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 Page22021/06/13 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/42 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االثنين  ) 

19-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/05/31 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
د.مرسال سعد الماجدي
 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

مشعل منديل القحص

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

 فهد علي المراد

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

بدر عبداللطيف الدويسان

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

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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نظرا إلعتذار رئيس مجلس االدارة باإلنابه بعدم إستطاعته القيام بواجبات منصبه على نحو مؤقت ولم يكن ممكنا أو جائزا 
له أن يسير أعمال الجلسة فقد قرر المجلس تكليف المهندس/ حسام بدر الطاحوس  بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة 

رقم (6) من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/42 )



 Page32021/06/13 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة العدل
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

السيدة /غدير اشكناني     ممثل الوزارة

السيد / يوسف السعيد     رئيس قسم العقود 
الجنوبية

السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير 
النظم

السيده/ ايمان الخضر     كبير إختصاصي 
قانوني

السيد / جاسم محمد     رئيس قسم األجهزة 
السلكية واالسلكية

المالزم اول حقوقي/ عبدالرحمن الزايد     
ضابط القسم القانوني

المهندس/ عبدالله ايوب     مهندس 
اختصاصي

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/مجيد حميد     رئيس قسم المنطقة 
الشمالية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد الرقم :- و ك م /2017/2016/38(ع)
القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (16) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

بلدية الكويت

الرقم :- 2018/2017/10

الرقم :- 2020/2019/9

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال تجميل وتطوير الساحات واالسواق في محافظتي العاصمة 
وحولي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال ترميم وصيانة واعمال إنشائية صغيرة في المرافق 
والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة مبارك الكبير

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة بارادايس الكويت للمقاوالت العامة للمباني ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية

موجهة للجهة و ليس للجهاز المركزي للمناقصات.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة بارادايس الكويت للمقاوالت العامة للمباني ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية

موجهة للجهة وليس للجهاز المركزي للمناقصات.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

الهيئة العامة للصناعة

الرقم :- 2020/2019/8

الرقم :- (هــ ع ص/ 8 م ــ أ/ 2020/2019 )

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات للمباني 
والوحدات اإلدارية بالهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة   انشاء وانجاز وصيانة شبكة تصريف مياة التبريد لشركة صناعة  
الكيماويات البترولية  و مصفاة الشعيبة أسفل الطريقDD'  و امتداد للبحر بمنطقة الشعيبة 

الصناعية (

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة الدالي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم عدد 5 

قرص ممغنط بالمظروف الفني + لم يقدم كفالة االصدار االولية.
 - شركة الخليج المتحدة لإلنشاء  ذ م م

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة 
عطاء معبئة في القرص الممغنط للعرض الفني.

 - شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم كفالة 

بنكية.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة

مناقصة



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وتقديم خدمات الدعم الفني لتراخبص برامج IBM الرقم :- م ع ت أ/ق/8/2019
Passport Advantage Software

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/2417$
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

شركة مجموعة االمير ذ م م
 
 

 شكوى شركة مجموعة االمير بشأن ترسية المناقصة رقم و ع /2020/2019/6 تقديم خدمة 
فندقية لمبنى مجمع محاكم الجهراء ومبنى مخازن المضبوطات بالصليبية و طلب الترسية على 
(ثاني أقل االسعار) مع استبعاد شركة دلما كون أن فترة (15 يوم) الممنوحة لكافة الشركات 

انتهت بتاريخ 2021/3/23 و لم تقم الشركة بتمديد التأمين في الموعد

-اطلع الجهاز على كتاب شركة مجموعة االمير رقم (1654) بتاريخ 2020/4/12 المتضمن 
الشكوى

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمنافصة رقم 2020-2019/3 
أعمال إصالح وصيانة وتوفير مستلزمات ماكينات تصوير مستندات متنوعة إلدارات مختلفة 

بالوزارة لإلدارة العامة الإلمداد والتموين (إدارة التجهيزات األمنية ) - بالوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المالزم اول حقوقي/ عبدالرحمن الزايد     ضابط القسم القانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

نشر

 رقم الكتاب :272762400539
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 1132720 اعمال خدمات النظافة بمعسكر 
المباركية بالمنطقة الرابعة والخامسة والسادسة بالمنطقة الوسطى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / يوسف السعيد     رئيس قسم العقود الجنوبية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/2385$
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية ذ م م
 
 

شكوى شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية بتمديد موعد اقفال المناقصة رقم 
2020/2019/20 أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية لمواقع الحرس الوطني

 2021/5/18 بدال من 2021/5/13 دون االعالن عنه في الجريدة الرسمية ودون اعطاء اي 
فرصة للمناقصين لتجهيز المستندات و تقديمها

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اجراءات المناقصة حيث تم نشر التنويه بالجريدة

الرسمية بتاريخ 2021/5/16 العدد رقم 1535

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

نشر

رسائل واردة

 رقم الكتاب :1388
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/73
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

