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 Page22021/06/20 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/44 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االثنين  ) 

26-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/06/07 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:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
 ايمان حسين المطيري

 مساعد المطيري
محمد نجيب الفريح

مشعل منديل القحص

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

د.مرسال سعد الماجدي
بدر عبداللطيف الدويسان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  09-06-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/44 )



 Page32021/06/20 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 وزارة الداخلية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل أوراق عامة

السيد/ صالح القطان     مالزم اول

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

الرائد / طارق األحمد     رئيس قسم 
المناقصات والعقود

السيد/ عبدالناصر المطر     رئيس قسم 
التيار الغير منقطع والبطاريات

السيدة /غدير اشكناني     ممثل الوزارة

السيد/ سعود الوهيب     مراقب المشتريات

م. عبير اكبر     رئيس قسم الكهرباء

السيد/ محمد النجار     مدير ادارة االسكان

السيد/ د. عبدالله البدر     وكيل مساعد 
شؤون االدوية

السيد / عباس محمود     كبير المهندسين

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

السيد/ محمد المسلم     رئيس قسم الخدمات 
الخارجية

السيدة/ منال الضبيب     ممثل الجهة
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2021/44

  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 Page42021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- و ك م /2020/2019/41

الرقم :- و ك م/2020/7257

الرقم :- و ك م /2020/2019/55

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد وتركيب وصيانة مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في 
شبكة التوزيع الكهربائية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد محوالت تركب على أعمدة حجم 150ك ف  أ

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة 
الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) 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   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) 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   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (9) 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



2021/44

  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 Page52021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الدفاع

بلدية الكويت

الرقم :- 241717192

الرقم :- 2020/2019/12

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد الخضروات والفواكة الطازجة لزوم / وحدات الجيش

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-
 - شركة الفواكه الطازجة  ذ م م

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يلتزم بشروط 
تقديم المناقصة.

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

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
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

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة

مناقصة



2021/44

  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 Page62021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2020/2019/2

الرقم :- هـ ع / ش أ م/2020/2019-1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب و 
المباني التابعة لها - المنطقة الثالثة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمباني 
التابعة لها - المنطقة االولى

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) 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   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) 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



2021/44

  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 Page72021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

جامعة الكويت

الرقم :- 2021-2020/02

الرقم :- 2022/2021/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافه العامه لجميع مواقع الجامعه - اداره الخدمات العامه - 
جامعه الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير وسائل النقل بأنواعها - إدارة الخدمات العامة - جامعة الكويت

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (13) 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   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) 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



2021/44

  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 Page82021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التجارة والصناعة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :14808
 تاريخ الكتاب :2020/09/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2019/1-2020 تنظيف مباني المراكز الخارجية التابعة 
للوزارة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (20/257/16) المؤرخ بتاريخ 2021/1/7 المتضمن 
التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد المسلم     رئيس قسم الخدمات الخارجية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page92021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :1166
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة يانسن فارماسيوتيكا  لتوفير لقاح covid-19 جونسون اند 
جونسون لعدد (200,000 جرعة ) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,000,000 $) مايعادل تقريبا (-

/601,500 د.ك) بناء على نص الماده رقم (18) من قانون المناقصات العامه رقم (49) لسنة 
. 2016

-علما بانه سيتم الخصم من حساب األصول المتداولة (عهد تحت التسوية) .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ د. عبدالله البدر     وكيل مساعد شؤون االدوية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة وعدم موافقة كل من:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page102021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/44
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

شركة ايكوفيرت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

شكوى شركة ايكوفيرت للتجارة العامة والمقاوالت من عدم إمكانية استيفاء مستندات المناقصة رقم 
2017/18-2018 أعمال التشغيل واالصالح والصيانة الشاملة لخدمات مجمع الوزارات والموقف 

الجنوبي وذلك إلمتناع المقاولين من الباطن التعاون مع الشركات المتقدمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م. عبير اكبر     رئيس قسم الكهرباء

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page112021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للجمارك

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم أ ج/ش 
م/2019/2018/1 توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهزة الكشف باألشعة السينية وأجهزة 

الكشف عن المواد المشعة وأجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات وملحقاتها التشغيلية 
والتدريب عليها في مركز جمرك العبدلي الحدودي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة 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



