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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/68
28-ذو الحجة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-09-20 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-09-20

)(   االربعاء2017/68 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
عبدالله شاكر الصراف

هدى إبراهيم العيسى

اللواء / فهد عيد بن فهد

هيا أحمد الودعاني
د/مبارك فهاد العازمي

مشاري محمد البليهيس

 العضو / ممثل جامعة الكويت
 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة 

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2
3

1
2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة المالية

التجارة والصناعة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية
السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

السيد/ خالد الشمالي     مدير مركز نظم 
المعلومات

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ اسماعيل سلمان     مدير إدارة 
تكنولوجيا المعلومات

السيد/ عبدالعزيز السميط     مهندس عمليات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ حسين عباس     رئيس قسم الخدمات 
الفنية

السيد/ بدر الكندري     مراقب الميزانية 
والصرف إدارة الشئون المالية

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم 
الشبكات والمحطات

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع
هندسة الطرق

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة 
المستشارين

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم 
هندسة الطرق

السيد/ نواف الهزاع     رئيس الشبكات
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 

والعقود

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

العقيد/ عبدالله الهيلم     مدير إدارة المشاريع
السيد/ حمد جاسم المسلم     ركن اول تخطيط 

هندسي

السيد/ بسام العوضي     رئيس فرع 
المستودعات

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

السيد/ يوسف الربيعان     ممثل/ وزارة الدفاع
السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 

بالتكليف

السيد/ضاري الغربلي     رئيس فريق مساندة 
تأهيل التربة

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/ عيسى المطر     رئيس قسم تنفيذ 

العمليات
السيد/ يوسف الجريدان     مساعد مهندس 

كمبيوتر

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي 
ميكانيكي

12
13

14

15

16

17



2017/68

  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       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

مؤسسة الموانئ الكويتية

الرقم :- م م ك/2017/2016/5

الرقم :- م م ك/2017/2016/4

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 
قاطرات - 1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ( 4 
قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق ربط ) التابع للمؤسسة الموانئ الكويتية

 

الموضوع
1

2

م

  تم تمديد موعد اإلقفال لمدة شهرين

  تم تمديد موعد اإلقفال لمدة شهرين

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :19442
 تاريخ الكتاب :2017/09/06

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية إلصدار األمر التغييري األول لتصبح بزيادة مبلغ اجمالى قدره (-
/169,048 د.ك)  فقط مائة وتسعة وستون الف  وثمانية واربعون دينار  الغير ما يعادل نسبة 
(16,4%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2016/2015/13 تقديم خدمات حجاب للوزارة 

المبرم مع/ شركة وائل النصف وذلك لبدء العمل في محاكم االسرة من 2017/10/1 بدال من 
2017/5/1 حتى نهاية العقد في 2019/7/31 و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر الكندري     مراقب الميزانية والصرف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2029
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الشايع التجارية (الوكيل المحلي) للمناقصة رقم ب ب 
هـ/2014/2013/12 تشغيل وصيانة مباني وانظمة مجمع االتصاالت وبرج التحرير بمبلغ 

إجمالي قدره (-/11.615د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة على ان تدفع الوزارة 
للطرف الثاني من المبالغ االحتياطية لألعمال الطارئة

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2256) المؤرخ في 2017/8/27 المتضمن اسباب 
التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين عباس     رئيس قسم الخدمات الفنية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page8 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :591
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

شركة ابناء عبدالحميد سالم للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة التالي:
اوال : تمديد فترة التجهيز للمناقصة رقم 4-2018/2017 اعمال النظافة العامة لمواقع الجامعة 

المختلفة لمدة ثالثة اشهر وذلك لالسياب المذكورة بكتاب الشركة.
ثانيا: اإلجتماع مع مجلس إدارة الجهاز للمناقشة 

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 629 المؤرخ في 2017/9/13 

- بعد االستماع الى ممثلي الوزارة:
-السيد/ اسامه الشهاب  (مدير المشتريات)

-السيد/ محمد عبدالقادر    (رئيس قسم ادارة الخدمات)

-- و شركة ابناء عبدالحميد سالم للتجارة العامة و المقاوالت :
-السيد/ عماد النصار   (المدير العام)

