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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/78
04-صفر-1439 هـ 

   االربعاء
2017-10-25 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-25

)(   االربعاء2017/78 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
عبدالعزيز محمد السمحان

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري
السيدة/ وضحة العميري

فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز 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 و التنمية

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ مجيد متروك     رئيس قسم التشغيل 
والدعم الفني

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

1
2
3
4
5
6

1

1
2
3
4

1

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة المواصالت
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية
السيدة/ شيخة الشريدة     مدير الشئون المالية

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة 
التجارة والصناعة

السيدة/ مروة الجعيدان     رئيس قسم تنمية 
الصادرات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط 

الكويت
السيد/ عبدالعزيز المطوع     آمر مشتريات

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات 
بالوكالة

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون 
اإلدارية

السيد/ عوض عبدالله     مدير ادارة تطوير 
النظم

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

المهندسة/ حليمة التنديل     رئيس قسم نظم 
التشغيل

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

السيد/ حمود الهاجري     مهندس مدني
السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي 

ميكانيكي

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

المهندس/ عيسى الكندري     رئيس قسم 
التخطيط باالنابة

المهندس/ عبدالله السند     نائب مهندس 
المشروع

السيدة/ زهور القطان     مدير ادارة التخطيط 
والمتابعة لقطاع الصيانة

السيد/ أحمد الخرس     محلل نظم آلية
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 

والعقود

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات 
واالنظمة

السيد/ عدنان الرشدان     نائب مدير ادارة تقنية
المعلومات

السيد/ سعد الهنيدي     ممثل/ الهيئة العامة 
لإلستثمار

15

16

17

18

19



2017/78

  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

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال صيانة المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة الرقم :- م م ك /2017/2016/17
بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 المالية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :40312
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب تعديل رقم ممارسة تصميم وتنفيذ إصالحات سوق العمل في الكويت ليصبح 2017/14-
2018 بدال من 2017/9-2018  وذلك لورود خطأ

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11710
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/15-2017 تقديم خدمات تنظيف مقر االمانة واألماكن الخارجية
التابعه لها على / شركة تنظيفكو ( ثالث أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/277,128د.ك) 

وذلك لمطابقتة للمواصفات والشروط

-مرفق كتاب االمانة رقم 12006 بتاريخ 2017/10/24 يتضمن المواصفات الخاصة للبند رقم 
22

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية
السيدة/ شيخة الشريدة     مدير الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :49813/14
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/9 مع/شركة الرابطة للبيوت الجاهزة والمتطورة إلنشاء 
مبنى للحرس الوطني بالوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/186,707 د.ك)  مائة وستة وثمانون الف 

وسبعمائة وسبعة دينار  وذلك لألسباب المذكوره بالكتاب

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 14 المؤرخ في 2017/8/24

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي ميكانيكي
السيد/ حمود الهاجري     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :22664
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم ( 6 /2017-2018 ) الخاصة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض الكويت 
التجاري الدولي المزمع انعقاده خالل الفترة 6-2018/2/10  على أرض المعارض الدولية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة
السيدة/ مروة الجعيدان     رئيس قسم تنمية الصادرات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1076163
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم ت م/2017/77-/2019 مع/ الشركة الوطنية لمشاريع 
التكنولوجيا للمرحلة الثانية لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومعدات وبرامج شبكة 

المعلومات للمبنى الجديد بمبلغ اجمالي قدره (-/800،000 د.ك)  فقط ثمانمائة الف  دينار  الغير
وذلك لكون الشركة المنفذة للمشروع مملوكة بالكامل للهيئة و للحاجة الملحة للتطبيق بأسرع 

وقت ممكن .

اطلع الجهاز على كتب الهيئة:
رقم 1066017 بتاريخ 2017/9/14

 رقم 1060787 بتاريخ 2017/8/27 المتضمن خطأ مطبعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عصمت روماني     مدير الشبكات واالنظمة
السيد/ سعد الهنيدي     ممثل/ الهيئة العامة لإلستثمار

السيد/ عدنان الرشدان     نائب مدير ادارة تقنية المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / اللواء فهد عيد بن فهد
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي
ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

الهيئة العامة للصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1277
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/18 مع/شركة إيبال إلستشارات الكمبيوتر لتجديد تراخيص 
مايكروسوفت اإلضافية لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي قدره (-/280,192 د.ك)  مائتين 