2021/44

  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 Page122021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة

استدعاءات

 رقم الكتاب :2021/1433$
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

(اعيد بحث)  شكوى الشركات المذكوره بالكتاب على طرح المناقصات الكبرى للشركات العالمية 
لتنفيذها من غير المشاركة مع الشركات المحلية وذلك نحو بتعديل أسس ومعايير المؤهالت 

المطلوبة لتنفيذ مثل هذه العقود المدرجة ضمن مستندات المناقصة إلتاحة الفرصة للشركات المحلية

-الحضور من جانب:
-شركة االحمدية للمقاوالت والتجارة 

- اياد الثويني نائب رئيس مجلس االدارة
-ابراهيم رفول مدير قسم المناقصات

-الحضور من جانب:
-شركة الخليج المتحدة واالنشاء 

- خالد فرحات مديرعام
-م. فالح الهاجري رئيس مجلس ادارة جيران القابضة (الشركة المالكة)

-الحضور من جانب:
-شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت 

-محمد فؤاد الغانم نائب رئيس مجلس االدارة

-الحضور من جانب:
-شركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت 

-نجيب الصالح رئيس مجلس االدارة 

-الحضور من جانب:
-شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 

- بسام دهبر نائب الرئيس
- بدر الحميضي عضو مجلس ادارة

-عدم حضور شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت العامة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
  بعد االستماع الى افادة ممثلي الشركات احيط مجلس ادارة الجهاز علما

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page132021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

نشر

نشر

 رقم الكتاب :19201
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :19168/935
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

طلب نشر ملحق (1) للمناقصة رقم م ع ت أ/ق/7/2019 صيانة وتقديم خدمات الدعم الفني 
 IBM ECM FILE NET Software لتراخبص برامج

 

طلب نشر محضر اإلجتماع تمهيدي للمناقصة رقم م ع ت ا/ق/3/2020 تقديم خدمات األمن 
والحراسة لجميع مواقع المؤسسة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعود الوهيب     مراقب المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page142021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1604
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :1319
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/20 توريد مالبس و لوازم لقوة اإلطفاء العام 
لمدة 3 سنوات

*اطلع الجهاز على كتاب القوة رقم (2249) المؤرخ بتاريخ 2021/5/18 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد / طارق األحمد     رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/6 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خطوط األلياف الضوئية 
لقوة اإلطفاء العام

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page152021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

استدعاءات

 رقم الكتاب :2021008060
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة لوزارة 
العدل علي / شركة انتركونتيننتال للتجارة العامة و المقاوالت ( ثاني اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي و 

قدرة   ( -/3,440,664 د.ك )

*اطلع الجهاز على افادة الجهاز تمديد التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة 

-حضر من جانب شركة دلما العالمية التجارية
السيد عبدالله المرجي المدير العام

السيد/ محمود الجرواني مدير العمليات 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
  بعد االستماع الى ممثلي شركة دلما العالمية التجارية

قرر مجلس ادارة الجهاز منح الشركة مهلة لمدة اسبوعين لتجديد التأمين االولي

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page162021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :21/5
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت ش ت
ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/2547$
 تاريخ الكتاب :2021/06/01

شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت ش ت
ب
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة والمقاوالت بشأن المناقصة رقم و ع 
2020/2019/2 تقديم خدمة فندقية لمبنى مجمع محاكم الفروانية والمواقع التابعة لها من عدم 

إدراج راتب المشرف الكويتي ومخالفة شروط المناقصة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021009074 بتاريخ 2021/6/2 المتضمن الرد على 
الشكوى

 

شكوى شركة انتركونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت بخصوص ترسية المناقصة رقم 
وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة للوزارة

-اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم21/3 بتاريخ 2021/5/17 المتضمن الشكوى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز قبول الشكوى شكال وفي الموضوع تخطر الشركة باصدار ملحق بالتعديالت

على المناقصة

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page172021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :4102
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :3994
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2021/2020/2 توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال
خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة الفروانية مع / شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة 