-السيد/ اسامه نبيه عبدالفتاح    (مدير العقود)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الشركة باإللتزام بشروط العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page9 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10028
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (1114) بشأن ترسية المناقصة رقم هـ ع ب / 2 
/2015/2014 توريد وتركيب وصيانة االثاث الالزم للمكاتب والمختبرات بمبنى الهيئة  في رأس 

االرض على شركة / المكتب اإليطالي (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/576.860 
د.ك) فقط خمسمائة وستة وسبعون ألف وثمانمائة وستون دينار كويتي ال غير

*اطلع الجهاز على كتاب شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت رقم  318 المؤرخ في 
2017/2/14 والمتضمن إفادة الشركة بااللتزام بكل المواصفات الخاصة بالمناقصة

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

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الهيئة بقرار مجلس الوزراء ويحفظ كتاب شركة الخنيني 
للتجارة العامة والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page10 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6724
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2014/2013/12 انشاء وانجاز مشروع معسكر سالم 
العلي السالم الصباح على/شركة األحمدية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار ) بمبلغ 

إجمالي قدره (282,028,010/101 د.ك) مائتين واثنى وثمانون مليون وثمانية وعشرون الف  
وعشر دينار  ومائة وواحد فلس  الغير شريطة تعديل التالي : 

أ-تسعير البنود التي لم يتم تسعيرها من األعمال األساسية 
ب-إستيفاء جميع المالحظات المبنية في التقرير الفني 

ج-تقديم ختم ملحق المناقصة
د-تعديل جداول الكميات (موازنة تثمينية)

-اطلع الجهاز على كتاب الحرس رقم (7195) المؤرخ في 2017/8/13 المتضمن الرد على 
بعض المالحظات 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد جاسم المسلم     ركن اول تخطيط هندسي
العقيد/ عبدالله الهيلم     مدير إدارة المشاريع

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم (2017/61) بتاريخ 2017/8/16 
تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم لتنسيق الرئاسة مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page11 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20195
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/13 والخاصة باالستعانة بخبرات فنية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم
السيد/ خالد الشمالي     مدير مركز نظم المعلومات
السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات

السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن 
إجراءات طرح االعمال بممارسة عامة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016 
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page12 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14411
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/10 توريد و تحديث تراخيص برامج و تطبيقات 
لمركز نظم المعلومات على الشركات التالية:

-البنود أرقام (3، 4، 5، 6، 8، 9، 10) على/شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل األسعار)
بمبلغ إجمالي قدره (-/142,860 د.ك)  فقط مائة واثنى واربعون الف  وثمانمائة وستون دينار  

الغير.
-البند رقم (7) على/ شركة الخرافي للحسابات اآللية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره

 (-/15,720 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وعشرون دينار  الغير
والغاء البند رقم (1) وذلك الرتفاع االسعار واعادة طرحه بممارسة مستقلة 

والغاء البند رقم (2) وذلك الرتفاع األسعار مع عدم اعادة طرحه.

علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات 
العامة***

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي :
أوال: الموافقة على ترسية البنود أرقام (3، 4، 5، 6، 8، 9، 10)

ثانيا: الموافقة على الغاء البندي (2,1) 
ثالثا: تأجيل البت بالقرار للبند رقم (7) لمدة اسبوعين لحين التجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page13 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10939
 تاريخ الكتاب :2017/06/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب استدراج عروض اسعار رقم 10-2018/2017 الستئجار مبنى لمقر بعثة الحج
الكويتية بمكة المكرمة داخل المملكة العربية السعودية من الشركات والمؤسسات المتخصصة 

لمدة خمس سنوات

- كما اطلعت الجهاز على كتاب الوزارة رقم  12529 المؤرخ في 2017/7/24
- وكتاب الوزارة رقم 14756بتاريخ 2017/8/29 المتضمن موافقه وزار ة المالية على 

االستجالب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :24241
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :24589
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /355/2016/13 توريد موصالت الومنيوم لكيبالت الضغط 
المنخفض الدارة شبكات التوزيع الكهربائية على/ شركة هامة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني 

أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/18,300 د.ك)  ثمانية عشر الف وثالثمائة دينار  الغير

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

 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/745/2016/13 لتوريد جام كشاف إلدارة الشوارع- شبكات 
التوزيع الكهربائية على/ شركة الغانم الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/27,000 د.ك)  فقط سبعة وعشرون الف  دينار  الغير.

