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 Page22021/04/25 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/29
30-شعبان-1442 هـ 

االثنين 
- الموافق 2021/04/12 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/12 م

االثنين 2021/29 )( الساعه العاشرة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

 فهد علي المراد

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  14-04-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/04/25 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 الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 

الزراعة والثروه السمكية
 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

السيدة / مروة الرميان     ممثل الجهة / 
باحث قانوني

السيد / محمد المانع     محاسب

المهندس/ خالد بوناشي     ممثل الجهة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/ عبدالله الزعابي     ضابط هيئة امداد 
والتموين

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيد/ فيصل الفي     ركن اول مناقصات و 
ممارسات صيانة خدمات

السيد/ عادل دشتي     ممثل الجهة

السيدة /غدير اشكناني     ممثل الوزارة

المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة 
المختبرات

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

السيدة/ منال الضبيب     ممثل الجهة

د.ايمن البلوشي     نائب المدير العام للشئون
المالية و االدارية
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2021/29

  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 Page42021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

ديوان الخدمة المدنية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير أعمال الدعم الفني لخوادم وبيئة تشغيل عمل الجهات الرقم :- 2021/2020-4
الحكومية

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) 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



2021/29

  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 Page52021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

2057875-RFQ -: الرقم

2063807-RFQ -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد أنابيب تبطين قياس ( TO 30 5) وأنابيب حفر قياس (4 
TO  2/1 2 8/7 ) للحفر العميق

 LONG TERM SUPPLY OF CASSING SIZES 30 TO 5  AND TUBING
(SIZES 4 1/2 TO 2 7/8 FOR DEEP DRILLING WELLS (3 YEARS

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد رؤوس آلبار الحفر العميق مع الخدمات المرتبطة بها 
-X&LONG TERM SUPPLY AGREEMENT FOR WELLHEADS
 MASS TREE FOR DEEP DRILLING WELLS ALONG WITH

SERVICES

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
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.

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة دلتا كوربوريشن لصيانة المنشات النفطية واألبار ومصافي النفط ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  غير مستوفي 

مبلغ الكفالة البنكية.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page62021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

جامعة الكويت

الرقم :- 2021/2020/12

الرقم :- 2020/2019/174

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير وجبات غذائية ساخنة لطلبة وطالبات السكن الجامعي - 
ادارة التغذية 
جامعة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة أجهزة خوادم ونظام تخزين والنسخ األحتياطية المركزية - 
مركز نظم المعلومات

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
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.

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - مارفلز لتكنولوجيا المعلومات فرع من شركة المدائن المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم الشيك 

باسم لجنة المناقصات المركزية االسم السابق للجهاز.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page72021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك الكويت المركزي

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :152/102/7
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2-2021 اعمال تشغيل وصيانه واصالح الخدمات الهندسيه 
للمبنى الرئيسي والمبنى االحتياطي لبنك الكويت المركزي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page82021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1509$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية ذ م م
 
 

شكوى / شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية من توصية الهيئة بعدم ترسية المناقصة رقم 
هـ ز/م م/2019/2018/1 صيانه مشروع تحريج مدينه صباح االحمد على الشركة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page92021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1344163
 تاريخ الكتاب :2020/12/22

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة رقم خ-146-2024/2021 اعمال تشغيل وصيانه واصالح 
الخدمات الهندسيه لمبنى الرئيسي لمدة ثالث سنوات استنادا الحكام المادة رقم (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1362293 بتاريخ 2021/3/28 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ان يتم الطرح لدى الجهاز

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page102021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021003248
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2021005323
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ع 2020/2019/2 تقديم خدمة فندقية لمبنى مجمع محاكم الفروانية 
والمواقع التابعة لها 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل دشتي     ممثل الجهة

طلب التجديد السنوي للعقد رقم (أخ/2848/4) استئجار عدد (22) وحدات سكنية مؤثثة بالكامل 
بالعقار الكائن بمنطقة حولي المبرم مع / طالب حسين علي جراق لمدة سنة اعتبارا من 