شركة هجر و الديرة للتجارة العامة و المقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/6 استبدال وتوريد أجهزة 
التكييف المركزية لبعض مرافق الوزارة المرحلة الثانية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالله ايوب     مهندس اختصاصي

افادة الشركة بأنه قد تم استكمال جميع متطلبات الوزارة بخصوص التوقيع على العقد للمناقصة 
رقم ب ب /2016/2-2017 انشاء وانجاز وصيانه وترميم مباني حكوميه واعمال انشائيه 

واعمال اخرى (المنطقه االولى - العاصمه الفروانيه الجهراء ) وأنه على أتم االستعداد في حال 
جاهزيته

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل مع استعجال 

الجهة باجراءات التعاقد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

التأمين األولي

توصيات

 رقم الكتاب :2021/2484$
 تاريخ الكتاب :2021/05/27

شركة دلما العالمية التجارية  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :5550
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

طلب شركة / دلما العالمية التجارية تمديد التأمين االولي للمناقصة رقم أ ف 2019/2018/44 
أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة إلدارة مساجد محافظة حولي  وأية مواقع أخرى بدولة 

الكويت اعتبارا من 2021/5/31 حتى 2021/6/15

 

 افادة الوزارة بعدم تقديم شركة / دلما العالمية التجارية التأمين النهائي للمناقصة رقم أ ف 
2019/2018/44 أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة إلدارة مساجد محافظة حولي  وأية 

مواقع أخرى بدولة الكويت وطلب اتخاذ االجراءات القانونية عليها استنادا ألحكام قانون 
المناقصات رقم 49 لسنة 2016

**إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (4577) المؤرخ في 2021/4/22 المتضمن على افادة 
الوزارة بعدم تقديم شركة / دلما العالمية التجارية التأمين النهائي للمناقصة وطلب اتخاذ 

االجراءات القانونية 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:

اوال: رفض الطلب 
ثانيا: تخطر الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (14) باالجتماع رقم (2021/42) المنعقد 

بتاريخ 2021/5/31

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز مصادرة الكفالة األولية لشركة / دلما العالمية التجارية لعدم تقديم 

الكفالة النهائية للجهة خالل المدة المحددة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :6546
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالممارسة 2021/2020/3 عقد 
الصيانة شامل ألجهزة البنية التحتية IT Infrastructure للبنك

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق بتعديل مبلغ التجديد الثالث للعقد رقم (8ك-
2014/2013) بشأن استئجار الدور الثاني ببرج الجوهرة المبرم مع / برج الجوهرة لمدة ثالث 

سنوات اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2024/9/30 ليصبح بمبلغ اجمالي قدره 
(239,738/400 د.ك) بدال من (232,170/900 د.ك) وذلك بعد زيادة األجرة المحددة بمبلغ 
(11 د.ك)  عن سعر المتر المربع الواحد والستحقاق المؤجر للزيادة بناء على القانون رقم 

(1978/35) في شأن ايجار العقارات وتعديالته

**إفادة القطاع الفني بأن التمديد المطلوب  بزيادة سعر المتر المربع الى (-/11 د.ك) وال توجد 
مالحظات فنية أخرى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة الكندري     مراقب تطوير النظم

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  

قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تقرير 

تفصيلي بالمدة المطلوبة و المبلغ االجمالي للفترات

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

 رقم الكتاب :1778
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2020/2019/16 توريد و تشغيل اجهزة اتصاالت 
سلكية والسلكية و ملحقاتها خاصة بقوة االطفاء العام كالتالي : 

-الشركة العربية للتجارة : 
-البند رقم (1) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,055د.ك) (اقل االسعار) 
-البند رقم (2) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,604 د.ك) (اقل االسعار) 

-البند رقم (6) بمبلغ إجمالي قدره (-/48,501د.ك) (ثاني اقل االسعار) 
-البند رقم (7) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,055د.ك) (اقل االسعار) 

-البند رقم (10) بمبلغ إجمالي قدره (-/3,966د.ك) (اقل االسعار) 

- مجموعة المشاريع الحيوية : 
-البند رقم (3) بمبلغ إجمالي قدره (42,929/020د.ك) (ثالث اقل االسعار) 
-البند رقم (4) بمبلغ إجمالي قدره (29,636/460د.ك) (ثالث اقل االسعار) 

-البند رقم (5) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,240د.ك) (اقل االسعار)

-والغاء البندي (8، 9) 
-(8) لعدم مطابقة جميع العطاءات للمواصفات الفنية 

-(9) عرض وحيد قيمة العرض المقدم تفوق القيمة التقديرية للبند 

*افادة التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة 
 

-اطلع الجهاز على كتاب القوة رقم (3246) بتاريخ 2020/6/9 المتضمن ترسية بنود المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / جاسم محمد     رئيس قسم األجهزة السلكية واالسلكية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تقرير فني يتضمن 

االستكماالت التي تمت لجميع البنود المراد ترسيتها 

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :1778
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1862
 تاريخ الكتاب :2021/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2020/700
 تاريخ الكتاب :2020/10/19