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16188
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :19963
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

(اعيد بحث)  طلب التمديد الخامس عشر لعقد المناقصة رقم و ت ص 2011/2010/6 حراسة 
مباني المراكز الخارجية التابعة لمراكز الوزارة المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة ثالثة 
أشهر اعتبارا من 2017/6/2 لغاية 2017/9/3  بمبلغ إجمالي قدره (-/8,280 د.ك )  فقط 

ثمانية آالف  ومائتين وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة

طلب التجديد األول لعقود المناقصة رقم 2013/9-2014(ع) كوادر فنية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات لمدة سنة إعتبارا من 2017/10/10 بنفس الشروط واألسعار على النحو التالي:

- المبرم مع/ مؤسسة البيت السويدي بمبلغ إجمالي قدره (-/27,000 د.ك)  فقط سبعة وعشرون 
الف  دينار  الغير 

- المبرم مع/ شركة بيت الخبرات إلستشارات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/27,000 د.ك)  
فقط سبعة وعشرون الف  دينار  الغير

إطلع الجهاز على فاكس الوزارة المؤرخ في 2017/9/11 المتضمن بداية تاريخ التجديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق   باجتماع رقم (2017/59) المنعقد بتاريخ 
2017/8/9 المتضمن تأجيل البت بالقرار لحين التنسيق مع وزارة المالية

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12489
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

 رقم الكتاب :11735
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 1 -2013/2012 لتوفير خدمة اإلنترنت باإلدارة المبرم 
مع/شركة شبكة الخليج الدولية - كيمز لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/9/12 حتى 

2017/12/11 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,153 د.ك)  فقط  الف  ومائة وثالثة وخمسون دينار  
الغير و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة رقم 2018/2017/2 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/ عيسى المطر     رئيس قسم تنفيذ العمليات
السيد/ يوسف الجريدان     مساعد مهندس كمبيوتر

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/2015/18 تمديدات وصيانة أعمال الكوابل وصناديق التوزيع 
لشبكة نظم المعلومات على شركة / تريو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) 
لمدة سنتين بمبلغ اجمالي وقدره (-/95.000 د.ك) فقط خمسة وتسعون ألف دينار كويتي ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيد/ عيسى المطر     رئيس قسم تنفيذ العمليات
السيد/ يوسف الجريدان     مساعد مهندس كمبيوتر

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار على ان يكون 
التمديد االخير 
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page17 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1933
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1985
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/17 توريد وتركيب أجهزة الشبكة المعلوماتية السلكية 
والالسلكية ونظم منع االختراق والتسلل وجدار الحماية لمركزي بيانات الصندوق الرئيسي 

والتعافي من الكوارث

-مناقصة عامة
-قابلة للتجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة
-مفتوحة للشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2018/2017

-نسبة االوامر التغييرية(%20)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان
السيد/ عبدالعزيز السميط     مهندس عمليات

السيد/ اسماعيل سلمان     مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

نتيجة تأهيل الشركات للقيام بخدمات النظافة بمبانى الصندوق.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان
السيد/ عبدالعزيز السميط     مهندس عمليات

السيد/ اسماعيل سلمان     مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2300
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على  ترسية المناقصة رقم هـ ط/247 انشاء 
وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع الى التقاطع المستقبلي مع 
طريق الصبية السريع على/ شركة كوبري للمشاريع االنشائية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(61,774,707/248 د.ك)  فقط احدى وستون مليون  وسبعمائة واربعة وسبعون الف  
وسبعمائة وسبعة دينار  ومائتين وثمانية واربعون فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

السيد/ نواف الهزاع     رئيس الشبكات
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2017/55) المنعقد 
بتاريخ 7/26/ 2017 المتضمن عدم الموافقه على طلب الترسيه لعدم توافر االعتماد المالي

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3273
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2339
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم إ م م /2014/22/2-2015 توريد وتوزيع الصحف 
والمجالت المبرم مع/ شركة المجموعة اإلعالمية العالمية للدعاية والتسويق واإلعالن لمدة 92 
يوما إعتبارا من 2017/9/6 حتى 2017/12/6 بمبلغ إجمالي قدره (2,319/150 د.ك)  فقط  