2021/4/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/166,160 د.ك) وذلك لرغبة الوزارة 
استمرار استئجار الوحدات السكنية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021005868 المؤرخ في 2021/4/1 المتضمن نفس 
الطلب .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بطرح ممارسة جديدة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page112021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1460$
 تاريخ الكتاب :2021/04/01
شركة الدائرة المركزية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :553
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

شركة وربة للتجهيزات الطبية  ذ م م
 
 

 PCR 220 شراء موادLS0  (اعيد بحث) شكوى شركة الدائرة المركزية بشأن الممارسة
ASSAY الالزمة الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام 

المختبرات الطبية / جميع مختبرات الفايرولوجي في الوزارة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (703) بتاريخ 2021/4/7 المتضمن الرد

 

PCR 220 شراء موادLS0 (اعيد بحث) شكوى شركة وربة للتجهيزات الطبية بشأن الممارسة
ASSAY الالزمة الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام 

المختبرات الطبية / جميع مختبرات الفايرولوجي في وزارة الصحة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (704) بتاريخ 2021/4/7 المتضمن الرد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وتزود الشركة برد الجهة

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى وتزود الشركة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page122021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الخارجية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :490/10313
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :490/10199
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم ( و . خ 1 - 2020/2019 ) عقد فرعي عن عقد اتفاق تقديم 
خدمات الدفع االلكتروني المبرم مع / شركة الخدمات المصرفية االلية المشتركة لمدة سنة اعتبارا

من 2020/8/14 و حتي 2021/8/13 بمبلغ اجمالي قدره  ( -/ 180,000 د.ك ) 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / محمد المانع     محاسب

طلب االطالع و العلم بقيام الوزارة بمخاطبة وزارة المالية لتعديل مشروع ميزانية الوزارة للسنة 
المالية 2022/2021 كي يسمح البند بالصرف و ذلك لتتمكن من استكمال اإلجراءات الخاصة 

بترسية المناقصة رقم و.خ/ 2021/2020/1 التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية و أسرهم
داخل و خارج دولة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة للتأخر بعرض الطلب على الجهاز

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page132021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :1872
 تاريخ الكتاب :2020/08/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/836
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ص/ 6/ 2020 تصميم وتنفيذ االعمال االعالمية

*اطلع الجهاز على :
- كتاب الهيئة رقم (813) المؤرخ بتاريخ 2021/3/14 المتضمن التعديالت

- كتب الهيئة أرقام (2021/80) المؤرخ في 2021/1/10 المتضمن جدول التقييم الفرعي و 
(2701) المؤرخ في 2020/11/16 المتضمن االعتماد المالي 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / مروة الرميان     ممثل الجهة / باحث قانوني

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم (هــ ع ص/ 8 م ــ أ/ 2020/2019 )  انشاء
وانجاز وصيانة شبكة تصريف مياة التبريد لشركة صناعة  الكيماويات البترولية ومصفاة 
الشعيبة أسفل الطريقDD'  وامتداد للبحر بمنطقة الشعيبة الصناعية (المنطقة الشرقية) 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/29

  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 Page142021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

تعاقد باألمر المباشر

توصيات

 رقم الكتاب :12989/928
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :13181
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (م ع ت أ/ ت/1/2021) ايجار برامج الحاسب االلي الرئيسي نوع ( 
IBM) و تقديم خدمات الدعم الفني لها مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية ( الشركة هي 
الوكيل الوحيد لبرامج IBM )  لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1حتى 2022/3/31 بمبلغ 

اجمالي قدرة (1,704,100/58$) ما يعادل (-/515,000د.ك)  و ذلك استنادا للمادة (18) من 
قانون رقم (49) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د.ايمن البلوشي     نائب المدير العام للشئون المالية و االدارية

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم م ع ت ا/ق/1/2020 توريد مواد وأدوات مستهلكات 
نظافة لموظفي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالمقر الرئيسي والفروع التابعة لها وذلك

لألسباب المذكورة بكتاب الجهة

*اطلع الجهاز على كتب المؤسسة ارقام:
-928-18422 بتاريخ 2020/8/16 المتضمن طرح المناقصة 

-32030 بتاريخ 2020/11/22 المتضمن االعتماد المالي  

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة بطرح مناقصة 

جديدة

وعدم موافقة :
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا ألحكام المادة 55 بند 4 من قانون 