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات  ش م ك م
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/4 أعمال التنظيف و المناولة للمرافق التابعة للقوة  
لمدة (3) سنوات على / شركة وهران للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار ) المطابق 

للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/649,404د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن 
بترسية البندين الثالث والرابع من المناقصة رقم 2020/2019/16 توريد و تشغيل اجهزة 
اتصاالت سلكية والسلكية و ملحقاتها خاصة باإلدارة العامة لإلطفاء عليهم حيث أنهم أقل 

األسعار و مطابقين للشروط والمواصفات

-اطلع الجهاز على كتاب قوة االطفاء رقم (90) المؤرخ في 2021/1/7 المتضمن الرد على 
الشركة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تقرير 

تفصيلي لما تم استكماله من مستندات من قبل الجهة

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و يعرض مع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/4234$
 تاريخ الكتاب :2020/10/20

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد للمناقصة رقم 
2020/2019/16 توريد و تشغيل اجهزة اتصاالت سلكية والسلكية و ملحقاتها خاصة بقوة 

االطفاء العام 

اوال: قبول التظلم شكال لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية كافة الشروط التشكيلية 
المفروضة قانونا.

ثانيا: قبول الشكوى موضوعا وابالغنا اسباب استبعادنا تمكينا لنا في الرد عليها تفصيال و 
استطرادا اصدار قرار الجهاز بالموافقة على ترسية البند 7 من المناقصة على الشركة بصفتها 

مقدمة أقل االسعار.

-اطلع الجهاز على كتاب قوة االطفاء رقم (90) المؤرخ في 2021/1/7 المتضمن الرد على 
الشكوى 

 

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و يعرض مع التوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

نشر

 رقم الكتاب :2226
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2259
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق رقم (1) للمناقصة  رقم هـ  ص/ ص/ 227 تشغيل
وصيانة محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) والملحق رقم (2) للممارسة هــ ص /ط/285 صيانة وتشغيل
محطات ضخ مياة األمطار لألنفاق التى تقع على الطرق السريعة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوع

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة  على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

ملحق
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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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :827
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1003
 تاريخ الكتاب :2021/05/27

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد االستشاري رقم (أ/هـ  طـ /239) األشراف على أعمال العقد (هـ 
ط/239) انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى للطرق 
الرابطة بين مدينة صباح االحمد ومدينة خيران السكنية المبرم مع / دار الهندسة للتصميم و 
االستشارات الفنية بالتعاون مع دار اس اس اتش لالستشارات الهندسية لمدة (394 يوما ) 
اعتبارا من 2020/9/18 حتى 2021/10/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/502,989د.ك) وذلك 

لوجود أعمال تخصصية يلزم معها تواجد االستشاري لإلشراف عليها 

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص 
/ 184 ادارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد المبرم مع / شركة مشرف للتجارة والمقاوالت 

لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/24 حتى 2021/12/23 بمبلغ اجمالي قدره 
(281,962/500د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (هـ ص / 210)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/مجيد حميد     رئيس قسم المنطقة الشمالية

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

 ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء قرار الجهاز السابق رقم (12) باالجتماع رقم (2021/38) المنعقد بتاريخ 
2021/5/17 المتضمن: عدم الموافقة لعدم موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة

ثانيا: 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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :337
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص /205 الخدمات العامة لحماية البيئة من 
ملوثات الصرف الصحي المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من 2021/6/1 بمبلغ اجمالي قدرة ( 380,000/100 د.ك )  لحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصة رقم (هـ ص/ص/228)

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة بطرح المناقصة الجديدة 

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :1132
 تاريخ الكتاب :2020/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :1418
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم (هـ ع ص/40/ 2019) شراء بطاقات مسبقة الدفع 
للوقود المحلى

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (1218) المؤرخ في 2021/4/21 المتضمن االعتماد المالي

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (1786) المؤرخ في 2020/8/13

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هــ ع ص/7/ 2022/2019 المناقصة رقم ( 
هــ ع ص/ 7 /2019 /2022) ايجار حاسبات وطابعات ماسحات ضوئية وبرامج ومعدات 

والتدريب عليها  لمختلف قطاعات للهيئة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري
ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

 ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي
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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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1392
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/29,640د.ك) ما يعادل نسبة 
(7.4%) على قيمة عقد المناقصة رقم هــ ع ص/5/ 2022/2019 تطوير وتوريد ودعم  فنى 
وتدريب وصيانة وحدات التخزين المركزية لدى الهيئة المبرم مع/ شركة دجيتل بروسيسينج 

سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية و ذلك إلضافة سعة تخزينية إلستيعاب البيانات اإلضافية 
لألنظمة الجديدة 

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة 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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1450
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1401
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :7862
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم (هـ ع ص/1/ 2020-2023) صيانة وتطوير 
النظام المالي و اإلداري بالهيئة العامة للصناعة لمدة (30 يوم) بسبب االجراءات المتخذة 

لمواجهه فايروس كورونا واجازة عيد الفطر السعيد  تبدأ من انتهاء المدة الممنوحة وذلك حتى 
يتسنى للهيئة االنتهاء من الدراسة وموافاة الجهاز بالتوصية