الفين  وثالثمائة وتسعة عشر دينار  ومائة وخمسون فلس  الغير

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/186 أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز 
التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال لمدة ثالثة 
اشهر اعتبارا من 2017/11/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/175,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة 

وسبعون الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسيه المناقصة هـ ص/ص /209

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

الموضوع
2

3

م

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2111
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

طلب تمديد مدة دراسة المناقصة رقم هـ م خ / 226 انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة مبنى مجمع 
الوزارات - محافظة الجهراءوذلك لحين اتضاح الرؤية المستقبلية للمشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد لمدة شهرين

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :37622
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

 رقم الكتاب :37840
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات صالون الغراض 
الضيافة العامة والمؤتمرات لوزارة المالية المبرم مع شركة الخليج لتأجير السيارات  لمدة ثالثة 
أشهراعتبارا من تاريخ 2017/10/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ اجمالي وقدره (71.730/652 

د.ك) فقط واحد وسبعون ألف وسبعمائة وثالثون دينار و652 فلس ال غير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 37610 المتضمن نفس الطلب

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/5 أعمال صيانة االت التصوير والمعدات 
واالجهزة الكهربائية للوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة المسيل لتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/6/15 بمبلغ اجمالي قدرة(6.792/750 د.ك) وذلك بنفس الشروط

العامه والخاصة للمناقصة لحين االنتهاء من وضع شروط المناقصة الجديدة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 35743 والمتضمن تصحيح رقم المناقصه

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام  بأحكام 
قانون المناقصت العالمة رقم 49 لسنة 2016

وعدم موافقة 
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :36537
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1/14
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :37520
 تاريخ الكتاب :2017/09/06

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/7 صيانة و تنسيق المناطق الخضراء 
الداخلية والخارجية لمجمع الوزارات واألعمال الملحقة بها المبرم مع/ شركة ابناء عبدالحميد 
سالم التجارية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (36,553/848 
د.ك) ستة وثالثون الف  وخمسمائة وثالثة وخمسون دينار  وثمانمائة وثمانية واربعون فلس 

لحين االنتهاء من اجراءات طرح وترسية الممارسة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

**وحدة التحريات المالية الكويتية**
طلب االفادة وابداء الرأي الصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدره (-/1,620د.ك)  فقط  

الف  وستمائة وعشرون دينار  الغير مايعادل 5.2% على قيمة عقد الممارسة رقم 1/ت م/ 
2015-2016 توفير خدمات الحراسة والضيافة والنظافة للوحدة المبرم مع/ شركة تنظيفكو 

وذلك لزيادة عدد (9) عمال.

 

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2خدمات عامة وفندقية (مراسلين 
وفراشين) للوزارة المبرم مع/ شركة طويق العالمية للخدمات لمدة ثالث شهور اعتبارا من 

2017/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,718 د.ك )  فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة وثمانية
عشر دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2016-2015/12.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام  بأحكام 
قانون المناقصت العالمة رقم 49 لسنة 2016

وعدم موافقة 
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17846
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

 رقم الكتاب :36779
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2016/17-2017 توفير مستشارين واختصاصيين في المجال 
الضريبي لمدة  ثالث سنوات على الشركات المتخصصة 

-مناقصة عامة 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-األوامر التغييرية (%20)

 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/15-2017 مشروع المفتاح العام للتوقيع االلكتروني للوزارة 
(PKI) وذلك لعدم استيفاء المناقصين للشروط والمواصفات المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762421724
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 1452914 اعمال انارة الطريق الرئيسي من معسكر الحرس االميري 
الى معهد القوة الجوية وذلك لعدم توافر الربط المالي للسنة 2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

السيد/ يوسف الربيعان     ممثل/ وزارة الدفاع
السيد/ بسام العوضي     رئيس فرع المستودعات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140307
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140308
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :272722021713
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من قانون 
المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة السلع المتحدة الطبية  وذلك لالخالل في تنفيذ

العقد رقم 27241140797  من المناقصة رقم 2414130120 توريد مستهلكات طبية ذات 
استخدام واحد / مستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

السيد/ يوسف الربيعان     ممثل/ وزارة الدفاع
السيد/ بسام العوضي     رئيس فرع المستودعات