المناقصات العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/29

  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 Page152021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ادارة الفتوى والتشريع

رسائل واردة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :717/21
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :431
 تاريخ الكتاب :2020/04/06

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1529$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م
م
 
 

طلب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة من ترسية الممارسة الجزئية(ب) من الممارسة  
2021/2020/1  تطوير وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنظم المعلومات الدارة 

الفتوى والتشريع وتزويدهك باسباب االستبعاد

 

طلب الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات من ترسية الممارسة الجزئية(أ) من الممارسة  
2021/2020/1  تطوير وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنظم المعلومات الدارة 

الفتوى والتشريع وتزويدهك باسباب االستبعاد

 

شكوى / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت من ترسية الممارسة رقم 
2021/2020/1  تطوير وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنظم المعلومات الدارة 

الفتوى والتشريع

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد 

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد 

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page162021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :628
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :580
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم  2022/2021/201 استئجار سكن المدنيين العاملين في الحرس 
الوطني في منطقة الرقعي مع /السيد هارون عبد الحسين بهمن  لمدة ثالث سنوات بمبلغ إجمالي
قدره (-/673,920د.ك)  وفقا لنص المادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الفي     ركن اول مناقصات و ممارسات صيانة خدمات

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/8(ع) أعمال التنظيف 
والعمالة لمعسكر الصمود 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/29

  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 Page172021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :581
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التمديد السادس للعقد رقم (211-2016/2015) من الممارسة رقم (2016/2015-9) 
صيانة ومتابعة اعمال االنظمة االلية المبرم مع/ شركة سوليتير المتحدة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا 
من  2021/4/21 حتى 2021/7/20 بمبلغ اجمالي قدره (-/21,150 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء 

من إجراءات الممارسة رقم 2018/2019-5

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page182021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202108704
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :202108708
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :202108699
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب التمديد العاشر للعقد رقم (26) للمناقصة رقم م ع /16ج/2008/2007 تنفيذ أعمال 
النظافة لمباني ومدارس منطقة حولي التعليمية المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات 

ومعالجتها لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ (-/817,908 
د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة رقم (م ع /2020/2019/4)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الثاني عشر للعقد رقم (28) 
للمناقصة رقم م ع /16و /2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني ومدارس منطقة الجهراء 

التعليمية المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ (-/716,686 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات 

المناقصة الجديدة رقم (م ع /2020/2019/4)

 

طلب التمديد الثالث عشر للعقد رقم (28) للمناقصة رقم م ع /16و /2008/2007 تنفيذ أعمال 
النظافة لمباني ومدارس منطقة الجهراء التعليمية المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات 
ومعالجتها لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2022/3/30 بمبلغ (-/838,452 

د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة رقم (م ع /2020/2019/4)

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page192021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202108703
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :202108783
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب التمديد العاشر للعقد رقم (22) للمناقصة رقم م ع /16ي/2008/2007 تنفيذ أعمال 
النظافة لمباني ومدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات

ومعالجتها لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ (-/659,334 
د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة رقم (م ع /2020/2019/4)

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد التاسع للعقد رقم (22) للمناقصة
رقم م ع /16ي/2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني ومدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية
المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 

حتى 2021/9/30 بمبلغ (-/559,396 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة 
الجديدة رقم (م ع /2020/2019/4)

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page202021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3206
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة االيعاز لمن يلزم باالطالع واستدعاء شركة مفاز الهندسية للمقاوالت 
الستكمال اجراءات التعاقد مع حفظ حق الوزارة  للمناقصة رقم أ.ف 2019/2018/33 اعمال 
الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة للمساجد - محافظة مبارك الكبير - المنطقة الثانية 

وفي حال عدم تنفيذها لطلب الوزارة يتم مصادرة التأمين األولي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الطلب للجهة بناء على افادة ممثل الجهة بتوقيع العقد مع الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page212021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :911
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3386
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/18 للعقد رقم (116) إنشاء وإنجاز 
وصيانة مبنى دار القرآن الكريم بمنطقة سعد العبدالله المبرم مع / شركة العز العالمية للتجارة 

