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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/65
23-ذو الحجة-1439 هـ 

   االربعاء
2018-09-05 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-05

)(   االربعاء2018/65 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

السيد/ فهد علي المراد

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
8
9
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1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  10-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل أوراق عامة البترول 
الوطنية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين 
مناقصات وممارسات

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع

السيد/ سعود البصيري     رئيس قسم العقود

السيد/ سلمان ملك     منسق اداري

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة 
المناقصات

السيد/ حاتم الصايغ     ممثل القطاع النفطي

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير 
إدارة الشئون المالية بالتكليف

السيدة/ امنة جعفر     مهندسة في المكتب 
الفني

السيد/ محمد البلوشي     صيدلي

السيد/ محمد يوسف عبدالمعطي     مراقب 
التشغيل والدعم الفني

السيد/ هشام الفودري     مدير ادارة اسكان 
موظفين الدولة

السيد/ عزت عبدالحميد     مشرف تغذية

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم 
العطاءات والمشتريات واإلسكان

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة
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2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/09/16 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األشغال العامة

الرقم :- و ك م /2017/2016/66

الرقم :- و ك م /2019/2018/7282

الرقم :- هـ ص/ص/209

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وحدة غاز ثاني 
اكسيد الكلورين بموقع خزانات المياه العذبة بالزور الشمالي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال توريد و تسليم مواد كيماوية لمشروع التناضح العكسي 
بمحطة الزرو الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة 
والمرافق التابعة لها

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/09/16 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الدفاع

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- 1602915

الرقم :- 1502917

الرقم :- أ.ف 2018/2017/4

الرقم :- أ.ف 2018/2017/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات النظافة بقاعدة احمد الجابر الجوية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات النظافة بمعسكر لواء مبارك المدرع/15

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد 
محافظة حولي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الترميم و االنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد 
محافظة الجهراء 

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

7

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/09/16 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تحديث وتطوير جهاز التوصيل الرئيسي (core swith) بغرفة الرقم :- هـ ز /م م/2018/2017/5
التشغيل الرئيسية بالهيئة

 

الموضوع
8
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/09/16 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8110
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد الممارسة رقم 2013/2012/1 استئجار مراسلين مع السيارات 
لتوزيع بريد األمانة المبرم مع/ مركز الرواد للخدمات البيئة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2018/9/5 حتى 2018/12/4 بمبلغ اجمالي قدره ( -/23,580د.ك)  فقط خمسةعشر الف  
وسبعمائة وعشرون دينار  الغير لحين االنتهاء من ترسية المناقصة رقم 2018/2017/3

-اطلع الجهاز على كتاب االمانة رقم 8109 المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن تعديل اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8800
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/12 ( ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة  ( الفروانية ) المبرم مع / شركة 
معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/12 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,184,640 د.ك)  فقط  مليون  ومائة واربعة وثمانون الف  وستمائة واربعون دينار  
الغير  وذلك لزيادة أجر العامل نظرا لصدور قرار وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل رقم (14 
لسنة 2017) بشأن تحديد الحد األدنى ألجر العامل ولحين اإلنتهاء من إجراءات طرح وترسية 

المناقصة الجديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :721
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامه رقم (054LQ7) شراء مواد تستخدم لتعقيم االيدي وذلك وفقا لنص 
المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد البلوشي     صيدلي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين موافاة الجهاز بموافقة ادارة 
الفتوى و التشريع

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/09/16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4391
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

طلب إعادة ترسية بندي (6,4) من المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1 الستئجار سيارات 
للهيئة وذلك لوجود خطآ في كتاب التوصيه السابق  لتصبح على النحو التالي : 

- البند رقم (4) على / شركة دايموند هاوس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/64,512 د.ك)  فقط اربعة وستون الف  
وخمسمائة واثنىعشر دينار  الغير بدال من شركة / الخليج لتأجير السيارات (ثاني أقل األسعار) 

بمبلغ (66,427/200 د.ك) 

-البند  رقم (6) على / شركة دايموند هاوس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/20,412 د.ك)  فقط عشرون الف  