وثمانون الف  ومائة واثنى وتسعون دينار  الغير 
* علما بأن ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) تسمح بالصرف بمبلغ (-/72,000 

د.ك)
- سيتم إدراج باقي المبلغ خالل السنوات المالية القادمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات
السيد/ مجيد متروك     رئيس قسم التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :928/58253
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم و ع ت أ/ت/2017/5 مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية (وكيل 
 Mobile) محلي) لتوفير الخدمات االلكترونية على شبكة اإلنترنت لتطبيقات األجهزة المحمولة

Service) بمبلغ إجمالي قدره(-/ 1,297,523 $) مايعادل تقريبا (-/395,000 د.ك)  فقط 
ثالثمائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة طبقا لنص المادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 
46 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

اإلدارة العامة للجمارك

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2812
 تاريخ الكتاب :2017/07/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم أج/ش/م/2018/2017/1 استئجار مركبات ( صالون - وانيت - باص -
جيب - سوبربان - هاف لوري ) لمدة سنتين.

* مناقصة عامة 
* التقبل التجزئة 

*  تقبل عروض بديلة 
* االوامر التغييرية (%30)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للمادة رقم (33) من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 

مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1840
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح تأهيل الشركات للقيام بأعمال التصميم والتحرير والطباعة الخاصة 
بمطبوعات الصندوق

- اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم 2189 بتاريخ 2017/10/4 . المتضمن التعديل على 
الشروط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الصندوق إلجتماع 
قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1417$
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFQ-2026976 TUBING 2-8/7&3-2/1 على النحو التالي :

* المجموعة األولى على / شركة أنظمة التوزيع للتجارة العامة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/8,429,090 د.ك)  فقط ثمانية ماليين  واربعمائة وتسعة وعشرون الف  وتسعون دينار  الغير

المطابق للشروط والمواصفات

* المجموعة الثانية على / شركة الخصوصية للطاقة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/355,369 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وخمسون الف  وثالثمائة وتسعة وستون دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عمار العلي     رئيس فريق المشتريات بالوكالة
فيصل منصور الخزيم     ممثل/ شركة نفط الكويت

السيد/ عبدالعزيز المطوع     آمر مشتريات
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

لتأخر شركة نفط الكويت برفع التوصية للجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :21895
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقود المناقصة رقم و ع / 2011/2010/6 تقديم استشاريين وفنيين 
واخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/12/1 حتى 

2017/5/31 بنفس الشروط واألسعار للشركات التالية :

1- شركة ايبال إلستشارات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/112,050 د.ك)
2- الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/92,400 د.ك)

3- شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة بمبلغ إجمالي قدره (-/70,800 د.ك)
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم وع/2018/2017-2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية
السيد/ عوض عبدالله     مدير ادارة تطوير النظم

الموضوع
1
م

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

عدم موافقة كل من:  
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :19848
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ع / 2018/2017/2 تقديم فنيين و أخصائيين في مجال نظم و تقنية 
المعلومات لمدة ثالث سنوات

- مناقصة عامة 
-نسبة االوامر التغييرية(%25)

-خبرة 5سنوات في مجال توفير الخبرات الفنية المتخصصة 
-يجب ان يتضمن عطاء المناقص مايثبت التزامه بنسبة العمالة الوطنية لهذه المناقصه بموجب 
كتاب صادر من وزارة الشئون االجتماعية والعمل وعليه سوف يتم استبعاد المناقص الذي لم 

يستوف شروط نسبة العمالة الوطنية.
-المناقصة قابلة للتجزئة على 3مجموعات طبقا للتفصيل الموضح بوثائق المناقصه حيث ان 

اليجوز ترسية اكثر من مجموعة على مناقص واحد ويتم قبول العطاءات التالية في الترتيب االقل
سعرا للمجموعات االخرى.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية
السيد/ عوض عبدالله     مدير ادارة تطوير النظم

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 الداخلية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :6454
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شطب/ شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الداخلية
وذلك العتذار الشركة عن تجديد الكفالة االولية للمناقصة رقم 2016/2015/11 صيانة وتسليك 

وتنظيف شبكة صرف المجاري واالمطار باكاديمية سعدالعبدالله للعلوم االمنية ومعهد الهيئة 
المساندة بخيطان - لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة (ادارة هندسة االنشاءات ) - بالوزارة 

-اطلع الجهاز على كتاب شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت رقم 359 المؤرخ في 
2017/8/21 المتضمن إفادتهم بقبول الجهاز المسبق العتذار عن تمديد صالحية األسعار وذلك 

لتغييراألسعار وعدم تمكنهم من الحفاظ عليها لمدة قاربت العام.