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم (هـ ع ص/2/ 2020-2023) صيانة  وتطوير 
نظـام اإلجراءات االلكترونية بالهيئة لمدة 30 يوم  بسبب االجراءات المتخذة لمواجهه فايروس 

كورونا واجازة عيد الفطر السعيد  تبدأ من انتهاء المدة الممنوحة وذلك حتى يتسنى للهيئة 
االنتهاء من الدراسة وموافاة الجهاز بالتوصية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ايمان الخضر     كبير إختصاصي قانوني

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم 
من/ شركة هـورايزن انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم هـ ع ص / 

2018/5 /2021 االستعانة بعمالة تخصصيه  وفنية بالهيئة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة و استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة و استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات
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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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :360
 تاريخ الكتاب :2021/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2214
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م م ك /6-2021/2020 االشراف على تنفيذ مشروع اعاده تأهيل 
المراسي من (1-7) بميناء الشويخ التابع للمؤسسة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (279) المؤرخ في 2021/4/14 المتضمن المستندات 
والبيانات المطلوبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

طلب التمديد الرابع عشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2012/9 استئجار عدد ( 4 ) قطعة بحرية 
مكونة من عدد ( 2 ) ساحبات بحرية عدد ( 1 ) زورق ارشاد عدد ( 1 ) قارب ربط مع الطاقم 
بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة المبرم مع/ شركة نصيب للمالحة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/6/6 بمبلغ اجمالي قدره (402,234/258 د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة 

الجديدة رقم 2020/2019-3

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 

المالحظات التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم 

2020/2019-3

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

 رقم الكتاب :1946
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك 7-2020/2019 الدراسه والتصميم لتطوير ميناء الدوحه 
التابع للمؤسسة علي / دار مستشارو الخليج لالستشارات الهندسية ( العطاء الوحيد )المطابق 
للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدرة  ( -/1,784,000 د.ك ) على أن يقوم المكتب 
االستشاري بتقديم الموازنه التثمينية الخاصة بتخفيض العطاء المالي بقيمة (-/200,000 د.ك) 

مع عدم االخالل بما تم  تقديمه بالعطاء الفني وشروط ومتطلبات وثائق المناقصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز ندب الجهة لعمل الموازنة التثمينية طبقا لنص المادة (60) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع بيان مبررات التخفيض و تخفيض قيمة العطاء 

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

 رقم الكتاب :1004
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم م م ك 2019/2018/9 تطهير وتنظيف القناة المالحية 
وأحواض وأرصفة ميناء الشويخ التابع للمؤسسة على / شركة الخليج لإلنشاءات واألعمال 
البحرية والمقاوالت العامة (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي 

قدره (3,818,993/22 د.ك) 

-اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 928 المؤرخ في 2021/3/17 المتضمن اسس احتساب
القيمة التقديرية

وكتاب رقم 628 بتاريخ 2021/2/4

- افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على الترسية على/ شركة الخليج لإلنشاءات 
واألعمال البحرية والمقاوالت العامة (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 
اجمالي قدره (3,818,993/22 د.ك) بعد استبعاد شركة/انشاءات الخصوصية للتجاره (اقل 

االسعار) لمخالفته لشرط الخبرة (10 سنوات)

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

رسائل واردة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

شركة انشاءات الخصوصية للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :397
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 DAR AL-HANDASAH
 & CONSULTANTS (SHAIR

L.A.S (PARTNERS
 
 

 رقم الكتاب :2021/1376
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية
 
 

طلب شركة انشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاوالت اسباب استبعادها من المناقصة رقم
م م ك 2019/2018/9 تطهير وتنظيف القناة المالحية وأحواض وأرصفة ميناء الشويخ التابع 

للمؤسسة 

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم ( 2021/2 ) المؤرخ في 2021/3/21 نفس الطلب

 

طلب دار الهندسة للتصميم واالستشارات الفنية(شاعر وشركاه) إعادة النظر بالعروض المقدمة 
من قبلهم وباألخص العرض الفني ومقارنتها مع عروض المناقصين اآلخرين للمناقصة رقم م م 

ك /9-2020/2019 دراسه وتصميم نقعه الفنطاس

 

شكوى شركة / دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية الستبعادهم من المشاركة بالمناقصة 
رقم م م ك /9-2020/2019 دراسه وتصميم نقعه الفنطاس

-حيث قدم صيغة عطاء على اوراق الشركة الرسمية تم استبعاده استنادا للمادة (40) من قانون 
المناقصات العامة رقم (2016/49)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  تخطر الشركة بقرار الجهاز رقم (35) باالجتماع رقم (2021/42) المنعقد بتاريخ 2021/5/31

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1809
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :8948
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :8952
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/2018/39 توريد وتزويد وتركيب احبار 
طابعات ومستهلكات ومستلزمات اجهزة الكمبيوتر للوزارة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (9788) المؤرخ في 2012/4/27 المتضمن التعديالت 
المطلوبة 