واربعمائة واثنىعشر دينار  الغير بدال من شركة / األريج لتأجير السيارات (ثاني أقل األسعار) 
بمبلغ (-/22,680 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سلمان ملك     منسق اداري

الموضوع
1
م

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

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 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/09/16 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6024
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب استدعاء المناقص شركة اتش ثري النظمة الكمبويتر (اقل االسعار) للمناقصة 
رقم 1-2018/2017 توفير اختصاصيين في مجال نظم و تقنية المعلومات الستكمال النواقص 

الفنية

- اطلع الجهاز على كتاب الرئاسه رقم 8561 بتاريخ 2018/6/21 المتضمن اعادة النظر بقرار 
الجهاز وترسية المناقصة

- اطلع الجهاز على كتاب الرئاسة رقم 5726 المؤرخ بتاريخ 2018/7/26 المتضمن طلب 
استدعاء شركة اتش ثري ألنظمة الكمبيوتر الستكمال النواقص الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين مناقصات وممارسات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة استنادا للماده رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 

ثانيا: تجديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/09/16 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إتخاذ االجراءات المناسبة بحق شركة المستشار الوطني لالستشارات االدارية 
والصناعية وذلك لعدم التزامها بتوفير الدعم الفني المطلوب لعقد المناقصة رقم ب ز 2015-2 

تجديد تراخيص برامج االوراكل للنظام المالي وشئون الموظفين للبيت

*اطلع الجهاز على كتاب البيت رقم (3360) المؤرخ بتاريخ 2018/8/6 المتضمن طلب حذف 
الشركة من سجل الموردين بصفة دائمة ، والرد على كتاب الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة مكتب المستشار الوطني رقم 2018/1311 المؤرخ في 
2018/6/5 المتضمن االجراءات التي قامت بها الشركة للمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد يوسف عبدالمعطي     مراقب التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن بيت الزكاة و شركة
مكتب المستشار الوطني  لالستشارات االدارية والصناعية الجتماع قادم

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/09/16 اجتماع رقم :

ديوان المحاسبة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7/6/1-4818
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2-2019 استئجار عدد 13 سيارة متنوعه جديدة للديوان

*بيانات المناقصة:
-تقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة على اربع بنود
-االوامر التغييرية (%25)
-لم يتم نشر الخطة السنوية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة الشئون المالية بالتكليف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/09/16 اجتماع رقم :

أوراق عامة البترول الوطنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2571-18
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

طلب الموافقة على ايقاف/ شركة PUNJ LLOYD LTD, INDIA من المشاركة في 
مناقصات الشركة لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/13 وذلك لسوء ادائها في المناقصة رقم 

4027/LM/CSPD

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حاتم الصايغ     ممثل القطاع النفطي
السيده/ مليحه الفودري     رئيس قسم التنسيق الخارجي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع  توجيه دعوه 
لحضور ممثل عن / شركة PUNJ LLOYD LTD, INDIA الجتماع قادم

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2724117039
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140279
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2417724173 توريد مياه شرب معبأة للقوات االمريكية
على/ شركة المتحدة للمرطبات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1.478.250د.ك)  فقط 

مليون  واربعمائة وثمانية وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات 
 المناسبة للمواصفات المطلوبة من قبل القوات األمريكية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2724117023 المؤرخ في 2018/3/21
- وكتاب رقم 2724117041 المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن تأجيل إصدار قرار الترسية 

لحين االنتهاء من إعادة التنسيق مع الجهة المستفيدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عزت عبدالحميد     مشرف تغذية

طلب إلغاء ترسية بنود الممارسة رقم 3140-11-2414 توريد أجهزة وأدوات لقسم العيون وذلك
لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 3/9/ 2015 

المتضمن : الموافقة على ترسية بنود الممارسة رقم 3140-11-2414 توريد أجهزة وأدوات 
لقسم العيون -البند رقم ( 1) على / شركة المجموعه التقنيه بمبلغ (-/ 28.000 د.ك)