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة والشركة وتخطر 
الوزارة بموافاة مجلس ادارة الجهاز بكتاب الحق يتضمن أسباب طلب العقوبة

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10633
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (2017/2016/103) إحكام عملية الدخول والخروج للبوابة 
الرئيسية لزوم اإلدارة العامة لخفر السواحل لإلدارة العامة لالنظمة االمنية على/شركة المجموعه 

الخماسية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/6,226 د.ك)  ستة 
آالف  ومائتين وستة وعشرون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات
المهندس/ عيسى الكندري     رئيس قسم التخطيط باالنابة

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140366
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 رقم الكتاب :27241180491
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم ود/ ت م/ 28140-11-2414 توريد وتركيب خيام لزوم/وحدات 
الجيش على / شركة الصباح للتجارة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره(- 

/1,395,000د.ك) فقط مليون وثالثمائةوخمسة وتسعون الف الغير المطابق للشروط 
والمواصفات

- للسنة المالية 2017-2018 بمبلغ (-/395,000 د.ك)
- للسنة المالية 2018-2019 بمبلغ (-/1,000,000 د.ك)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى
المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب التعاقد المباشر مع شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لتجديد تراخيص مايكروسوفت 
اإلضافية من العقد الجماعي رقم (ج م /183) بمبلغ اجمالي وقدره (-/542.500 د.ك) فقط 

خمسمائة واثنان واربعون الف وخمسمائة دينار كويتي ال غير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى
المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفالة 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6209
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :6208
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم م م ك 2011/28 استئجارعدد (8) قطعة بحرية مكونة كم 
عدد (4) ساحبة بحرية عدد (2) زورق ارشاد عدد (2) قارب ربط مع الطاقم بميناء الشويخ التابع
للمؤسسة المبرم مع/ شركة سي الين جروب للمقاوالت البحرية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 12/7
/2017 بمبلغ اجمالي قدره (911.946/328 د.ك) فقط تسعمائة واحدىعشر الف وتسعمائة وستة 
واربعون دينار وثالثمائة وثمانية وعشرون فلس اغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 

م م ك/2017/2016-4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم م م ك/9-2012 استئجار عدد (4) قطع بحرية مكونة من 
عدد (2) ساحبة بحرية وعدد (1) زورق إرشاد عدد (1) قارب ربط مع الطاقم بميناء الشعيبة 

التابع للمؤسسة المبرم مع/ شركة نصيب للمالحة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/12/6 بمبلغ
اجمالي قدره (386.763/712 د.ك) فقط ثالثمائة وستة وثمانون الف  وسبعمائة وثالثة وستون 

دينار  وسبعمائة واثنىعشر فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم م م ك/4-
2017/2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

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 الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page22 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2680
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :7929
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب إعادة ترسية بندين المناقصة رقم 2017/2016/8 بناء وتوريد وضمان زورق اطفاء وانقاذ
وعدد ( 5 ) زوارق بحث وانقاذ وتوابعهم لالدارة بمبلغ إجمالي قدره (-/2.166.000د.ك)  فقط  

مليونين  ومائة وستة وستون الف  دينار  الغير على النحو التالي :-
-البند (1) على / شركة البوم للمعدات البحرية والغوص (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/699.000د.ك) المطابق للشروط والمواصفات
-البند (2) على/ الشركة الكويتية لألنشاء والتجارة (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/1.467.000د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حليمة التنديل     رئيس قسم نظم التشغيل

طلب تعديل مبلغ االمر التغييري االول لعقد المناقصة رقم 8-2014-2015 اعمال تشغيل وادارة 
كراج االدارة العامة لالطفاء لصيانة واصالح السيارات واالليات والمعدات والمركبات التابعة 

لالدارة المبرم مع / شركة كي جي أل للخدمات الفنية ليصبح بمبلغ اجمالي قدره 
(291,521/980د.ك)  فقط مائتين واحدى وتسعون الف  وخمسمائة واحدى وعشرون دينار  

وتسعمائة وثمانون فلس  الغير بدال من (323,820/750د.ك) وذلك بناءا على مالحظات ديوان 
المحاسبة