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من قانون 
المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة ياكو الطبية  وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم
27241140756 من المناقصة رقم  توريد مستهلكات طبية ذات استخدام واحد / مستشفى جابر 

االحمد للقوات المسلحة 2414130120

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 1842913  خدمات النظافة لمعهد التدريب التخصصي 
المبرم مع/ شركة دانا وبيركلي التجارية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/12/1 حتى 5/31/ 

2018 بمبلغ إجمالي قدره (-/115,992 د.ك)  مائة وخمسةعشر الف  وتسعمائة واثنى وتسعون
دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 1752916

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيد/ يوسف الربيعان     ممثل/ وزارة الدفاع

السيد/ بسام العوضي     رئيس فرع المستودعات
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بتطبيق شروط العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بتطبيق شروط العقد

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140314
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من قانون 
المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة بدر سلطان وإخوانة  وذلك لالخالل في تنفيذ 

العقد رقم 27241140857 من المناقصة رقم 2414130120  توريد مستهلكات طبية ذات 
استخدام واحد  لزوم / هيئة الخدمات الطبية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

السيد/ يوسف الربيعان     ممثل/ وزارة الدفاع
السيد/ بسام العوضي     رئيس فرع المستودعات

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بتطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

االستدعاءات

 رقم الكتاب :272722016897
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140300
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال : إفادة الوزارة بسحب اعمال المناقصة رقم 1762813 اعمال تشغيل وصيانة واصالح 

واستبدال االجهزة الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس من / شركة 
جي اف اس للتجارة العامة والمقاوالت وذلك إلخالله بشروط العقد

ثانيا : تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون المناقصات على الشركة.
ثالثا : عدم السماح للشركة باألشتراك بمناقصات الوزارة القادمة

 
- بعد االستماع الى ممثل الوزارة:

- المهندس/ فهد الفيلكاوي

- والى ممثلي شركة جي اف اس للتجارة العامة والمقاوالت:
- د/ مامتا تومار

- د/ ساشين تومار 
- السيد / طارق الكيالني
- السيد /إبراهيم السيد

- السيد/ غاندي

 

(اعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة محمد الهاجري وأوالدة  وذلك لالخالل 

في تنفيذ العقد رقم 27241140826 توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية

-بعد االستماع الى ممثل الوزارة:
-السيدة/ نضال الماجد      ممثل الوزارة للتجهيز المحلي

- بعد االستماع الى ممثل شركة محمد ناصر الهاجري واوالده:
-الدكتور/ هشام الخير       رئيس القطاع
-السيد/ محروس الضبع     مستشار مالي

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع توجيه دعوه 
لحضور ممثل من الوزارة وشركة جي اف اس للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بتطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

االستدعاءات

 رقم الكتاب :27241140297
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140296
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 (اعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت 
  وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم  27241140712 من المناقصة رقم 24141121113  

توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2211202877 بتاريخ 2017/7/19 المتضمن طلب تطبيق
العقوبة

بعد االستماع الى ممثل الوزارة:
-السيدة/ نضال الماجد      ممثل الوزارة للتجهيز المحلي

- بعد االستماع الى ممثلي شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت:
- د/ عبدالله العنزي                       

- د/ توني جرجيس

 

 (اعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016 على/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة 
  وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم 27241140646   توريد ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات 

الطبية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241140279بتاريخ 2017/7/18 المتضمن طلب 
تطبيق العقوبة

بعد االستماع الى ممثل الوزارة:
-السيدة/ نضال الماجد      ممثل الوزارة للتجهيز المحلي

- و شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة:
- د/ سامح بسطوروس       مدير عام قسم االدوية

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بتطبيق شروط العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بتطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

االستدعاءات

 رقم الكتاب :27241140298
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من 
قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016على/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية  
وذلك لالخالل في تنفيذ العقد رقم  27241140629 من المناقصة رقم 24141121113  توريد 

ادوية طبية لزوم / هيئة الخدمات الطبية  وذلك لعدم التزامها بتوريد بعض البنود

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241140283 المؤرخ في 2017/7/19 المتضمن 
طلب تطبيق العقوبه

بعد االستماع الى ممثل الوزارة:
-السيدة/ نضال الماجد      ممثل الوزارة للتجهيز المحلي