- البندي رقمي ( 4.2 ) على/ مؤسسة ابن رشد لالجهزه والمعدات العلميه والطبيه بمبلغ (-/ 
13.925 د.ك)

-البند رقم ( 3) على/شركة التقدم العلمي التكنولوجي بمبلغ اجمال قدره (-/ 1.273 د.ك)

ثانيا: الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2693
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

افادة الجهاز بقرب إنتهاء التامين االولى للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ب ب 
هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS و البحث و 

 ATON و تطوير الدالئل المالحية SAR االنقاذ

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ امنة جعفر     مهندسة في المكتب الفني

طلب إلغاء المناقصة رقم ب ب هـ 2018/2017/1 تعميق الممر بين راس األرض وجزيرة فيلكا 
تعميق ميناء المواصالت بالجزيرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9/498) على كافة 

الجهات الحكومية بعدم اجراء اي تعاقد أو تمديد تعاقدي او قانوني في جزيرة فيلكا

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (9/498)

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/09/16 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :4268
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة 
المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق 
التخزينية التابعة للمؤسسة على/ شركة العهد الجديد للمواد االنشائية والمقاوالت (ثالث اقل 

االسعار مكرر) بنسبة خصم قدرها (-50%) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.
 

كما اطلع الجهاز على كتاب مؤسسة الموانىء رقم ( 3764) المؤرخ في 2018/7/9 المتضمن 
الرد على لجنة التظلمات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط والمشاريع

طلب التمديد السابع لعقد المناقصه رقم م م ك/3-2006صيانة وتشغيل الرافعات الجسرية 
والمعدات االرضية بمحطة الشعيبة للحاويات المبرم مع / شركة انشاءات الخصوصية للتجارة 

العامة والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/9/20 بمبلغ اجمالي قدره 
(375,451/099د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وسبعون الف  واربعمائة واحدى وخمسون دينار  

وتسعة وتسعون فلس  الغير بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين االنتهاء من توقيع عقد 
المناقصه رقم 2017/2016/3

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة مع تجديد التأمين 
االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/09/16 اجتماع رقم :

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1326
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1783
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم (2014/33) للمطبوعات السنويه المبرم مع/ مجموعة 
النظائر االعالمية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/16 حتى 2019/3/15 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/55,000 د.ك) خمسة وخمسون الف  دينار لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 
الجديدة رقم 2018/4.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد صالح الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات واإلسكان

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2015/2014/12 تأمين تكافلي للعالج الطبي الجماعي
- والسفر - و الحياة الجماعي و الحوادث الشخصية و إصابات العمل للعاملين بالصندوق 
الكويتي للتنمية المبرم مع / شركة تآزر للتأمين التكافلي لمده ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 

2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/49,750د.ك) فقط تسعة واربعون الف  
وسبعمائة وخمسون دينار  الغير حتى االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة  رقم 2018/14 

اقفالها في 2018/9/9

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و االسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و االسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4202
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

الهيئة العامة للطرق النقل البري
طلب تجديد التامين االولى للمناقصين المشاركين بالمناقصة  رقم هـ ط / 242 انشاء واستكمال 

وصيانة طريق يربط مابين الجزء القائم للطريق الدائري السابع مع الجزء الجنوبي للطريق 
االقليمي لمدة 90 يوم للشركات التاليه:

- شركة Combined Group Contracting UAE وكيلها شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت 

- شركة Kolin insaat Turizm Sanayi وكيلها شركة التهاني المعتمدة للتجارة العامة 
والمقاوالت 

- شركة Strabag AG Austria وكيلها شركة البريمي األولى للتجارة العامة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعود البصيري     رئيس قسم العقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4200
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

الهيئة العامة للطرق النقل البري
طلب تجديد التامين االولى  للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط /261 انشاء وانجاز 

وصيانة الطرق االقليمي الشمالي من تقاطع 58 الى منفذ السالمي الحدودي لمدة 90يوم إعتبارا
من 2018/7/23 للشركات التاليها:- 

