 

يتوافق مع المخطط الهيكلي الرابع للدولة وذلك بدال من مشروع الوزارات في غرب منطقة 
العيون بمحافظة الجهراء"

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم إ م م /2017/10/1-2018 االشتراك في مجموعة برامج 
Autodesk مع تقديم الصيانة والدعم الفني بين الشركات والمؤسسات المتخصصة والمسجلة 

لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2018 .

* بيانات المناقصة :-
- ال تقبل التجزئة .

- التقبل عروض بديلة .
- نسبة االوامر التغييرية %25 .

* شروط المناقصة :-
1- مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2017

iso9001 2- شهادة
3- شرط الخبرة 3 سنوات 

4- ان يكون للشركة خبرة في تنفيذ مشاريع مشابهة خالل الخمس سنوات السابقة وصورة عن 3
مشاريع بجهات حكومية .

5- أن يتم تقديم ميزانية الشركة الربع سنوات سابقة لسنة 2018-2017 .

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 954 بتاريخ 2018/7/14

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :748
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب التعاقد المباشر إ م م /2017/8/3-2018 مع / لجنة متابعة القرارات األمنية بمجلس 
الوزراء ألعمال نقل الحمأة الجافة المتراكمة من محطة تنقية الرقة ومحطة كبد بمبلغ إجمالي 

قدره (-/175,000 د.ك ) فقط مائة وخمسة وسبعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 626 بتاريخ 2018/6/14

 

الموضوع
8
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز طبقا للمادة رقم (90) من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8999
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :11092
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :7472
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م /2017/2016/50 
اعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية بدون جهد حتى 400 ك.ف DEAD لمدة ثالثة أشهر 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد

-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 إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/28 تصنيع وتوريد محوالت 
توزيع كهربائية جافة جهد ( 0.433/11 ك ف ) على / الشركة االهلية للوحات الكهرباء (ثالث 
اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/ 4,395,000 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وثالثمائة وخمسة 

وتسعون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م/2014/2013/108 
اصالح و صيانة و انشاء فوهات الحريق بجميع مناطق دولة الكويت لمدة ثالثة أشهر وذلك لحين

االنتهاء من اجراءات توقيع العقد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (9661) المؤرخ في 2018/3/27 المتضمن مبررات 
التمديد

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/59) المنعقد في 
2017/8/9 المتضمن: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10420
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :36503
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

طلب الغاء المناقصه رقم وك م/2014/7200 توريد مولدات ديزل مختلفة القدرات معزولة 
الصوت ومتنقلة المرساة على / شركة محمد عبدالرحمن البحر وذلك لعدم موافقة ديوان 

المحاسبة

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

 

إفدة الوزارة بسحب أعمال المناقصة رقم و ك م /2016/2015/32 اعمال اصالح وتركيب 
خطوط هوائية ضغط متوسط 11 ك . ف وضغط منخفض واالعمال المدنية المتعلقه بهما في 

شمال الكويت من/ شركة الخرافي ناشيونال وذلك ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق الصادر  بإجتماع رقم (2016/18) 
المنعقد في 2016/3/7  المتضمن  : الموافقة على التوصية

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2308
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :3569
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /84-2015/2014 إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) 
خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما ( 85) مليون جالون 

إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية بين 
الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

* بيانات المناقصة
- التقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-االوامر التغييرية (%15)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2018/2017/7271 توريد قطع الغيار المطلوبة 
للتربينات البخارية (توشيبا) بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهبرائية وتقطير المياه بين 

االشركات المتخصصة 

* بيانات المناقصة
-التقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بناءا على طلب 
الوزارة

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :34438
 تاريخ الكتاب :2017/12/05

 
 
 

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 

* بيانات المناقصة: 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/2016/52 صيانة محطات التحويل الثانوية 
(0.433/11 ك.ف ) لكل من محافظة (العاصمة - الفروانية _حولي ) على الشركات المذكورة 

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة  لمدة ثالث سنوات 

-بيانات المناقصة :
 -ال تقبل عروض بديلة 

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

*شروط المناقصة
-يجب ان يكون المقاول أحد أفضل مقاولي الصيانة المعتمدين ويجب ان يكون الحد األدنى للخبرة

في أعمال الصيانة المنصوص عليها طبقا لهذة المواصفات

 

الموضوع
8

9

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تكون حسب القوائم المعتمدة بنتيجة التأهيل من قبل 
وزارة الكهرباء والماء