إطلع الجهاز على كتاب رقم 8188 بتاريخ 2017/10/19

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حليمة التنديل     رئيس قسم نظم التشغيل

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا  على مالحظات ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8046
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :7746
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/9 مع/ شركة إيبال الستشارات الكمبيوتر لتجديد تراخيص
مايكروسوفت اإلضافية مع ميزة التحديث بمبلغ اجمالي قدره (-/98,619 د.ك) فقط ثمانية 

وتسعون الف  وستمائة وتسعةعشر دينار  الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حليمة التنديل     رئيس قسم نظم التشغيل

اإلفادة بإن رقم الممارسة توريد مالبس مكافحة ولوازمها هو 2018/2017/26 وليس إستدراج 
رقم 2018/2017/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حليمة التنديل     رئيس قسم نظم التشغيل

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2618
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2731
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب اعادة ترسية البند األول للمناقصة رقم إ م م /2016/3/1-2017 توفير فنيين واختصاصيين
في مجال نظم وتقنية المعلومات على/ شركة إنفايرون لمقاوالت مكافحة التلوث البيئي (سادس 
أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (-/63,000 د.ك )  فقط ثالثة وستون الف  دينار  الغير وذلك 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ زهور القطان     مدير ادارة التخطيط والمتابعة لقطاع الصيانة

السيد/ أحمد الخرس     محلل نظم آلية
المهندس/ عبدالله السند     نائب مهندس المشروع

طلب حجز الكفالة األولية لمؤسسة نسيبة للمقاوالت العامة والمباني الخاصة بالمناقصة رقم هـ م
خ/204 انشاء و انجاز وصيانة و تأثيث مبنى االدارة العامة ألمن المنشآت

**علما بأن تم طلب الكفالة النهائية بتاريخ 2017/10/4 وحتى تاريخه لم يتم موافاة الوزارة 
بها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ زهور القطان     مدير ادارة التخطيط والمتابعة لقطاع الصيانة

السيد/ أحمد الخرس     محلل نظم آلية
المهندس/ عبدالله السند     نائب مهندس المشروع

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ  
2017/10/1

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2551
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/150 تشغيل وصيانة المضخات (DMC- كبد 
-الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة المبرم مع/ شركة كي سي سي 

للهندسة والمقاوالت  لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/12/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/432.000د.ك) فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف  دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح

المناقصة هـ ص/ص/212.

اطلع الجهاز على كتاب الوزاره رقم 2711 المؤرح في 2017/10/22 المتضمن اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ زهور القطان     مدير ادارة التخطيط والمتابعة لقطاع الصيانة

السيد/ أحمد الخرس     محلل نظم آلية
المهندس/ عبدالله السند     نائب مهندس المشروع

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1929
 تاريخ الكتاب :2017/07/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ا م م/2017/2016/11/1 تقديم خدمات الصيانة والدعم 
الفني الجهزة الحاسب االلي والطابعات واجهزة الماسح الضوئي والراسمات الهندسية والخوادم
على الشركات والمؤسسات المتخصصة والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

لعام 2017 لمدة ثالث سنوات 

- مناقصة عامة
- ال تقبل التجزئة وال تقبل عروض بديلة

- شرط خبرة ال تقل عن 5 سنوات كمركز صيانة معتمد و لديها مركز خدمة وورشة معتمدة 
وحاصل على شهادات معتمدة من الشركة المصنعة و تقديم ما يثبت ذلك

(2013:27001ISO9001:2008) (ISO) ان تكون حاصلة على شهادة األيزو -

-مرفق كتاب الوزاره رقم 2590 المؤرخ في 2017/10/8 المتضمن تعديل سنوات شرط الخبرة 
وسنة شهادة االيزو

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ زهور القطان     مدير ادارة التخطيط والمتابعة لقطاع الصيانة

السيد/ أحمد الخرس     محلل نظم آلية
المهندس/ عبدالله السند     نائب مهندس المشروع

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على المادة رقم (33) من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2622
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

طلب ترسية الممارسة إ م م /2017/1/2-2018 عمل صيانة جذرية لمحطة تزويد الوقود 
بالشويخ على شركة / الوسائل المتطورة للتجارة العامة والمقاوالت ( أقل االسعار )بمبلغ إحمالي

قدره (-/76,650د.ك )  فقط ستة وسبعون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير  المطابق 
للشروط والمواصفات  .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ زهور القطان     مدير ادارة التخطيط والمتابعة لقطاع الصيانة