- شركة AL AYUNI INVSMENT AND CONTRACTING COMPANY وكيلها
شركة ابراج انرجي للتجارة العامة والمقاوالت 

-شركة A.S .CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION وكيلها شركة المزن 
المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت 

-شركة A.P.S D'ACQUA SOCIETA ITALIANA PER CONDOTTE وكيلها 
شركة الخليج المتحدة لالنشاء 

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

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
االستعجال الجهة بموافاة الجهاز بالتوصية خالل مدة اسبوعين بحد اقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1923
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري الحادي عشر بزيادة مبلغ اجمالي قدره (67,029/222 

د.ك) فقط سبعة وستون الف وتسعة وعشرون دينار ومائتين واثنى وعشرون فلس ال غير ما 
يعادل نسبة (0,0276%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/167 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق 
وممرات علوية وصرف صحي ومجاري أمطار المبرم مع/ ائتالف الشركات ريزاني دي ايكر- اس
بي أيه اوبراسكون هيوارت لين - إس إيه بودي لالنشاءات تريفي - إس بي إيه وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة بدون تمديد زمني

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2146) المؤرخ بتاريخ 2018/7/30 المتضمن توضيح 
طلب الوزارة ، ورقم (4612) المؤرخ في 2018/9/3 المتضمن بيان لألوامر التغييرية السابقة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13866
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

 رقم الكتاب :13538
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم أ.ف 2014/2013/38 أعمال الصيانة الدورية و 
البسيطة لمواقع قطاع شئون القرآن الكريم و الدراسات اإلسالمية و لمباني الوزارة  المبرم مع / 

شركة الرابية لإلنشاءات لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/410,312د.ك) فقط اربعمائة وعشر الف  وثالثمائة واثنىعشر دينار  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/9

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/79,870د.ك)  فقط تسعة وسبعون 
الف  وثمانمائة وسبعون دينار  الغير مايعادل نسبة (10.3%)على قيمة عقد المناقصة رقم أ ف 
/2017/2016/2 اعمال حراسة وامن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع شئون القران 
الكريم والدراسات االسالمية بالوزارة  اعتبارا من تاريخ  2018/9/1 حتى 2019/9/31 المبرم 

مع شركة / الدروازة للخدمات اللوجستية وذلك لزيادة (163) عامل وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط و األسعار لمدة 3 شهور بناءا على موافقة 
وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :386
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) اعتذار الشركة عن تمديد كفاالت المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات والمطبوعات النادرة -غرناطة-ق3

*اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (12898) المؤرخ بتاريخ 2018/7/19  المتضمن إفادة 
الوزارة بعدم ممانعتها من ترسية المناقصة  على السعر الذي يليه ، مصادرة التأمين األولي 

للشركة المتقاعسة ، توقيع عقوبة ، حفظ حق الوزارة بالتعويض

كما اطلع الجهاز على 
- كتاب الشركة رقم (391/18) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن نفس الطلب

- كتاب الوزارة رقم (9054) المؤرخ في 2018/5/17 والمتضمن : 
أوال: استدعاء شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت واتخاذ ما ترونه مناسبا  وذلك لعدم 

استجابتها لتقديم الكفاالت النهائية وتوقيع العقد المناقصة 
ثانيا :

1- مصادرة قيمة التأمين االولي للشركة المتقاعسة .
2- مطالبة الشركة المتقاعسة بسداد مبلغ الفارق بين عطاء الشركة المتقاعسة واقل االسعار 

التي تليه .
3- حفظ حق الوزارة في التعويض عن االضرار والخسائر الناجمة عن عدم التزام الشركة بتوقيع

العقد .
4- توقيع اي عقوبات اخرى يراها الجهاز على الشركة المتقاعسة وفقا الحكام قانون 

المناقصات.
* علما بأن الوزارة ليس لديها مانع من الترسية على أقل االسعار الذي يليه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
3
م

  بناءا على اعتذار شركة بريق المانع للتجارة العامة والموقاوالت 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي: 

اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2017/30) المنعقد في 2017/4/19على طلب 
ترسية المناقصة المتضمن : الموافقة