والمقاوالت لتوفير عدد (925) عامل لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/27 حتى 
2021/12/26بمبلغ اجمالي قدره (553,612/500د.ك)على ان تضاف مادة بالعقد على الغاء العقد 
اعتبارا من تاريخ مباشرة السادة / مجموعة الجزيرة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة 

رقم (2019/1-2020) استنادا للمادة رقم (19) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4177 بتاريخ 2021/6/2 المتضمن استناد الجهة على احكام 
المادة  19 من قانون المناقصات 2016/49

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2021/2020/16 تطوير واستبدال الحاسبات 
الرئيسية ووحدات التخزين لإلدارة العامة لنظم المعلومات -بالوزارة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لوقف ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
  مازال الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2021/36) بتاريخ 2021/5/3  المتضمن: عدم 

الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page182021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4078
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

طلب التمديد التاسع للعقد رقم 75-2021/2020 من المناقصة رقم 2011/2010/7وملحقة رقم (1) 
لتوفير عدد (532 عامل ) للقيام باعمال خدمات التنظيف و نقل النفايات و جميع االعمال المكملة من

مواقع الوزارة الكائنة بمحافظة الجهراء بالوزارة المبرم مع / الشركة الخليجية لخدمات النظافة 
والبيئة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/22حتى 2021/12/21 بمبلغ وقدره (-/316,008 
د.ك) بنفس الشروط واألسعار وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 

 2019/2018/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم قيام الشركة الموصى بالترسية عليها للمناقصة الجديدة 
رقم 2019/2018/18  بتجديد التأمين االولي علما بأنها نفس الشركة المراد التمديد معها وقيمة 

التمديد المعروض اعلى من قيمة نفس المدة في المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page192021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 241484735190 
شراء أغطية ومفروشات لزوم - هيئة اإلمداد والتموين

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

مع استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/44

  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 Page202021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :27242000102
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم ( أخ/2575/4) إستئجار مبنى لهندسة المتشأت العسكرية المبرم مع / شركة 
لؤي عبدالعزيز العبدالرزاق وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/6/18 

حتى 2022/6/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/313,440 د.ك)بنفس المواصفات و االسعار

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2724000106 بتاريخ 2021/5/18 المتضمن القيمة 
االيجارية السنوية 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241103 بتاريخ 2021/6/2 المتضمن االعتماد المالي 
وموافقة الشركة على التجديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد النجار     مدير ادارة االسكان

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة شريطة قيام الجهة باجراءات تخصيص 

وانشاء مبنى دائم 
وعدم موافقة كل من:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page212021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :272421101
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب تجديد عقد رقم م/م/2026 الستئجار (6) فلل للبعثة العسكرية البريطانية المبرم مع / شركة 
إس فور للتجارة العامة و المقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2022/6/30 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/90,000 د.ك) بنفس المواصفات و االسعار

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 27241104 بتاريخ 2021/6/3 المتضمن االعتماد المالي 
وموافقة الشركة على التجديد

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page222021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2020/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :9794
 تاريخ الكتاب :2020/12/24

 
 
 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/13 صنع و تركيب و صيانة اللوحات االرشادية
للمناطق الجديدة في دولة الكويت 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2711) المؤرخ في 2021/4/19 المتضمن التعديالت

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/2 صيانة وصنع وتركيب اللوحات االرشادية 
بمناطق متفرقة من دولة الكويت

-اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (2685) المؤرخ في 2021/4/18 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page232021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :16690
 تاريخ الكتاب :2019/09/29

 
 
 

 رقم الكتاب :195
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

شركة الشبكة االلية للتجارة العامة ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/22 انشاء وتشغيل وصيانه مردم صحي 
للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد

اطلع الجهاز على الكتب التالية:
- (3) المؤرخ في 2021/1/10

- ( 67 )        المؤرخ في 2020/9/22
- (2020/91) المؤرخ في 2020/10/27
- (8529)      المؤرخ في 2020/11/11 
- (18253) المؤرخ في 2019/10/23 
- ( 19424) المؤرخ في 2019/11/10 
- ( 19999) المؤرخ في 2019/11/18
- ( 15118) المؤرخ في 2020/7/21

 

اعتذار شركة / الشبكة االلية للتجارة العامة عن تمديد صالحية األسعار و الكفالة المصرفية 
بالمناقصة رقم 2020/2019/2 أعمال ردم النفايات واألنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية الكويت