السيد/ أحمد الخرس     محلل نظم آلية
المهندس/ عبدالله السند     نائب مهندس المشروع

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة والتدريب/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25545
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

 رقم الكتاب :25645
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2015/2014/10 انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات 
على الدائري السابع الجنوبي على / شركة مجموعة المرام الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت(

اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (135,364/750د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  
وثالثمائة واربعة وستون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/19 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد (5) مولدات 
كهرباء لمغيسل وثالجات الموتى بمقابر الكويت على / شركة جلفار للهندسة والمقاوالت (ثاني 

اقل االسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (127,591/800 د.ك) فقط مائة وسبعة وعشرون ألف 
وخمسمائة وواحد وتعون دينار وثمانمائة فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page29 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25369
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :25486
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 رقم الكتاب :25644
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب تعديل قيمة التمديد األول لعقد 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 ليصبح (-/1,756,950 د.ك) فقط مليون 

وسبعمائة وستة وخمسون وتسعمائة وخمسون دينار كويتي ال غير بدال من (-/1,956,950 د.ك) 
وذلك لورود خطأ مطبعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التجديد الثالث للعقد الفرعي المبرم مع / شركة الخدمات المصرفية االلية المشتركة الخاص
بتقديم خدمات الدفع والطابع االلكتروني  لمدة سنه اعتبارا من 2017/5/7 بمبلغ اجمالي قدره (-

/ 60,000 د. ك) فقط ستون الف  دينار  الغير وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 6-2014/2013 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية
لمباني البلدية والمراكز التابعة لها المبرم مع / شركة فدان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة 

أشهر اعتبارا من 2017/12/18 حتى 2018/3/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 47,004 د.ك ) 
لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2016/2016/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام وفقا للمادة رقم 19من 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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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28503
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :28541
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 1,160,000 د.ك )  فقط  مليون 
ومائة وستون الف  دينار  الغير مايعادل نسبة (11.05%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك 

م/2011/2010/108أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه - بمحطة الصبية المبرم مع / بابكوك بورسينج سيرفيس مع تمديد العقد حتى 

2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة ولحين االنتهاء 
من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

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

 

طلب إصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1.160.000 د.ك) فقط  مليون  
ومائة وستون الف دينار  الغير ما يعادل نسبة (11.67%) على قيمة عقد المناقصة و ك 

م/2011/2010/108 اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى الكهربائية 
وتقطير المياه -محطة الدوحة الغربية المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال مع تمديد العقد حتى 

2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة ولحين االنتهاء 
من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39 

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

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/78
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28496
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :28545
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 1,100,000 د.ك )  فقط  مليون 
ومائة الف  دينار  الغير مايعادل (11.93%) على قيمة عقد المناقصة و ك 

م/2011/2010/108 اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى الكهربائية 
وتقطير المياه بمحطة الزور الجنوبية المبرم مع / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

مع تمديد العقد حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية 
بالمحطة ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39 

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

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 930,000 د.ك )  فقط تسعمائة 
وثالثون الف  دينار  الغير  مايعادل نسبة (11,67% ) على قيمة عقد المناقصة و ك 

م/2011/2010/108 اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى الكهربائية 
وتقطير المياه -محطة الشعيبة المبرم مع / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وذلك 

لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة مع تمديد العقد حتى تاريخ 
2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة ولحين االنتهاء 

من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39 

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

 

الموضوع
3

4

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28508
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :29555
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/920.000 د.ك) فقط تسعمائة 
وعشرون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (11.67%) على قيمة عقد المناقصة رقم وك 

م/2011/2010/108 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى الكهربائية 
وتقطير المياه - الدوحة الشرقية المبرم مع/شركة أيه بي جي للهندسة والمقاوالت مع تمديد العقد

حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة ولحين 
االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

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

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/700,000 د.ك )  فقط  سبعمائة 
ألف  دينار كويتي ال غير أي ما يعادل (11.67%) على قيمة عقد المناقصة و ك 

م/2011/2010/108 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه - بمحطة الشويخ المبرم مع / شركة ثالثة باء للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد 

العقد حتى 2018/5/31 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة 
ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39 

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

 

الموضوع
5

6

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

االستدعاءات

 رقم الكتاب :27742
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد فتره دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/47 تزويد 
وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة 
الدوحة الغربية لمدة 30 يوم إعتبارا من تاريخ 2017/10/12 حتى 2017/11/11وذلك لألسباب

المذكورة بكتاب الوزارة.