العامة والمقاوالت لمدة (110) يوم حتى 2021/12/1 بنفس الشروط والمواصفات دون زيادة 
مالية 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3054) المؤرخ في 2021/3/23 المتضمن البيانات و 
المستندات المطلوبة

 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/10,773د.ك)  ما يعادل نسبة 
(0.392%) على قيمة العقد رقم (80) من المناقصة رقم أف-2016/2015/28 اعمال نظافة 
المساجد والمباني التابعة الدارة مساجد محافظة حولي واية مواقع اخرى بدولة الكويت المبرم 
مع / شركة معرفي الكويتية لمقاوالت تنظيف المباني و ذلك لزيادة عدد (6) وحدات (مساجد) 
اعتبارا من 20201/5/1 حتى 2021/11/31 لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 

الجديدة رقم 2019/2018-44 

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيد/ إيمان المطيري

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page222021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :3604
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1440$
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

شركة مفاز الهندسية للمقاوالت العامة للمباني 
واالستئجار وتأجير المعدات على اختالف أنواعها ذ 

م م
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2020/2019/5 طباعة مجلة الوعي اإلسالمي وملحقاته لعدم موافقة 
وزارة المالية على اعتماد قيمة الترسية  

*اطلع الجهاز على التالي:
كتاب الوزارة رقم 694 بتاريخ 2021/1/24 المتضمن تجديد التامين االولي 

كتاب الوزارة رقم (11656) المؤرخ في 2020/12/28 المتضمن طلب ترسية المناقصه 

 

طلب شركة مفاز الهندسية للمقازالت العامة للمباني بأنها بصدد اإلنتهاء من كافة المطلوبات 
للمناقصة رقم أ.ف 2019/2018/33 اعمال الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة للمساجد 
- محافظة مبارك الكبير - المنطقة الثانية إلتمام عملية التعاقد ومن ثم مباشرة األعمال خالل 15 

يوم من تاريخه

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا ألحكام المادة 55 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016 لعدم توافر االعتماد المالي

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/29

  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 Page232021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :4823
 تاريخ الكتاب :2020/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1112
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 11 /2020/2019 شراء خوادم للنسخ االحتياطية و 
البيئة التجربية.

-اطلع الجهاز على كتب الجهة المتضمن التعديالت 
- (256)  بتاريخ 2021/1/18 

- (1234) بتاريخ  2021/3/21 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2021/2020/1 استئجار مخزن لتخزين 
المواد و إدارة المخزون و إدارة و تخزين المستندات لملفات قوة اإلطفاء العام  وتمديد موعد 

االقفال لمدة اسبوعين 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/29

  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 Page242021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :1478
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/12 
(METALINK) توريد وتركيب وتشغيل تراخيص أوراكل مع خدمة الدعم الفني

 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم أ خ/2684/4 ايجار مبنى وقاية الجهراء المبرم مع / فهد فالح 
محمد العجمي  لمدة سنة اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2022/5/31 بمبلغ إجمالي قدره (-

/115,200 د.ك)  

- علما بان العقد الموقع من تاريخ 2017/6/18

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
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   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page252021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :1062
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1490
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

(اعادة بحث) طلب تعديل ترسية المناقصة رقم 2019/2018/14 مشروع انشاء وإنجاز وصيانة
مركز إطفاء شمال غرب الصلبيخات لتصبح على/ شركة االرجان العالمية (اقل االسعار) بمبلغ (-
/960,000 د.ك) بدال من/ شركة االعمال االولى للتجارة و المقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

(-/964,945 د.ك) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية حيث ان الخطأ شكلي 
وليس حسابي

- مرفق تقرير قسم الترسيات

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2020/2019/8 صيانة وترميم المنشآت 
والمرافق التابعة لقوة االطفاء العام لمدة شهر حتى تاريخ 2021/5/6

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم 2020/78 المنعقد في 2020/12/14
ثانيا: الموافقة على الترسية على شركة االرجان العالمية (اقل االسعار) بمبلغ (-/960,000 د.ك)