- بعد االستماع الى ممثلي شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية:
-الدكتور/ إسالم أحمد العدل    مدير التطوير
-السيد/ أحمد بهاء الدين     مدير المبيعات

 

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع توجيه دعوه 
لحضور ممثل من الوزارة وشركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/541$
 تاريخ الكتاب :2017/03/23

مركز الساري لمقاوالت تنظيف المباني والطرق 
ونظافة المدن ومناولة الحمولةفرع من 

شركةالساري الوطنية للتجارة و المقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :0699
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

شركة ارجون للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :27241140310
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 2262813 خدمات النظافة بالمواقع 
الحدودية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

السيد/ يوسف الربيعان     ممثل/ وزارة الدفاع
السيد/ بسام العوضي     رئيس فرع المستودعات

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد الممارسة رقم 2112815 صيانة أسقف المستودعات 
الخارجية و األبواب المنزلقة بلواء التحرير اآللي السادس

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 1267 بتاريخ 2017/9/7

 

طلب طرح الممارسة رقم 2414-8-17170 توريد وتركيب أثاث ومفروشات ومواد لمهاجع 
المجندين على الشركات المتخصصة 

 

الموضوع

الموضوع

11

12

13

م

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الوزارة باإلستعجال بتوقيع العقد

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الوزارة باإلستعجال بتوقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح االعمال 
بممارسة عامة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page31 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22839
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22838
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22833
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/20(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
مبارك الكبير - القرين- ابو فطيرة- ابو فطيرة الساحلي- ابو الحصاتية- صبحان) المبرم مع/مركز
الشاهين الذهبي للمقاوالت تنظيف لمباني والطرق لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 

بمبلغ إجمالي قدره (-/917,244 د.ك)  تسعمائة وسبعةعشر الف  ومائتين واربعة واربعون دينار
 الغير

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/21(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(خيطان - ابرق خيطان- الفروانية- العمرية- الرابية-الرحاب- اشبيلية المبرم مع/شركة تنظيفكو 
لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,932,924 د.ك)  مليون  

وتسعمائة واثنى وثالثون الف  وتسعمائة واربعة وعشرون دينار

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/26(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(الوفرة- النويصيب- علي صباح السالم- الشاليهات- ميناءعبدالله- الزور - الخيران - صباح 

األحمد - حجز السيارات - جواخير الوفرة) المبرم مع/مؤسسة الهبدان لتنظيف المباني والمدن 
لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,751,502 د.ك)  فقط مليون

وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة واثنان دينار ال غير

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page32 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22831
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22843
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22837
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22836
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/28(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(الصليبية- النهضة -القيروان- امغرة الصناعية - سكراب االهالي - سعد العبدالله - الجديليات) 
المبرم مع/الشركة الوطنية للمجاري لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ إجمالي 
قدره (-/1,737,090د.ك)  فقط مليون وسبعمائة وسبعة وثالثون ألف وتسعون دينار ال غير

 

طلب التمديد األول لعقد  المناقصة رقم 2011/2010/16(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(حولي - النقرة- ميدان حولي- الشعب -الجابرية) المبرم مع/الشركة الكويتية األولى للنظافة لمدة

ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (-/1.364.568 د.ك)  فقط مليون 
وثالثمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ال غير

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/22(ع) أعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الرقعي - األندلس - العارضية - الفردوس - المنطقة الصناعية) المبرم مع / الشركة الوطنية 

للتنظيف  لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 بمبلبغ اجمالي قدره (-/1,691,400د.ك) 
فقط  مليون  وستمائة واحدى وتسعون الف  واربعمائة دينار  الغير

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/23(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق( 
جليب الشيوخ- المطار- الضجيج -صباح الناصر - عبدالله المبارك - رجم خشمان ) المبرم مع / 
شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,876,440د.ك) فقط  مليون  وثمانمائة وستة وسبعون الف  واربعمائة واربعون دينار 
الغير

 

الموضوع
4

5

6

7

م

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

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page33 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22844
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22846
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22830
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/15(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(الشويخ الصناعية- شبرات الخضار- المستشفيات- المعسكرات و المعاهد- غرناطة- 

الصليبخات-الدوحة جابر االحمد-الري) المبرم مع / شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف لمده
ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (2,000.750/100د.ك) فقط  مليونين