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3971
 تاريخ الكتاب :2017/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :25482
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2017/2016/65 االعمال المدينة النشاء 
وانجاز وصيانة محطات تحويل ثانوية بين الشركات المتخصصة بالبناء الجاهز والمعتمدة لدى 

وزارة األشغال

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10769) المؤرخ في 2018/4/4 والمتضمن تعديل نوع 
المناقصة

* بيانات المناقصة : 
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة 

 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/2016/71 اعمال صيانة محطات 
التحويل الثانوية 433/11 ك ف لمحافظة االحمدي 

* بيانات المناقصة 
- التقبل عروض بديلة 

- التقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تكون حسب القوائم المعتمدة بنتيجة التأهيل من قبل 
وزارة الكهرباء والماء

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25456
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2781
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2017/2016/70 أعمال صيانة محطات
التحويل الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

* بيانات المناقصة
- التقبل عروض بديلة 

- التقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم و ك م 2017/2016/63 صيانة وتشغيل مكائن إدارة اإلنتاج 
لدى المشاغل الرئيسية بين الشركات المتخصصة في هذا المجال 

* بيانات المناقصة : 
-ال تقبل عروض بديلة 

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

 

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تكون حسب القوائم المعتمدة بنتيجة التأهيل من قبل 
وزارة الكهرباء والماء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :499
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :3959
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2695
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م2018/2017/39 إستبدال أنابيب مسخن مياه التغذية 
رقم (2,3) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

* بيانات المناقصة : 
-المناقصة ال تقبل عروض بديلة 

-المناقصة ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

( أعيد بحث ) طلب طرح تأهيل شركات متخصصة لإلشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغاليات
في محطات توليد القوى الكهربائية و تقطير المياه.

 

( أعيد بحث ) طلب طرح تأهيل الشركات المحليه والعالمية المتخصصه  لحفر وانشاء وصيانة 
وردم آبار المياه الجوفية الضحله والعميقة لمشاريع المياه في الوزارة 

 

الموضوع
14

15

16

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



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/04/22 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :36905
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :5546
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/91
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

شركة الداو للمشاريع البيئية ش م ك م
 
 

(أعيد بحث) نتيجة التأهيل لمناقصة صيانة محطات التحويل الثانوي 11/0.433 في المحافظات 
المختلفة

 

( أعيد بحث ) طلب االطالع على التعديالت التي تمت على الجزء الثاني من كراسة الشركات 
والمصانع العالمية لتوريد انابيب وقطع الوصل من حديد الدكتايل وملحقاتهم لمشاريع المياه في 

دولة الكويت.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (11089) المؤرخ في 2018/4/8 والمتضمن تعديل اسم 
التأهيل

 

طلب الشركة مخاطبة الوزارة لتغيير اسم الوكيل المحلي المؤهلة لدي الوزارة العمال التصميم 
والتوريد و التركيب واالختبار والتشغيل التجاري مع خدمات التشغيل والصيانة النظمة االلواح 

الكهروضوئية  / O.R.S AGILE -EUROPE اصبح شركة / الداو للمشاريع البيئية

 

الموضوع

الموضوع

17

18

19

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/04/22 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/759$
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1- شركة الكهرم للمقاوالت العامة للمباني 
2- شركة الخليج المتطورة لألنظمة البيئية
3- شركة عين الصقر لحراسة المنشآت

4- شركة المجمعة المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
5- شركة رسالن يونايتد  للتجارة العامة والمقاوالت

6- شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية
7- شركة بومباي للتجارة العامة

8- شركة ياترا لبيع وشراء السيارات
9- الصانع الدولية للمنتجات البالستيكية

10- بلوك فايف لإلنتاج الفني
11- شركة أكسجين نيترشن للمنتجات الغذائية والنباتية والصحية

12- شركة كومبليت للمقاوالت العامة للمباني

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/29

  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 1389تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/04/22 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 رقم الكتاب :5882
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد مع/ مكتب عوهه لالستشارات الهندسية (ثالث أقل االسعار) للقيام 
بأعمال اتفاقية االشراف على مشروع هدم وإعادة انشاء وإنجاز وصيانة مسجد عمرو بن العاص
بمبلغ إجمالي قدره (-/90,340 د.ك) فقط تسعون الف  وثالثمائة واربعون دينار كويتي الغير 

لمدة عشرون شهرا موزعة كتالي:
-مبلغ إجمالي قدره (-/5,500 د.ك) لمدة شهرين

-مبلغ إجمالي قدره (-/84,840 د.ك) لمدة 18 شهرا

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة 

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 16-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