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/29

  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 Page262021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :27241170100
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117098
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117099
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 212-10-7-2417 توريد معلبات ومواد غذائية لزوم / 
وحدات الجيش

 

 (اعيد بحث)  طلب طرح المناقصة رقم 212-3-7-2417 لحوم الضأن مذبوحة ومبردة لزوم / 
وحدات الجيش

 

 (اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 212-4-7-2417 توريد دجاج مثلج كويتي وبيض محلي
طازج لزوم /وحدات الجيش

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الزعابي     ضابط هيئة امداد والتموين

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعد توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page272021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2724117091
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117052
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117095
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 (اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 212-6-7-2417 توريد البان ومشتقاتها لزوم/وحدات 
الجيش

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 212-8-7-2417 أسماك وروبيان مجمدة لزوم / وحدات 
الجيش

 

(اعيد  بحث)طلب طرح المناقصة رقم 212-9-7-2417 توريد خضروات والفواكة لزوم/وحدات
الجيش

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page282021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2724117094
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117057
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117093
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

(اعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم 2417711212 توريد حبوب وبهارات لزوم / وحدات 
الجيش

 

(اعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم 241775212 توريد هامبورجر اللحم و هامبورجر 
الدجاج لزوم / وحدات الجيش

 

(اعيد بحث)طلب طرح المناقصة رقم 241777212 توريد مياه قناني للشرب ومشروبات غازية
لزوم / وحدات الجيش

 

الموضوع
7

8

9

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد القانون رقم (49) لسنة 

2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page292021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1542819 خدمات
النظافة بمعسكر لواء المغاوير

 

الموضوع
10
م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
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 م مع استعجال الجهة برفع 

التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/29

  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 Page302021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :1408
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

 
 
 

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

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص / ط /392 صيانة عامة للطرق وإنشاء للطرق 
المناطق الزراعية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت.

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 3236 بتاريخ 2021/3/25 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها وبناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page312021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2493
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2646
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص/ ط / 416 تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري 
األمطار في محافظتي الفروانية والجهراء.

- اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم 679 المؤرخ في2021/4/5 المتضمن دراسة بدائل أسلوب طرح األعمال

 كتاب الوزارة رقم 3729 المؤرخ في 2021/4/11 المتضمن االستعجال بالطرح 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال الضبيب     ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص /ط /415 تصوير و صيانة عامة لشبكة مجاري 
األمطار في محافظتي العاصمة و حولي

اطلع الجهاز على :
كتاب الوازرة رقم 680 المؤرخ في 2021/4/5 المتضمن دراسة بدائل اسلوب طرح المناقصة 

 كتاب الوازرة رقم 3728 المؤرخ في 2021/4/11 المتضمن االستعجال بالطرح 

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور / مرسال الماجدي

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور / مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page322021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :642
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :128
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم ق ص/ط/417 تصوير وصيانه عامه لشبكه مجاري 
االمطار في محافظتي االحمدي ومبارك الكبير

- اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم 678 المؤرخ في 2021/4/5 المتضمن دراسة بدائل اسلوب طرح االعمال 

كتاب الوزارة رقم 3730 المؤرخ في 2021/4/11 المتضمن االستعجال بالطرح 

 

طلب طرح الممارسة االتفاقيه االستشارية (أ.هـ ص /202) تقييم العروض ومراجعة التقييم 
واالشراف على اعمال تنفيذ العقد هـ ص /208 لدراسه وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة محطة 
تنقية محطة جنوب المطالع واالعمال المكمله لها وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016 والئحته التنفيذية

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور / مرسال الماجدي

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

عامة



2021/29

  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 Page332021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :760
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2514
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي و الملحق رقم (1) للممارسة رقم هــ ص /ط/285 صيانة 
وتشغيل محطات ضخ مياه األمطار لألنفاق التى تقع على الطرق السريعة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة علي طلب اصدار االمر التغيري االول 
بزيادة مبلغ اجمالي قدره ( 2,218,189/833 د.ك ) بنسبة ( 34.5 %) على قيمة عقد 
 الممارسة  ق ص/ط/363 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي (الرميثية )