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تسجيل كافة الشركات لدى الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة وتطرح بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطرالجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

االعتذار عن تمديد



2021/44

  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 Page242021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :2021-58
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

(إعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/2 أعمال ردم النفايات واألنقاض بمواقع الردم
التابعة لبلدية الكويت على / شركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (3,599,909/500د.ك) لمدة ثالث سنوات

-اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (97) المؤرخ في 2021/5/5 المتضمن تقرير تفصيلي بأسباب 
االستبعاد

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: عدم الموافقة على الترسية لعدم مطابقة العطاءات للشروط 

والمواصفات وتجاوز القيمة التقديرية 

ثانيا: الغاء المناقصة استنادا الحكام المادة رقم( 55 ) من البندين رقم 2 و 3  لقانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/44

  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 Page252021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :18939
 تاريخ الكتاب :2019/12/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة محدودة رقم 2020/2019/13 تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 
وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لمجموعة تتألف من :

النظام رقم 1 : نظام التحذير للغبار المحلي والعواصف الرملية مع اإلستشارات
  ( N-SDSWAS ) 

النظام رقم 2 : نظام الجيل الثاني لمعالجة بيانات االرصاد الجوية ( G2MDP  ) في مطار الكويت 
الدولي 

استنادا الحكام المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

-اطلع الجهاز على كتب اإلدارة التالية:
 رقم 5921 المؤرخ في 2021/4/26 المتضمن تسجيل الشركات 

 رقم (9383) بتاريخ 2020/9/29 المتضمن االعتماد المالي
رقم 12245المؤرخ في 2020/11/23 المتضمن طلب الجهاز لنطاق االعمال و طريقة حساب القيمة

التقديرية لجميع الممارسات المطروحه عددها (7)

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الشركات المؤهلة على ان يتولى الجهاز اجراءات طرح 

الممارسة:
IBL SOFTWARE ENGINEERING SPOL SRO -

 METEO FRANCE INTERNATIONAL -
MICROSTEP-MIS SPOL SRO -

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/44

  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 Page262021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :18938
 تاريخ الكتاب :2019/12/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة محدودة رقم 14-2020/2019 تصميم و تصنيع وتوريد وتركيب 
وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانه والدعم الفني لنظم مراقبه الطقس التلقائي 

(AWOS) في مطار الكويت الدولي استنادا الحكام المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 5920 المؤرخ في 2021/4/26 المتضمن تسجيل الشركات

-اطلع الجهاز على كتب اإلدارة التالية: 
 رقم 9378 المؤرخ في 2020/9/29 المتضمن االعتماد المالي

رقم 12245المؤرخ في 2020/11/23 المتضمن طلب الجهاز لنطاق االعمال و طريقة حساب القيمة
التقديرية لجميع الممارسات المطروحه عددها (7)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالناصر المطر     رئيس قسم التيار الغير منقطع والبطاريات

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الشركات المؤهلة على ان يتولى الجهاز اجراءات طرح 

الممارسة:
VAISALA -

CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED -
MICROSTEP-MIS SRO -

STERLA -

البيـــــــــــــــــــان

محدودة
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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 Page272021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

تعاقد باألمر المباشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :5511
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2286$
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

شركة المشاريع المعتمدة للخدمات اللوجستية ذ م م
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 63-2019/2018 صيانة محطة رادار اإلقتراب LEONARDO المبرم 
مع/شركة LEONARDO (الشركة الوحيدة المصنعة ) لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-

/590,000 د.ك) استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) اسنة 2016

*اطلع الجهاز على:

كتاب االدارة رقم 7951 المؤرخ بتاريخ 2021/6/6 المتضمن تضمين المادة
 كتاب اإلدارة رقم (3779) المؤرخ بتاريخ 2021/3/23 المتضمن البيانات المطلوبة 

كتاب اإلدارة رقم (5059) المؤرخ بتاريخ 2021/4/11 المتضمن نسخة من كتاب شركة 
LEONARDO المتضمن على تمديد صالحية العرض المالي حتى تاريخ 2021/4/30

كتاب اإلدارة رقم (6735) المؤرخ بتاريخ 2021/5/11 المتضمن موافقة ادارة الفتوى والتشريع 