 وسبعمائة وخمسون دينار  ومائة فلس  الغير

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم المناقصة رقم 2011/2010/13(ع) اعمال النظافة العامة
لمناطق(داخل المدينة- المرقاب- دسمان-القبلة-الشرق-الدعية-الدسمة-بنيد القار-القادسية -

المنصورية -الجزر) المبرم مع/مؤسسة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني لمده ستة اشهر
اعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,956,950 د.ك)  مليون  وتسعمائة وستة 

وخمسون الف  وتسعمائة وخمسون دينار

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة  رقم 2011/2010/29 (ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
السالمي - العبدلي - الصبية- امغرة - حجز السيارات- كبد - مزارع االلبان - جواخير اإلبل - 

مناطق البر) المبرم مع/شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية لمدة ستة أشهر إعتبارا من 
2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,379,100 د.ك)   مليون  وثالثمائة وتسعة وسبعون 

الف  ومائة دينار  الغير

 

الموضوع
8

9

10

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  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       

Page34 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22832
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22841
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22834
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/27(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الجهراء- الواحة -تيماء - القصر-العيون-النسيم-الجرثامة) المبرم مع/شركة طويق العالمية 
للخدمات لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (1,728,799/998 

د.ك)  فقط  مليون  وسبعمائة وثمانية وعشرون الف  وسبعمائة وتسعة وتسعون دينار  وتسعمائة 
وثمانية وتسعون فلس

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/18(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق( 
بيان- مشرف- مبارك العبدالله الجابر- الزهراء - الشهداء - حطين- الصديق - السالم) المبرم 

مع/شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 
بمبلغ إجمالي قدره (1,363،625/496 د.ك)   مليون  وثالثمائة وثالثة وستون الف  وستمائة 

وخمسة وعشرون دينار  واربعمائة وستة وتسعون فلس

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة  رقم 2011/2010/25(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق ( 
الفحيحيل- المنقف-ابو حليفة- الفنطاس- المهبولة- جابر العلي- العقيلة) المبرم مع/شركة صفا 
الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/11/25 

بمبلغ إجمالي قدره (1،839،698/700 د.ك)  مليون  وثمانمائة وتسعة وثالثون الف  وستمائة 
وثمانية وتسعون دينار  وسبعمائة فلس

 

الموضوع
11

12

13

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page35 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22840
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :23117
 تاريخ الكتاب :2017/09/07

 
 
 

 رقم الكتاب :22835
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/19(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق 
(صباح السالم- صباح السالم الساحلي- العدان- القصور- المسيلة- المسيلة الساحلي- 

الفنيطيس- الفنيطيس الساحلي المبرم مع/شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
ستة أشهر إعتبارا من2017/11/25 بمبلغ إجمالي قدره (1,017،140/124 د.ك)  مليون  

وسبعةعشر الف  ومائة واربعون دينار  ومائة واربعة وعشرون فلس

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ب ك / أ أ / 2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي العاصمة والجهراء المبرم مع /
شركة بدر المال وإخوانة لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/10/14 حتى 2018/1/13 بمبلغ 

اجمالي قدره (110,715/250د.ك) فقط مائة وعشر الف  وسبعمائة وخمسةعشر دينار  ومائتين 
وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجرءات طرح المناقصة الجديدة رقم 12 /2016 

/2017 االقفال في 2017/11/12

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/24(ع) اعمال النظافة العامة لمناطق     
(األحمدي- الصباحية- الرقة- هدية - الظهر - جنوب الصباحية- فهد األحمد- الهجن - مناطق 
البر)المبرم مع / شركة الطويق العالمية للخدمات لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 
بمبلغ اجمالي قدره (-/2,028,000د.ك) فقط  مليونين  وثمانية وعشرون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام  ألحكام 
المادة رقم 49 لسنة 2016

وعدم موافقة 
عضو الجهاز/ الدكتوره جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page36 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :22842
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :22746
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2011/2010/17(ع) اعمال النظافة العامة 
لمناطق(السالمية - البدع - الرميثية- سلوى) المبرم مع / شركة فجر الخليج لمقاوالت المباني 

لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/11/25 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,626,159د.ك) فقط  مليون 
وستمائة وستة وعشرون الف  ومائة وتسعة وخمسون دينار  الغير

 

طلب اإلحاطة والعلم بتغيير اسم /شركة الفجر الالمع للتجارة العامة إلى االسم الجديد / شركة 
فالكو ستار للتجارة العامة , وأنها من ضمن الشركات المؤهلة لمناقصات النظافة العامة 

بالبلدية.