المبرم مع / شركة الخرافي لإلنشاءات دون تمديد مدة العقد وذلك لتغطية تكاليف أعمال اضافية 
وأعمال نقص إلنجاز العقد

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من :
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور / مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/29

  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 Page342021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :208/20/012
 تاريخ الكتاب :2021/01/26

شركة الرسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاوالت 
العامة ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :61
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

شركة كوماتس للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

( اعيد بحث ) شكوى شركة الرسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاوالت العامة بشأن عدم الرد 
على استفسارتها المقدمة للمناقصة رقم هـ ص/208 انشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية مدنية 

جنوب المطالع واالعمال المكملة لها مع طلب تمديد موعد االقفال لمدة ستة اسابيع

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 630بتاريخ 2021/3/4 المتضمن رد القطاع الفني 
الوزارة

 

( اعيد بحث ) شكوى/ شركة كوماتس للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في قرار الجهاز 
السابق وفتح باب التأهيل للمناقصة رقم هـ ص/208 انشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية مدنية 

جنوب المطالع واالعمال المكملة لها لفترة زمنية كافية تمكن العديد من الشركات التقدم 
بعروضها الفنية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الشركات

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 630بتاريخ 2021/3/4 المتضمن رد القطاع الفني 
الوزارة

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن رد واضح

بخصوص استفسارات المناقصين

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن رد واضح

بخصوص استفسارات المناقصين

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page352021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/508$
 تاريخ الكتاب :2021/01/31

 .CHINA GEZHOUBA GROUP CO
LTD

 
 

 رقم الكتاب :2021/450$
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

شركة تحالفات المشاريع الوطنية لتجارة العامة ذ م 
م
 
 

( اعيد بحث ) شكوى  CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD على عدم تقديم 
العطاء الفني للمناقصة رقم (هـ ص/208) إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب 

المطالع واألعمال المكملة لها، وذلك ألن ظروف األزمة الحالية وإغالق المطار حال بينهم وبين 
التقديم. لذا تطلب الشركة إعادة فتح باب التقديم للعرض الفني

- اطلع الجهاز على:
 كتاب الشركة رقم (373) المؤرخ في 2021/1/21 

 كتاب الوزارة رقم 630بتاريخ 2021/3/4 المتضمن رد القطاع الفني الوزارة

 

( اعيد بحث) شكوى / شركة تحالفات المشاريع الوطنية للتجارة العامة المشاركة بالمناقصة رقم
هـ ص/208 انشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية مدنية جنوب المطالع واالعمال المكملة لها 

علي عدم تمديد موعد اغالق المناقصة و الموافقة علي فتح باب التقديم للمناقصة

*اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 630بتاريخ 2021/3/4 المتضمن رد القطاع الفني الوزارة

 

الموضوع
11

12

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن رد واضح

بخصوص استفسارات المناقصين

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن رد واضح

بخصوص استفسارات المناقصين

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page362021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/426$
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

VA TECH WABAG LIMITED
 
 

 VA TECH (اعيد بحث ) شكوى شركة أوت لوك إلدارة المشاريع (الوكيل المحلي) لشركة 
WABAG LIMITED وطلب تمديد موعد إغالق المرحلة األولى من المناقصة رقم هـ 
ص/208 انشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية مدنية جنوب المطالع واالعمال المكملة لها

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 630بتاريخ 2021/3/4 المتضمن رد القطاع الفني 
الوزارة

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن رد واضح

بخصوص استفسارات المناقصين

البيـــــــــــــــــــان



2021/29

  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 Page372021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :16854
 تاريخ الكتاب :2020/09/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1269
 تاريخ الكتاب :2021/01/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2020/4-2021 اعمال توريد وتركيب (6) 
ضواغط هواء االجهزه في محطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه لمدة 

ثالث سنوات

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6476) بتاريخ 2021/3/24المتضمن الرد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة /غدير اشكناني     ممثل الوزارة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2020/2019/56 أعمال النظافة للمرافق التابعة 
لقطاع شئون المستهلكين

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (5776) المؤرخ بتاريخ 2021/3/17  ورقم (1465) 
بتاريخ 2021/1/2 المتضمن الرد 