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/51 إصالح مغذيات كيبالت معزولة بمادة 
XLPE حتي 400 ك.ف في مناطق متفرقة

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/63-2020 اصالح مغذيات كيبالت زيتيه حتى 300 
ك.ف في مناطق متفرقه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :7015
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :8783
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5960
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :8943
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب طرح  المناقصة رقم و ك م 2020/2019/65 أعمال صيانة خطوط الضغط العالي حتى 
400 ك.ف -المنطقة الثانية

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2020/7301 توريد كيبالت نحاس ضغط متوسط 11 ك.ف
CORE 185 SQ.MM CU //SC/XLPE/SC/SWA/PVC3

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/2018/73 توريد وتركيب وتشغيل صيانة للشبكات 
الخارجية لنقل المعلومات لمكاتب قطاع شئون المستهلكين

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/82(ع) اعمال استبدال كيبالت القيادية 34 
للمغذيات جهد 132.33 ك.ف واالعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت لمدة 36 شهر

 

الموضوع
4

5

6

7

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :20213440000094
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :11241
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :10598
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب التعاقد باألمر المباشر رقم (2019/13_68) صيانة جذرية لخاليا السويتشجير لنظام 
النيوماتك لعدد (28) خلية جهد (132ك . ف) في محطة األحمدي AW صناعة شركة 

 Toshiba Transmission and Distribution System Gulf مع / شركة (Toshiba)
C.P.S (الوكيل المحلي) لشركة وركو اإلقليمية للمقاوالت العامة للمباني لمدة (36) شهرا بمبلغ

اجمالي قدره(-/887,032د.ك) 

 

طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم و ك م/2020/7298 توفير تراخيص (ساب) لدعم نظام 
العدادات الذكي القائم ( SAP LICENSES) المبرم مع/ شركة إس إيه بي الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وكالء السادة / شركة ساب العالمية  ليصبح (-/501,363 د.ك) بدال من 
(507,056/234 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2021/2020/32 أعمال صيانة 
أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 

المالحظات التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :9352
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (2) للمناقصة رقم و ك م /2020/2019/14 دعوة استشارية لتعيين 
مستشار مقيم للقيام باعمال الدراسة والتصميم واعداد المناقصات لبعض المشاريع النوعية - 

قطاع مشاريع المياه

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على النشر

ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان

ملحق
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :20212949000033
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2019/2018/58 تأمين شبكه 
وزاره الكهرباء والماء لمدة ثالثة اشهر لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 12 
/2020/2019 توريد وتركيب محول قدرة 132ك.ف / 6.6 ك . ف في محطة الشويخ لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 
2021/2020/40 أعمال صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة الفروانية بدولة الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة /غدير اشكناني     ممثل الوزارة

الموضوع
12

13

14

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :20212949000029
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :20212949000030
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 
2018/2017/95 أعمال الصيانة السنوية للمعدات بمشروع وحدة تحلية مياه البحر بالتناضح 

العكسي (RO) في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

 

طلب تمديد التامين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م /2019/2018/42 
اعمال توريد وتركيب اجهزة الوقاية الرئيسية في بعض محطات التحويل الرئيسية المختلفة ذات 

جهد 132 ك.ف (المرحلة االولى) لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

طلب تمديد التامين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م /2019/2018/51 
اعمال استبدال عازلة الرطوبة السطح بعض محطات التحويل الرئيسية في مناطق مختلفة من 

دولة الكويت  لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

الموضوع
15

16

17

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة بتوقيع العقد حيث تم تقديم الكفالة 

النهائية حسب افادة ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :10636
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :10639
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م /2016/7235 توريد 
وحدات رنج مين جهد 11 ك.ف حيث جاري عرض الموضوع على ديوان المحاسبة 

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م /2017/7274 توريد 
وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه حيث جاري عرض 

الموضوع على ديوان المحاسبة 

 

الموضوع
18

19

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

ثانيا:  استعجال الجهة برفع التوصية للبندين رقم ( 3،1 )

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :20212949000032
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2019/2018/92 اعمال 
تنظيف مبنى الوزارة الرئيسي لمدة ثالثة أشهر لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/62-
2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك 
م/2018/2017/66 تزويد وتمديد كيبالت ارضية جهد 300 ك.ف معزولة بمادة xple وكيبالت 

Wبمحطة الصديق W ايصاالت مع ملحقاتها لربط محطة الدائري الخامس

 

الموضوع
20

21

22

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :20212949000028
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/2017/2016/72 انشاء 
خط مياة عذبة قطر 1200 مم من الوفرة حتى الدائري السادس لمدة ثالث شهور لحين االنتهاء 

من إجراءات التعاقد

 

الموضوع
23
م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :10706
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :20213441000090
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب التمديد الزمني لعقد  المناقصة رقم  و ك م /2017/2016/15 صيانة انظمة االنذار 
ومكافحة الحريق بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المبرم مع شركة 
/ كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2021/6/14 إلى 2021/9/13