 

الموضوع

الموضوع

17

18

م

م

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

احيط مجلس ادارة الجهاز علما ويعلن عنها بالجريدة الرسمية " الكويت اليوم"

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1308$
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

    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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (8)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page38 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :2417
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2296
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 PARSON طلب التعاقد مع االستشاري العالمي/ بارسونز برينكرهوف
BRINCKERHOFF بالتعاون مع المكتب المحلي/ دار مستشارو الخليج لالستشارات 

الهندسية لتفعيل (مرحلة اإلشراف) اتفاقية رقم أ/هـ ط/200 اإلشراف على تنفيذ العقد رقم هـ 
ط/200 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى لشارع 

القاهرة لمدة (39) شهر بمبلغ إجمالي قدره (5،281،656/750 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

طلب تمديد عقد االتفاقية االستشارية رقم أ/هـ ط/213 اإلشراف على تنفيذ وإنجاز وصيانة 
 ORIENTAL /تقاطعات الجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر المبرم مع

CONSULTANTS بالتضامن مع/ دار الدويلة لالستشارات الهندسية لمدة (235) يوم 
اعتبارا من 2018/2/2 حتى 2018/9/27 بمبلغ إجمالي قدره (484،565/809 د.ك) وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page39 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

وزارة الخارجية

 رقم الكتاب :1928
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

 رقم الكتاب :39920
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة اتفاقية استشارية رقم أ/هـ ص/169 دراسة وتصميم أولي لنظام 
األنفاق العميقة بدولة الكويت على قائمة المكاتب االستشارية العالمية المرفقة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2424) المؤرخ في 2017/9/17 المتضمن التكلفة 
التقديرية لكل مرحلة وأسباب طرح األعمال بممارسة محدودة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ابتسام الغنام     مدير إدارة المستشارين
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات
المهندس/ احمد الحصان     وكيل مساعد لقطاع هندسة الطرق

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

طلب تطبيق عقوبة على/ دار صالح القالف لالستشارات الهندسية وذلك لتسببه في تأخر مشروع 
المناقصة رقم 2008/1-2009 إنشاء وإنجاز وصيانة دور أعلى مبنى وزارة الخارجية وما ترتب

عليه من تغريم الوزارة مبلغ وقدره (278،051/998 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي ميكانيكي

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page40 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

شركة نفط الكويت

 رقم الكتاب :14312
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1299$
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب تفعيل مرحلة اإلشراف على مشروع إعادة بناء المساجد القديمة بمحافظة حولي (مسجد 
يزيد بن الحارث - السالمية ق 9 ، مسجد أبو سفيان بن الحارث - السالمية ق 108 ، مسجد 
حمود الرومي - السالمية ق 123) مع/ دار ماك لالستشارات الهندسية لمدة (18) شهر بمبلغ 

إجمالي قدره (-/105،336 د.ك) بعد تعديل العرض المالي دون تعديل بالقيمة اإلجمالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب اصدار األمر التغييري الخامس بمبلغ إجمالي قدره (2،298،415/520 $) ما يعادل نسبة 
(6.68%) على قيمة عقد ممارسة االتفاقية االستشارية رقم RFP-2004687 تقديم خدمات 

 PMC SERVICES FOR استشارية في إدارة مشاريع إصالح ومعالجة البيئة في الكويت
KUWAIT ENVIROMENTAL REMEDIATION PROJECTS المبرم مع/ 

 AMEC KUWAIT PROJECT MANAGEMENT AND شركة
CONTRACTING COMPANY WLL وذلك لتغطية تكاليف تمديد العقد لمدة (192) 

على أساس ثالث شهور بعد ثالث شهور اعتبارا من 2017/9/21 حتى 2018/3/31 لحين 
2034280-RFP اإلنتهاء من اجراءات ترسية وتوقيع عقد المناقصة البديلة رقم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيد/ضاري الغربلي     رئيس فريق مساندة تأهيل التربة

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/68

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page41 اجتماع رقم :

االثنين  الموافق 25-09-2017 الساعة التاسعة صباحا. 