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/29

  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 Page382021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2484/11
 تاريخ الكتاب :2020/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :28944
 تاريخ الكتاب :2019/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2136
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2014/2013/109(ع) توريد وتركيب محركات 
كهربائية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4761 المؤرخ في 2021/3/10 المتضمن التعديالت 

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2018/2017/25 إنشاء و إنجاز و صيانة محطة تعبئة المياه 
بمنطقة غرب الفنيطيس بدال من محطة تعبئة المياه القائمة بمنطقة مشرف

 

(اعيد بحث) طلب  التالي:
اوال: تعديل اسم الموكل األجنبي المدرج في كشف المقاولين المعتمدين في اعالن المناقصة رقم 

و ك م /2018/2017/49 تزويد و تركيب محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 ك.ف لتزويد 
 Hyosung / ليصبح شركة (سابقا B كاظمة) معسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح

 Hayosung بدال من Heavy Industries Corporation - South Korea
 Corporation -SOUTH KOREA

ثانيا: تغيير اسم الوكيل المحلي ليصبح شركة بترو انيرجي الدولية للمقاوالت الكهربائية 
وااللكترونية والميكانيكية بدال من / شركة غرناطة لمعدات واجهزة البترول 

*مرفق كتاب الوزارة رقم 7985 بتاريخ 2021/4/8 المتضمن المستندات المطلوبة 

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق وثائق المناقصة مع مواد قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016 وتطرح بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
 Hyosung Heavy قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب لعدم تسجيل المقاول العالمي

Industries Corporation - South Korea لدى الجهاز

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/29

  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 Page392021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :6898
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :6441
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م / 2021/2020/9 توريد وفحص 
وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادة لشبكة الضغط المتوسط 11ك.ف 

واألعمال المدنية المتعلقة بها بمدينة صباح األحمد والخيران

 

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
6

7

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/29

  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 Page402021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :6540
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :4929
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2953
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق التعديلي ( 1 ) للمناقصة رقم و ك م / 11 /2020
/ 2021 إصالح وتطوير وصيانة نظم المراقبة والتحكم بمركز تحكم المياه الوطني بالشويخ 

والنظم التابعة له بالمنطقة الجنوبية

 

طلب نشر الملحق رقم (1) من المناقصة المحدودة رقم و ك م /2020/2019/14 دعوة 
استشارية لتعيين مستشار مقيم للقيام باعمال الدراسة والتصميم واعداد المناقصات لبعض 

المشاريع النوعية - قطاع مشاريع المياه

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم و ك م 
/2020/2019/41 تزويد وتركيب وصيانة مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في شبكة 

التوزيع الكهربائية

 

الموضوع
8

9

10

م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/29

  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 Page412021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :6011
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :6477
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1270$
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للملحق التعديلي رقم ( 1 ) للمناقصة رقم و ك م 
/2020/2019/59 التحديث والصيانة الجذرية لمركز التحكم الفرعي بالمدينة

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم و ك 
م/2020/7257 توريد محوالت تركب على أعمدة حجم 150ك ف  أ

 

افادة شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت االستعداد لتجديد الضمان البنكي االولي 
وفيما بعد تقديم الضمان البنكي النهائي للمناقصة رقم 48-2017/2016 تزويد وتنفيذ والتشغيل

المبدئي والصيانة ألعمال انشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية 
التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور

 

الموضوع

الموضوع

11

12

13

م

م

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز باجتماع رقم (2020/43) 

المنعقد في 2020/8/17

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق

تمديد



2021/29

  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 Page422021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

توصيات

 رقم الكتاب :2021/2
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

شركة ليمو سيتي لتأجير واستئجار السيارات ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :7800
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

اعتذار شركة ليمو سيتي لتأجير و استئجار السيارات عن تمديد التامين االولي للمناقصة رقم و 
ك م /2019/2018/82 تزويد الوزارة بمراسلين للقيام بأعمال توزيع البريد على جميع وزارات 

الدولة والبنوك والجهات الحكومية

 

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و ك م /2019/2018/50 أعمال التشغيل و الصيانة 
لمراكز المراقبة و التحكم و نظم المعلومات و الرقابة المرساه على /شركة الداو الهندسية 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (4,633,748/400د.ك) 
بدال من (-/5,143,435د.ك)  ذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