بحدودالرصيد المتبقي على العقد لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم 
 2020/2019/58

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم و ك م/ ع ص/2019/2018/5313 للمناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/83 استئجار سيارات متنوعة (مع سائق / بدون سائق) المبرم مع / شركة 

مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/6/18 حتى 
2021/2/17 بمبلغ إجمالي وقدره (1,719,177/213د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من أجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/62

*إفادة القطاع الفني بأن التمديد المطلوب نفس شروط العقد

 

الموضوع
24

25

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة:
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :20213441000091
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :202147038000055
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم و ك م/ ع ص/2019/2018/5314 من المناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/83 استئجار سيارات متنوعة (مع سائق / بدون سائق) المبرم مع / شركة يوسف
 العويد وأوالده للسيارات (شركة الخليج لتأجير السيارات سابقا) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2021/7/30 حتى 2022/1/29بمبلغ إجمالي وقدره (-/1,262,618 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء 
من أجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/62

*إفادة القطاع الفني بأن التمديد المطلوب نفس شروط العقد

 

طلب التمديد الزمني االول لعقد  المناقصة رقم و ك م -2017/2016/88 تزويد و تركيب معدات 
المراقبة و التحكم عدد (7) محطات التحويل الرئيسية 11/132 ك.ف (بيان - العقيلة - سليل 
الجهراء -مجمع الوزارات -جليب الشيوخ F - جليب الشيوخ -خيطان ) المبرم مع شركة / 

سيمينس لإللكترونات والخدمات الكهربائية وكالء السادة / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 
اليابانية لمدة (4 اشهر و15 يوم) اعتبارا من 2021/6/8 إلى 2021/10/30 دون اي زيادة 

مالية  .

*افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
26

27

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :11164
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1626
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب التمديد الزمني االول  لعقد المناقصة رقم و ك م/2014/2013/14 اعمال تحديث التربينات
البخارية والمولدات الكهربائية في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه المبرم

مع شركة / الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وكالء السادة / شركة ميتسوبيشي 
للصناعات الثقيلة اليابانية لمدة (121) يوم اعتبارا من 2021/6/2 إلى 2021/9/30 

بحدودالرصيد المتبقي على العقد  .

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ وقدره  (1,480,312/140د.ك) مايعادل %5 
على قيمة  عقد المناقصة رقم و ك م/2013/2012/23 خدمات التشغيل و الصيانة للتوربينات 

الغازية في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه المبرم مع / شركة الغانم 
انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت مع التمديد لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/17 

حتى 2021/12/16 لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2021/2020/39 

* افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
28

29

م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة:
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :20213440000107
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب التمديد الزمني األول لعقد رقم (و ك م /ع/5244-2018/2017) من المناقصة رقم و ك 
م/2015/2014/42 توريد و تمديد كيبالت ارضية جهد 132ك.ف معزولة بمادةXLPE وكيبالت
الياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت ( المرحلة السابعة) المبرم مع/ 
شركة CABLE & SYSTEM LTD(LS) SOUTH KOREA وكالء / شركة شركة 

كنار للتجارة والمقاوالت لمدة (12) شهرا اعتبارا من 2020/12/28 حتى 2021/12/27 وذلك
بناءا على طلب مقاول العقد دون اي زيادة مالية 

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
30
م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :10416
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية البند رقم  (B) Cold Shrinkable) Group  (2 للمناقصة رقم 
2016/7252 توريد وصالت مستقيمة للحيم كيبالت الضغط متوسط 11 ك.ف على / شركة 

مؤسسة نوري الصناعية للتجارة العامة والمقاوالت ( رابع أقل األسعار ) مستوفي للشروط و 
المواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/529,000 د.ك)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10676) المؤرخ في 2021/5/10 المتضمن تمديد 
التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع
31
م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة مؤسسة نوري الصناعية للتجارة العامة والمقاوالت ( 
رابع أقل األسعار ) مستوفي للشروط و المواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/529,000 د.ك)

بعد استبعاد كل من لعدم تقديم عينات :
شركة/وربة الوطنية للمقاوالت (ثاني أقل األسعار) 

شركة/كيو إيتي المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار)
وشركة /غرناطة لمعدات وأجهزة البترول (أقل األسعار ) العتذاره عن تجديد التأمين االولي

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :10420
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 23 /2018 /2019 إستبدال األعمدة الخشبية والخطوط 
النحاسية بأعمدة معدنية للخطوط الهوائية 11 ك.ف في جنوب الكويت على / شركة التهاني 

المعتمدة للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره 
(3,024,348/920 د.ك) ، وذلك بعد تطبيق المادة رقم (62) من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة والخاصة 

بأفضلية المنتج المحلي وفاقد القدره للمحوالت المطلوبة.

*افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة

 

الموضوع
32
م

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة التهاني المعتمدة للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره (3,024,348/920 د.ك) ، وذلك  بعد 

تطبيق المادة رقم (62) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 
(74) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة والخاصة بأفضلية المنتج المحلي وفاقد القدره 

للمحوالت المطلوبة

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :10417
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

 رقم الكتاب :9174
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2021/2020/13 تزويد وتشغيل معدات لسحب الرواسب 
وتسليك خطوط صرف المياه بكافة محطات تعبئة المياه في أماكن متفرقة بدولة الكويت على / 
شركة مجموعة أي أم المتطورة للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/147,780د.ك)

*افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2020/2019/27 اعمال زراعه محطة الصبية لتوليد القوى 
الكهربائية و تقطير المياه لمده ثالث سنوات على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية ( اقل

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/196,309د.ك) 

*افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة

 

الموضوع
33

34

م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة مجموعة أي أم المتطورة للتجارة العامة والمقاوالت ( 
اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/147,780د.ك)

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية ( اقل االسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/196,309د.ك) 

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :10700
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :10415
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2019/2018/41 اعمال صيانة انظمة مكافحة الحريق 
وضواغط الهواء لمحطات التحويل الرئيسية (المرحلة االولى ) على / شركة اإلطفاء الكويتية 
(ثالث أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (1,631,322/765 

(K) د.ك) بعد عمل موازنة تثمينية لجدول

*افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة

 

طلب السماح باستكمال الدراسة للمناقصة رقم و ك م /2019/2018/47 أعمال توريد وتركيب 
وصيانة وتشغيل مولدات الديزل لمحطات الضخ المختلفة منها محطة ضخ الدوحة ضخ الدوحة 
وصبحان واستبدال لوحة التحكم والتوافق لمولدات محطة ضخ الزور مع/ مؤسسة انشاءات 
االيمان للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,494,352 د.ك)

وفقا ألحكام المادة رقم (40)  من قانون المناقصات العام رقم 49 لسنة 2016

*افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة

 

الموضوع
35

36

م

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

ثانيا:الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: االذن للجهة باستكمال النواقص مع جميع العطاءات وفقا لنص المادة (40) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :2520
 تاريخ الكتاب :2021/02/02

 
 
 

 رقم الكتاب :10501
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2018/2017/82 استبدال األعمدة الخشبية 
والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية للخطوط الهوائية (11ك.ف) في شمال الكويت على/ شركة 
كي سي سي للهندسة و المقاوالت (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات (أقل األسعار 

بعد تطبيق المادة رقم (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 وتعديالته 74 لسنة 2019 
بأفضلية المحلي واضافة فاقد القدرة) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,787,000 د.ك)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10418) المؤرخ في 2021/5/5 المتضمن الجدول 
المعدل لمقارنة العطاءات بعد احتساب فاقد القدرة 

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2018/2017/96 توريد وفحص وتحديد خلل وإصالح وتمديد
وتركيب كيبالت قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11ك.ف واألعمال المدنية المتعلقة بها بمحافظتي 

العاصمة وحولي على عطاء / شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (أقل 
االسعار)الموافق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,088,500 د.ك)

 

الموضوع
37

38

م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على الترسية على  / شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (أقل 
االسعار)الموافق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,088,500 د.ك)

ثانيا:الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016 

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/2061$
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

شركة مجموعة علي الغانم واوالده للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2020/75
 تاريخ الكتاب :2020/10/19

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

طلب مجموعة شركة علي الغانم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت إلدراج االسم الجديد لموكلهم
 BILFINGER ENGINEERING & TECHNOLOGIES GMBH شركة
 BABCOCK BORSIG STEINMULLER GMBH بدال من GERMANY

GERMANY للمناقصة رقم و ك م /2017/2016/38(ع)

 

تظلم الشركة الكويتية األولى للتجارة العامة والمقاوال لعدم إضافتها من ضمن الشركات المؤهلة 
ألعمال المناقصة رقم و ك م /2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة 

المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم 
(1)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10737 المؤرخ في 2021/5/11 المتضمن رد الوزارة 

 

الموضوع
39

40

م

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الطلب لعدم تسجيل الشركة لدى الجهاز

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قبول التظلم شكال و رفضه موضوعا لعدم التزام الشركة بشروط تقديم التظلمات من الطرح 

المسبق الصادر بجريدة كويت اليوم العدد (1504) المنشور بتاريخ 2020/10/11

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :20/10
 تاريخ الكتاب :2020/10/19

شركة كنار للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :431
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

( اعيد بحث ) تظلم شركة كنار للتجارة العامة و المقاوالت لعدم إضافتها من ضمن الشركات 
المؤهلة ألعمال المناقصة رقم و ك م /2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من 

الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية 
موقع رقم (1)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10733 المؤرخ في 2021/5/11 المتضمن رد الوزارة 

-اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم (21743) المؤرخ في 2020/11/24 المتضمن اسباب استبعاد الشركة

 كتاب الوزارة رقم ( 6122) بتاريخ 2021/3/22 المتضمن افادة الجهة بان كتاب الشركة لم 
يتضمن اي مستندات للدراسة  

 

(اعيد بحث) طلب مؤسسة واره الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت بايقاف إجراءات وطرح 
تأهيل مسبق لمصنعين المواد المطلوبة في المناقصة رقم و ك م 2017/2016/80 إستبدال 

مجموعات البطاريات في محطات التحويل الرئيسية المختلفة بوزارة الكهرباء والماء

 

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
  قبول التظلم شكال و رفضه موضوعا لعدم تقديم الشركة اي مستندات الداله على اجتيازها 

لألسس و المعايير

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز إستعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/5/6

البيـــــــــــــــــــان



2021/42

  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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :1190
 تاريخ الكتاب :2020/12/21

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني 
ذ.م.م.