 

اعتذار شركة المشاريع المعتمدة للخدمات اللوجستية عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم 
2019/2018/4 أمن وحراسة مباني ومواقف السيارات لالدارة العامة للطيران المدني

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/44

  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 Page282021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيات

 رقم الكتاب :6588
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/2 صيانة ومعايرة أجهزة التيار الغير منقطع والبطاريات 
في مبنى الركاب وفي كافة المحطات والمباني التابعة لمطار الكويت الدولي على/ شركة الداو 
الهندسية للتجارة العامة (اقل االسعار) مطابق الشروط والمواصفات لمدة ثالث سنوات بمبلغ 

اجمالي قدره (-/144,720 د.ك).

*اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 7635 بتاريخ 2021/5/30 المتضمن محضر لجنة الشراء 

*اطلع الجهاز على كتاب االدارة 7179 بتاريخ 2021/5/23 المتضمن طلب تمديد التأمين االولي 
لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة الداو الهندسية للتجارة العامة (اقل 

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/144,720 د.ك).

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/44

  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 Page292021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1066
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2334
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ا.م.م/2021/2020/1/1 توفير فنيين واختصاصيين في مجال نظم وتقنية 
المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال الضبيب     ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص / ط / 359 صيانه عامه وانشاء للطرق الخارجيه في 
المنطقه الجنوبيه بدوله الكويت ( من قلمه صباح الى مركز النويصيب ) 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3710) المؤرخ في 2021/4/11 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم االلتزام بالتعديالت الواردة بإجتماع رقم (2021/29) 

بتاريخ 2021/4/12 
وبناء على طلب ممثل الجهة بتعديل شروط المناقصة

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page302021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1220
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص /ط/432 صيانة عامة وإنشاء لطرق المناطق الزراعية 
بالمنطقة الشمالية بدولة الكويت

- اطلع الجهاز على:
 كتاب الوزارة رقم 4546 المؤرخ في 2021/5/10 المتضمن التعديالت

 كتاب الجهة رقم 3237 المؤرخ 2020/4/14 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم التزام الجهة بصادر الجهاز في 2021/4/26

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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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 Page312021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

 رقم الكتاب :4724
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :4676
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

 رقم الكتاب :4675
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم ق ص / ط /392 
صيانة عامة للطرق وإنشاء للطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ق ص/ ط / 416 تصوير وصيانة عامة لشبكة 
مجاري األمطار في محافظتي الفروانية والجهراء

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ق ص /ط /415 تصوير و صيانة عامة لشبكة 
مجاري األمطار في محافظتي العاصمة و حولي

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نشر المحضر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل شامل 

مالحظات الجهاز على مناقصة  رقم ق ص / ط / 432

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

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page322021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4680
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ق ص/ط/417 تصوير وصيانه عامه لشبكه 
مجاري االمطار في محافظتي االحمدي ومبارك الكبير

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ا م 
م/2016/2015/11/1 توريد وتركيب وتشغيل اليه جديده لمباني قطاع الصيانه بالشويخ وصيانتها 

وتقديم الدعم الفني لها والتدريب عليها واالشراف على ربطها بشبكه الوزاره

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

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

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

تمديد



2021/44

  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 Page332021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1029
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم (هـ /ص/ص/180) ادارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ 
مشرف والمرافق التابعة لها المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 بمبلغ اجمالي وقدره (-/411,660 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (هـ ص/ص/225)

 

الموضوع
9
م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

وعدم موافقة كل من: 
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page342021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :789
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :512
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م م ك 2021/2020/5 أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكة 
والمدنية للمنشآت التابعة للمؤسسة  والمناطق التخزينية التابعه لها

 اطلع الجهاز على:
 كتاب المؤسسة رقم (2327) المؤرخ في 2021/5/25 المتضمن التعديالت
كتاب المؤسسة رقم ( 437 ) المؤرخ في 2021/4/28المتضمن التعديالت

 

طلب طرح المناقصة رقم م م ك /2021/2020/7 استئجار مركبات للمؤسسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / عباس محمود     كبير المهندسين

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page352021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