14

15

م

م

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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 Page432021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :22442
 تاريخ الكتاب :2020/12/02

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/7235 توريد وحدات رنج مين جهد 11 ك.ف على / 
شركة صناعة اللوحات الكهربائية (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ (-

/1,206,180 د.ك)

 

(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 (ثالث 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)

 

الموضوع
16

17

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة صناعة اللوحات الكهربائية (ثاني 

أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ (-/1,206,180 د.ك)
بعد استبعاد اقل العطاءات سعرا الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية لعدم استيفاء العطاء 

لشروط والمواصفات

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن الجدول المعدل لمقارنة 
العطاءات بعد احتساب نسبة أفضلية المنتج المحلي وحساب فاقد القدرة

ثانيا: 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

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 Page442021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :6114
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م/62-2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع
سائق-بدون سائق) كالتالي:

- البند رقم (1)استئجار عدد (940) سيارة متنوعة بدون سائق
 على / شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن ( ثالث اقل االسعار ) مستوفي الشروط 

والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/4,771,440د.ك) 
- البند رقم (2) استئجار عدد (343) سيارة متنوعة مع سائق 

على / شركة يوسف العويد واوالدة للسيارات ( اقل االسعار ) مستوفي الشروط والمواصفات 
بمبلغ اجمالي قدره (-/3,935,952د.ك)

 

الموضوع
18
م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

- البند رقم 1: عدم الموافقة على توصية الجهة والترسية على العطاء المطابق للشروط 
والمواصفات شركة أوتوماك للسيارات (خامس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/4.953.240

د.ك) بعد استبعاد العطاءات االقل سعرا لعدم استيفاؤهم للشروط والمواصفات

- البند رقم 2: الموافقة على الترسية على/ شركة يوسف العويد واوالدة للسيارات ( اقل االسعار 
) مستوفي الشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/3,935,952د.ك)

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 Page452021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1027$
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

شركة مشاريع الفوزان للتجارة العامة والمقاوالت 
ش ش و

 
 

 رقم الكتاب :2021/655$
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

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

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

 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة مشاريع الفوزان للتجارة العامة والمقاوالت على المناقصة رقم و ك م
/24/ 2018/2017 تزويد وتركيب خطوط هوائية ذات جهد 132 ك.ف لتزويد معسكر الشيخ / 
سالم العلي السالم الصباح (كاظمة B سابقا ) بالطاقة الكهربائية لعدم سماح الجهاز لها بشراء 

مستندات المناقصة.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7854 بتاريخ 2021/4/6 المتضمن الرد

 

(إعادة بحث) شكوى الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية على ترسية المناقصة رقم و ك م 
/2016/7235 توريد وحدات رنج مين جهد 11 ك.ف

 

(اعيد 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

*مرفق كتب الشركة التالية :
-268 بتاريخ 2021/3/7
 299 بتاريخ 2021/3/16

 

الموضوع
19

20

21

م

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
  تخطر الشركة برد الجهة ويسمح لها بشراء مستندات المناقصة

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 79 باجتماع رقم 

2021/29 المنعقد في 2021/4/12

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام 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 Page462021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1338$
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

شركة اوتوماك للسيارات ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :99-20
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

شركة االولوية للسيارات  ش م ك م
 
 

(اعيد بحث) شكوى/ شركة اوتوماك للسيارات على ترسية البند رقم (1) من المناقصة رقم و ك 
م/62-2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق)

*اطلع الجهاز على كتاب الوازرة رقم 7687 بتاريخ 2021/4/4 المتضمن الرد على الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة/ االولوية للسيارات على ترسية المناقصة رقم و ك م/62-
2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق) و ذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة 

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (20/107) المؤرخ في 2020/3/15 المتضمن ملحق 
لمرفقات الطلب

 

الموضوع
22

23

م

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 81 باجتماع رقم 

2021/29 المنعقد في 2021/4/12

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/29 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 81 باجتماع رقم 

2021/29 المنعقد في 2021/4/12

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

البيـــــــــــــــــــان