 
 

 رقم الكتاب :2020/45
 تاريخ الكتاب :2020/12/21

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

(اعيد  بحث) شكوى شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة على طلب الترسية للمناقصة 
رقم و ك م / 23 /2018 /2019 إستبدال األعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية 
للخطوط الهوائية 11 ك.ف في جنوب الكويت على شركة السالل العالمية (ثاني أقل األسعار) 

وذلك بسبب تقديم الشركة منتج غير معتمد للمحوالت الكهربائية ضمن مستندات العطاء

 

(اعيد بحث) شكوى الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية على طلب الترسية للمناقصة رقم و 
ك م / 23 /2018 /2019 إستبدال األعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية للخطوط 
الهوائية 11 ك.ف في جنوب الكويت على شركة السالل العالمية (ثاني أقل األسعار) بسبب قيام 
الشركة بتقديم مستندات متناقضة في عطائهم حيث قدمت مصنع محول محلي "كويتي المنشأ" 

في الجداول وقامت بتقديم شهادات فحص لمصنع محوالت اجنبي.

- اطلع الجهاز على  ردالوزارة رقم (20213156000003) المؤرخ في 2021/2/7

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وتخطر الشركة بقرار مجلس االدارة رقم (70 ) بإجتماع 

رقم 2021/42 بتاريخ 2021/5/31

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وتخطر الشركة بقرار مجلس االدارة رقم (70 ) بإجتماع 

رقم 2021/42 بتاريخ 2021/5/31

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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/23
 تاريخ الكتاب :2021/01/13

 مجموعة السالل العالمية للتجارة والمقاوالت العامة
ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :7768
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

 
 
 

(اعيد بحث) شكوى / مجموعة السالل العالمية للتجارة والمقاوالت العامة لعدم ترسية المناقصة 
رقم و ك م / 23 /2018 /2019 إستبدال األعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية 

للخطوط الهوائية 11 ك.ف في جنوب الكويت على الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب مجموعة السالل رقم (2021/107) المؤرخ في 2021/4/15 
المتضمن طلب افادتهم بنتيجة الدراسة

- اطلع الجهاز على رد الوزارة رقم (20210303000124) بتاريخ 20213/2/10

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم 
من/ شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده بشأن المناقصة رقم و ك م /2018/2017/44 إنشاء (3)
خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة 

المطالع السكنية موقع رقم (1) للوزارة.

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وتخطر الشركة بقرار مجلس االدارة رقم (70 ) بإجتماع 

رقم 2021/42 بتاريخ 2021/5/31

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر 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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page502021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :300
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني 
ذ.م.م.

 
 

 رقم الكتاب :2021/2480$
 تاريخ الكتاب :2021/05/27

AC BOILERS SPA
 
 

(أعيد بحث) شكوى شركة محمد سالم النصف للمقاوالت العامة للمباني الستبعادها من المناقصة
رقم و ك م /2018/2017/82 استبدال األعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية 

للخطوط الهوائية (11ك.ف) في شمال الكويت

*أطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20210079000044 بتاريخ 2021/5/20 المتضمن 
الرد على الشكوى 

-اطلع على كتب الشركة أرقام (268) المؤرخ في 2021/3/7 (299) المؤرخ في2021/3/16 

-اطلع على تقرير القطاع الفني

 

 شكوى شركة  AC boilers SPA بخصوص المناقصة رقم وك م /2019/2018/44 تطوير 
وتحديث والغاليات البخارية وانظمة التحكم في وحدات الحرارية واألنظمة المساعدة في محطة 
الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة لعدم ردالجهه على اسئلة المناقصيين  

ونقص المعلومات وطلب تمديد وقت تسليم العروض إلى شهرين أو ثالثه من تاريخ االنتهاء من 
تحقيق المطالب .
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قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتعرض مع التوصية

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

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 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page512021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2488$
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين لألمانة 
العامة

للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 
للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 :

1-شركة اعمار التخصصية للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية ومقاوالت التكييف والتبريد فرع 
من شركة اعمار التخصصية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

2-شركة فورسي القابضة ش ش و
3-شركة كويتنا للتجارة والصناعة ذ م م

4-شركة الريادة الطبية ذم م 
5-شركة مشعل النور الخليج لالثاث والمفروشات ذ م م

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/42 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

 قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم .   

البيـــــــــــــــــــان