نشر

 رقم الكتاب :2326
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :510
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/126
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م م ك 2021/2020/2 توريد وتركيب أنظمة 
األجهزة المالحية الجديدة مع الضمان والصيانة والتدريب شاملة قطع الغيار للمؤسسة 

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م م ك/2021/2020/3 عمليات نظافة (مجمع 
الموانئ - ميناء الشويخ - ميناء الدوحه ) التابعين للمؤسسة 

 

(اعيد بحث) طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق رقم (1) للمناقصة رقم م م ك/6-
2020/2019 دراسه وتصميم ارض الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطقه الشعيبه 

التابعه للمؤسسه  (الميناء البري) 

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page362021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2213
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

طلب التمديد الرابع عشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2011/28 استئجار عدد ( 8 ) قطعة بحرية 
مكونة من عدد ( 4 ) ساحبات بحرية عدد ( 2 ) زورق ارشاد عدد ( 2 ) قارب ربط مع الطاقم 
بميناء الشويخ التابع للمؤسسة المبرم مع/ سي الين جروب للمقاوالت البحرية لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/6/7 بمبلغ اجمالي قدرة(932,382/100د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات توقيع 
عقد المناقصة الجديدة 2020-2019/2 

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page372021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/2561$
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

شركة مجموعة االنظمة الهندسية ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/2504$
 تاريخ الكتاب :2021/05/31

شركة مجموعة االنظمة الهندسية ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/2526$
 تاريخ الكتاب :2021/06/01

شركة مجموعة االنظمة الهندسية ش م ك م
 
 

شكوى شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي IPS Group المناقصة رقم م م ك 5-
2020/2019 دراسه وتصميم لتطوير ميناء الشويخ التابع للمؤسسة الستبعادها من لعدم وجود 

ترخيص مزاولة المهنة للمكتب الهندسي المحلي

 

شكوى شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي IPS Group الستبعادها من المناقصة 
رقم م م ك /9-2020/2019 دراسه وتصميم نقعه الفنطاس لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة 

للمكتب الهندسي المحلي.

 

شكوى شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي IPS Group الستبعادها من المناقصة 
رقم م م ك/2020/2019/8 تقديم الخدمات االستشارية الخاصة بدراسة وتصميم المناطق التخزينية 
التابعة للمؤسسة وإنشاء مدن لوجستية لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة للمكتب الهندسي المحلي

 

الموضوع
7

8

9

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اسباب االستبعاد كون اعمال المناقصة هي دراسة 

وتصميم  وتتطلب ترخيص مزاولة المهنة الهندسية

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اسباب االستبعاد كون اعمال المناقصة هي دراسة 

وتصميم  وتتطلب ترخيص مزاولة المهنة الهندسية

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اسباب االستبعاد كون اعمال المناقصة هي دراسة 

وتصميم  وتتطلب ترخيص مزاولة المهنة الهندسية

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page382021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :22236
 تاريخ الكتاب :2020/11/30

 
 
 

 رقم الكتاب :5690
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :5684
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

(إعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/7302 توريد ومناولة مواد كيماوية

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (9349) المؤرخ بتاريخ 2021/4/22 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة /غدير اشكناني     ممثل الوزارة

طلب طرح  المناقصة رقم و ك م /2020/2019/84 أعمال تحسين كفاءة خطوط الضغط العالي جهد 
33 ك.ف .

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/84 استبدال نظام التحكم لمقطرات المرحلة االولى 
في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page392021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :10116
 تاريخ الكتاب :2021/05/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2021/2020/99 أعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية
والتدفئة في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page402021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :21926
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2019/67-2020 تقديم خدمات هندسيه للتوربينات 
الغازيه ذات الدوره المشتركه وثنائيه الغرض والمعدات المساعده لها بكفاءه واستمراريه عاليه 
بمحطه الشعيبه الشماليه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه، وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة ،والموافقة على الطرح

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 11110 المؤرخ في 2021/5/17 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على الشركات المؤهلة :

- TNB REPAIR AND MAINTENANCE SDN.BHD LEADER شركة الداو 
الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

 SOGEX OMAN CO LLC -
الوكيل المحلي شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت

KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO . LTD -
الوكيل المحلي مؤسسة رجال األعمال التجارية

- شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت

 FIRST NATIONAL OPERATION & MAINTENANCE CO LTD -
الوكيل المحلي شركة مجموعة التحالف األهلية للتجارة العامة ش ش و

  GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC -
الوكيل المحلي شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد

  KOSPO LEADER DOOSAN HEAVY التحالف التضامني بين -
INDUSTRIES & CONSTRACTING CO LTD
الوكيل المحلي شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاوالت

وعدم موافقة كل من:
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/44

  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 Page412021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :5907
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م/2021/2020/13 أعمال طارئة إلصالح محطة 
تحويل الصليبية  ك.فW 33/132/300 استنادا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات (49) لسنة 

2019

- اطلع الجهاز على:
 كتاب الوزارة رقم 9834 المؤرخ في 2021/4/28 المتضمن التعديالت .
 كتاب الوزارة رقم 7405 تاريخ 2021/4/1 المتضمن القيمة التقديرية

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان يتولى الجهاز اجراءات طرح الممارسة

وعدم موافقة كل من:
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/44

  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 Page422021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :9843
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :9953
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :11215
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

-طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة و ك م/2020/2019/1 تزويد وتركيب خطوط 
هوائية ذات جهد فائق وعالي في مناطق متفرقة من دولة الكويت

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2015/2014/094 توريد وتمديد كيبالت
أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة الXLPE وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة 

من دولة الكويت (المرحلة الثامنة )

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة و ك م /2020/2019/16 إعداد الخدمات 
اإلستشارية الفنية والمالية إلدارة مشروعات القطاع الخاص

 

الموضوع
7

8

9

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page432021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :5853
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :11309
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :10593
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي و الملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم و ك م 
/2020/2019/40 صيانة عدد (235) مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في (75) محطة 

ثانوية

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2021/2020/47 أعمال إصالح وإعادة 
تأهيل موانع التسريب وقطع الغيار الميكانيكية للوحدات الغازية والدورة المشتركة ووحدات التناضح

العكسي بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2020/2019/83 أعمال الزراعة بمحطة
الدوحة الغربية لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

 

الموضوع
10

11

12

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر 

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page442021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :11308
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م/2020/2019/33 استبدال صمامات 
دخول البخار لمقطرات المرحلة األولى والثانية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/44

  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 Page452021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :10640
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :11427
 تاريخ الكتاب :2021/05/26

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم 2016/7242 توريد مواد متنوعة 
للخطوط الهوائية 11 ك . ف

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2019-2018/90 
توريد وتركيب وحدات تكييف جديده واستبدال القديم لبعض مواقع قطاع تشغيل وصيانه المياه

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2017/27-2018 أعمال 
النظافة بمحطة الدوحة الغربية لتوليد الكهربائية وتقطير المياه لمده ثالثة اشهر

 

الموضوع
14

15

16

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة 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   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة 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   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم (46) من

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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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 Page462021/06/20 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 :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :10635
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/53 استبدال المحوالت الموضعية بمحطات التحويل الثانوية القديمة جهد  0433/11.

ك.ف

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2018/7285 
توريد مولدات ديزل مختلفة القدرات معزولة الصوت ومتنقلة

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركين في المناقصة رقم و ك م /2020/2019/7293 
توريد وتسليم مناولة كيماوية لوحدات التقطير لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لحين 

استكمال باقي االجراءات .

 

الموضوع
17

18

19

م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة 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   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة 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   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين الفائزين تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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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 Page472021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2021/2252$
 تاريخ الكتاب :2021/05/18
شركة العرفج الهندسية  ذ م م

 
 

اعتذار شركة العرفج الهندسية عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم و ك م 2020/2019/30 
استبدال مضخات نازع  الغازات للمقطرات في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياة

 

الموضوع
20
م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد
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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 Page482021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3437000019
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :20213436000117
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

 رقم الكتاب :20213438000047
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم 5266-2018/2017 من المناقصة رقم و ك م / ع ص 
2017/2016/58 أعمال النظافة للمرافق التابعة لقطاع شئون المستهلكين المبرم مع / شركة 
امبريال للخدمات اللوجستية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/181,611 د.ك) بنسبة (16.7%) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة 

الجديدة رقم 2020/2019/56

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م 2019/2018/19أعمال صيانة وحدة حقن غاز ثاني 
أكسيد الكلورين وتوريد المواد الكيماوية بمجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي المبرم مع/ شركة 

الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2021/8/4 حتى 
2021/12/3 دون تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

 

طلب تعديل مبلغ التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م/2015/2014/92 صيانة القواطع 
الكهربائية وملحقاتها في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة المبرم مع / 

شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/13 حتى 
2021/10/12 ليصبح بمبلغ (-/178,530 د.ك ) بدال من (-/214,840 د.ك ) بناء على موافقة  

ديوان المحاسبة .