ثانيا: عدم الموافقة على تطبيق العقوبات على شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت
ثالثا: تجديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

رابعا: تخطر الجهة بدراسة العطاءات التالية وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22892
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

 رقم الكتاب :21589
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2018/2017/74 صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة 
حولي بدولة الكويت على /شركة كويت تكنولوجي بالس للتجارة العامة والمقاوالت (اقل األسعار)
مستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,824,000د.ك)  فقط  مليون  وثمانمائة

واربعة وعشرون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم و ك م /2017/2016/33 أعمال النظافة بمحطة الصبية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المرساه على / شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن 
فرع من شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني اقل االسعار) وذلك لعدم 

موافقة ديوان المحاسبة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18887 المؤرخ في 2018/6/26 المتضمن طلب اإللغاء

-مرفق افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للمناقصة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :22390
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم و ك م/2015/2014/77 أعمال غسيل 
وصيانة الخطوط الهوائية تحت الجهد من (400 الى 3.3) ك.م (LIVE) المبرم مع/ شركة امكو
للهندسة واإلنشاءات بمبلغ اجمالي قدره (-/2,250,000د.ك) فقط مليونين ومائتين وخمسون 

الف دينار ال غير لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/12/8 حتى 2019/3/7 وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم (2018/2017-29)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 14543 المؤرخ 2018/5/13 المتضمن طلب تمديد 
المناقصة

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2017/11-2018 أعمال صيانة أنظمة 
االنذار ومكافحة الحريق في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين 
الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى اإلدارة العامة لإلطفاء لمعدات أنظمة انذار ومكافحة الحريق

المصنفة بالفئة أولى

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 21579 المؤرخ في 2018/7/22 المتضمن تعديل 
مستندات المناقصة بما يخص بند التأمين األولي وعدم تحديد بلد المنشأ

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

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

- تم نشر الخطة السنوية بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/7/16

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط و األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18237
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :18231
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :18242
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/18238
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2752/4) المبرم مع/شركة الحمراء العقارية  الستئجار مكاتب لوزارة 
الدولة لشئون الشباب  لمدة سنه اعتبارا من 2018/10/20 بمبلغ اجمالي قدره (-/336,316 

د.ك)   فقط ثالثمائة وستة وثالثون الف  وثالثمائة واثنىعشر دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفودري     مدير ادارة اسكان موظفين الدولة

طلب تجديد عقد رقم ( أ خ /2862/4) المبرم مع / الشيخ / احمد جابر األحمد الصباح إليجار 
المبنى سكن عائلي إلدارة شئون الجنائز ( بلدية الكويت) لمده سنة اعتبارا من تاريخ 

2018/10/1 حتى 2019/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/188,400د.ك) فقط مائة وثمانية 
وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (18245) المؤرخ في 2018/7/25 المتضمن نفس 
الطلب

 

طلب تجديد العقد رقم (اخ/2788/4 ) المبرم مع/ االمانة العامة لالوقاف الستئجار سكن جماعي 
لوزارة الصحة لمدة سنه اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/156,120 د.ك)  مائة 

وستة وخمسون الف  ومائة وعشرون دينار

 

طلب تجديد العقد رقم(  اخ/2550/4) المبرم مع/ السيد عايض علوش عوض المطيري الستئجار 
سكن معلمات لوزارة التربية لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/155,880 د.ك)  مائة وخمسة وخمسون الف  وثمانمائة وثمانون دينار

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/16 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18236
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم(  اخ/2446/4) المبرم مع/ السيد  مشعل نهار مفرج المطيري الستئجار 
سكن معلمات لوزارة التربية لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/119,040د.ك)  فقط مائة وتسعةعشر الف  واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/65

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/09/16 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2213$
 تاريخ الكتاب :2018/09/04

 
 
 

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 49 لسنة2016

1- شركة ام جي للحلول المتكاملة الحاسوبية
2- شركة تريهان انترناشيونال لالستشارات االدارية

3- الشركة العالمية المشتركة لتجارة االعالف والمواشي

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 10-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