بعد حضور شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا:
-خالد عيسى بهبهاني / الرئيس التنفيذي للعمليات

-وليد رياض / مدير الحسابات
-بوشباالل كوتيكاتو ناير / مدير عام قسم المناقصات

بعد حضور شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت:
- م/ صافي حالل (مدير مشاريع - قسم األجهزة والتحكم)

- م/ محمد الحسيني (مدير قسم المناقصات)
- باسم االحمدية (المدير المالي)

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

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

االستدعاءات

 رقم الكتاب :28152
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/2016/43 تزويد و تنفيذ و التشغيل
المبدئي و الصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الصبية لمدة 

(30) يوم اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2017/11/11

بعد االستماع الى شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت:
-خالد خليفة الفليج (الرئيس التنفيذي)

-جواد ابراهيم احمد (مستشار)
-سانتوش بربهاكار يرامسيتي (مهندس نظم المعلومات)

بعد االستماع الى شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت:
- فادي ملحم حداد (رئيس الشركة)

- سنكارا انديان اندم (رئيس قسم المقترحات والعروض)

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت
تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

االستدعاءات

 رقم الكتاب :28154
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/46 تزويد وتنفيذ و التشغيل
المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ لمدة (30)

يوم اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2017/11/11

بعد االستماع الى شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت:
- فادي ملحم حداد (رئيس الشركة)

- سنكارا انديان اندم (رئيس قسم المقترحات والعروض)

بعد االستماع الى شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا:
-خالد عيسى بهبهاني / الرئيس التنفيذي للعمليات

-وليد رياض / مدير الحسابات
-بوشباالل كوتيكاتو ناير / مدير عام قسم المناقصات

عدم حضور شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت
تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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 :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :28554
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

إفادة الوزارة بعدم قبول كل من 
1- شركة وزانا للتجارة العامة والمقاوالت

2- شركة مجموعة المسيلة المستقلة للتجارة العامة والمقاوالت
 لالشتراك في تأهيل اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه (2) وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

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

 

الموضوع
10
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :22608
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م م/1014/2016/13 قطع غيار للمضخات المغذية للغالية 
البخارية إلدارة محطة الشعيبة على/شركة فؤاد الغانم وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/42,583 د.ك)  اثنى واربعون الف  وخمسمائة وثالثة وثمانون 

دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات 

*وإلغاء البنود أرقام (1,6,7) وذلك لألسباب المحددة بالكتاب

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

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

 

الموضوع
11
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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       

Page38 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :28270
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /3502/2016/13 قطع غيار لمحطات الشعيبة 
(البخارية)مضخة مياه المتكاثف للمقطرات( 6A&5A) 5P على/شركة علي محمد ثنيان الغانم 
وأوالده للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/36,562 د.ك)  ستة وثالثون الف  

وخمسمائة واثنى وستون دينار  الغير

*وإلغاء البنود رقم (10,8,6,5) وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب 

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

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

 

الموضوع
12
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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       

Page39 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة المواصالت

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

مؤسسة الموانئ الكويتية

 رقم الكتاب :2672
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :59238
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

 رقم الكتاب :6264
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب تعديل الجهد البشري لعقد االتفاقية رقم ع/2015/20 اإلشراف على تنفيذ مشروع تصميم 
وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكة األلياف الضوئية (المرحلة الثانية) المبرم مع/ شركة 

ديتكون انترناشيونال دون تكلفة مالية اضافية

 

طلب التعاقد مع/ شركة Mercer (Canada) Limited لتفعيل المرحلة الثانية من االتفاقية 
رقم م ع ت أ/ت/2017/6 تقديم خدمات استشارية اكتوارية لمدة (27) شهر بتكلفة تقديرية (-

/375،646 د.ك)

 

طلب التعاقد مع/ دار السور لالستشارات الهندسية (الفائز األول فنيا وماليا) لتقديم خدمات 
استشارية لمشروع إعادة تأهيل مبنى مجمع الموانئ (التقسيم المعماري والتصميم الداخلي) لمدة

(12) شهرا بمبلغ إجمالي قدره (-/97،680 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 6344 المؤرخ في 2017/10/23 المتضمن الرد على 
االستفسارات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/78

  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       

Page40 اجتماع رقم :

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 30-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 