 

الموضوع
21

22

23

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على التمديد بالمبلغ المتبقي من العقد مع 

استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

وعدم موافقة :
عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة 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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :11544
 تاريخ الكتاب :2021/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :11525
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم و ك م /2021/2020/33 اعمال الصيانة السنوية 
للقواطع الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة شهر

 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم و ك م 59/ 2019/2018 تقديم خدمات هندسية 
للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية لمحطة 

الصبية الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطيرالمياة لمدة شهر

 

الموضوع
24

25

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات
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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 Page502021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :7869
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :10555
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة وتركيب عدادات 
الكهرباء والماء وأعمال القطع واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء) على/ شركة 

هيدروتك الهندسية (خامس اقل االسعار) مستوفي للشروط والمواصفات بنسبة خصم (%50.202)
مايعادل مبلغ اجمالي قدره (-/5,477,780د.ك).

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2019/2018/38 اعمال انشاء وازالة خطوط ضغط متوسط 11 
ك.ف وضغط منخفض واالعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت على شركة / الداو الهندسية
للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار ) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 

(-/860,000 د.ك ) .

 

الموضوع
26

27

م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: اإلستكمال مع جميع العطاءات إستنادا إلحكام المادة رقم( 40) من قانون المناقصات العامة رقم
49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز بالتوصية

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

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي خالل 10 ايام 

عمل

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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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 Page512021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :8047
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب اعادة عرض المناقصة رقم 48-2017/2016 تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة 
ألعمال انشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال 
الوقود لمحطة الزور بصفة االهمية واالستعجال و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 

 

الموضوع
28
م

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
  مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراراته السابقه الصادرة باجتماعات ارقام:

( 2020/12) المنعقد في 2020/2/12
(2020/43) المنعقد في 2020/8/17
 (2021/18) المنعقد في 2021/3/8

البيـــــــــــــــــــان

أعادة النظر بالقرار السابق
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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 Page522021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :21/23
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/2196$
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

شركة مجموعة االتحاد المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

MEW/46/12: رقم الكتاب 
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية من استبعادهم من المناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع 

واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202157543000015 بتاريخ 2021/5/4 المتضمن الرد 
على الشكوى

 

(إعيد بحث) شكوى شركة مجموعة االتحاد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت من استبعادها من 
المناقصة رقم و ك م /2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرباء والماء 

وأعمال القطع واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء)

- مرفق كتاب الشركة رقم (2021/2501) المؤرخ في 2021/5/25 المتضمن نفس الطلب

 

شكوى شركة / ميجاتك للمقاوالت الكهربائية الستبعادها من ترسية المناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع 

واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء)

 

الموضوع
29

30

31

م

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز إخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم (82) المنعقد بإجتماع رقم 

(2021/44) بتاريخ 2021/6/7

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) أيام عمل

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/44

  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 Page532021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2607$
 تاريخ الكتاب :2021/06/06

 
 
 

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 سباركلس لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ذ م م
2-شركة روش لالتجار في االدوية والمعدات واالجهزة والمستلزمات الطبية ش ش و 

3-شركة تشيلر تك ألجهزة التكييف والتبريد ومقاوالتها  
4-شركة هوازن اإلقليمية للتجارة العامة ذ م م 

5-شركة اإلحسان للتجارة العامة ش ش و
6-شركة هورايزون هيلث للبيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية واألدوات واألجهزة الطبية 

والعطور ومستحضرات التجميل ذ م م 
7-شركة نابلز العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/44 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

البيـــــــــــــــــــان


