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 Page22021/05/30 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/38 ) الساعه التاسعة والنصف من صباح يوم ( 
االثنين  ) 05-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/05/17 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
بدر عبداللطيف الدويسان
عبد الله مبارك الشريف

 مساعد المطيري
 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

مشعل منديل القحص

 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 الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  19-05-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/38 )



 Page32021/05/30 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 ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير 
إدارة الشئون المالية ممثل الجهة

السيد/ فواز الهاجري     باحث قانوني

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة 
االشغال

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء 
و الماء

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة 
الشروط

السيد/ عبدالناصر المطر     رئيس قسم التيار
الغير منقطع والبطاريات

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون 
العقود بالتكليف ممثل الجهة

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12



2021/38

  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 Page42021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان المحاسبة

نشر

 رقم الكتاب :1714
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2019/3-2020 توفير خدمات الفراشين 
وخدمات الضيافة لموظفين الديوان 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة الشئون المالية ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/38

  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 Page52021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1296
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/14 /2016 /2019 ) اعمال صيانة 
وتشغيل معدات التكييف ( تبريد ــ تدفئة ) للمبانى التابعة للهيئة المبرم مع / شركة كاظمة لخدمات

الصيانة لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/17 حتى 2021/10/16 بمبلغ اجمالي قدره 
(31,915/134د.ك) وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصه الجديده

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة 
-رقم (2021/1262 ) المؤرخ في 2021/4/27
- رقم (2021/854) المؤرخ في 2021/3/16

- افادة القطاع الفني عدم وجود مالحظات فنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فواز الهاجري     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة 

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page62021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

أمر تمديد/ أمر تغييري

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :25485
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1681$
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

شركة ادراك المتحدة الستشارات تقنية المعلومات ذ 
م م
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم د خ 6/6/53-2019من  المناقصة رقم 1 -2019/2018 صيانة 
األنظمة المتكاملة المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/5/11 حتى 2021/11/10 بمبلغ اجمالي قدره (-/802,680د.ك) بنفس 
الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2021/2020/2 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

(إعيد بحث) شكوى شركة/ ادراك المتحدة الستشارات تقنية المعلومات من التعسف في الشروط 
الخاصة للمناقصة رقم 2-2021/2020 صيانة األنظمة المتكاملة

* اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (26057) المؤرخ في 2021/5/3 المتضمن الرد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page72021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :5326
 تاريخ الكتاب :2020/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :5866
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2019/2018/2(ع) استبدال البطاريات القديمة المغذية لمحطات 
المدارج وبرج المراقبة والمولدات االحتياطية في مطار الكويت الدولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالناصر المطر     رئيس قسم التيار الغير منقطع والبطاريات

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 15-2020/2019 القيام بتوفير الصيانه 
الوقائيه للمحوالت وقواطع الكهربائيه ذات الجهد المتوسط (11) كيلو فولت للوحات الرئيسيه 

في المحطات

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن مراجعة ادارة 

الفتوى والتشريع لوثائق المناقصة

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: عدم الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل 
ثانيا: تمديد اإلقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/38

  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 Page82021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيات

 رقم الكتاب :5327
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/8 توريد وتركيب وتشغيل أعمدة اإلنارة لساحة وقوف 
الطائرات في مطار الكويت الدولي على / شركة صحارى المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت 

(أقل األسعار) المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/184,900 د.ك)

* اطلع الجهاز على مرفق إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن محضر لجنة الشراء 

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/38

  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 Page92021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1779
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1839
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول للعقد رقم (2020/2019/31) الخاص بالمناقصة رقم 
2019/2018/3 مشروع أعمال تشغيل وإدارة كراج قوة اإلطفاء العام لصيانة وإصالح اآلليات 
والسيارات والمعدات والمركبات التابعة لها المبرم مع / شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على

النحو التالي :
- أوال: بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (104,058/910 د.ك) ما يعادل نسبة (3.9%) لعدد (14) 

عمال فنيين من قيمة العقد
-ثانيا: بزيادة مبلغ إجمالي قدره (90,764/940 د.ك) ما يعادل نسبة (3,4%) لعدد (10) عمال

فنيين  من قيمة العقد 
وذلك التباع سياسة الدولة في الترشيد واإلنفاق

- افادة القطاع الفني عدم وجود مالحظات فنية

 

طلب التمديد األول للعقد رقم 2021/2020/16 من المناقصة رقم 2020/2019/6 تجديد 
تراخيص اوراكل مع خدمة الدعم الفني Metalink المبرم مع / الشركة العربية لخدمات 
الكمبيوتر لمدة ستة شهور اعتبارا 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-
/66,000 د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة (2021/2020/9) 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة

عدم موافقة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page102021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

 رقم الكتاب :1780
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/8 صيانة وترميم المنشآت والمرافق التابعة للقوه على
/ شركة الشرق األوسط لالنشاءات ( مدكو ) (أقل األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات 

بنسبة خصم وقدرها (-42,4%) وبمبلغ(-/1.382.400د.ك)

-إطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 2248 بتاريخ 2021/5/19 المتضمن القيمة بعد تطبيق 
نسبة الخصم

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على توصية الجهة بالترسية على / شركة الشرق األوسط 
لالنشاءات ( مدكو ) (أقل األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بنسبة خصم وقدرها (-

42,4%) وبمبلغ(-/1.382.400د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/38

  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 Page112021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

 رقم الكتاب :1084/2/10
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (3) للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة 
طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة االشغال

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/38

  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 Page122021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :329
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :496
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص / 184 ادارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية
كبد المبرم مع / شركة مشرف للتجارة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/24 حتى

2021/12/23 بمبلغ اجمالي قدره (281,962/500د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
المناقصة الجديدة رقم (هـ ص / 210)

- اطلع الجهاز على كتاب شركة مشرف للتجارة رقم (2021/154 ) المؤرخ في 2021/4/13 
المتضمن الموافقه علىالتمديد لمدة ستة اشهر بعد الزيادة الطفيفة بالسعر  وانهم بانتظار موافقة 
الوزارة كتابيا رسميا و في حال رفضهم في ما جاء في كتاب الشركة فيرجى االسراع بالعمل على

استالم المحطة وتسليمها الى مقاول اخر بنهاية التمديد رقم (5) 

- افادة القطاع الفني عدم وجود مالحظات فنية

 

طلب التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم هـ ط/266 تصميم و انشاء و انجاز وصيانة طرق 
و جسور و صرف صحي و مجاري مياه امطار و خدمات اخرى بين الدائري الخامس و طريق 
الغزالي و شارع محمد بن القاسم المبرم مع / شركة ساي للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ( 
604 ) يوما اعتبارا من 2020/8/1 بدون اي تكلفة مالية اضافية وذلك بسبب تاخير اصدار 

التصاريح و اعتماد المخططات التعاقدية

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناء على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page132021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :61/2021
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

شركة الهندسة و التشغيل للمقاوالت العامة ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى السادة / شركة الهندسة والتشغيل للمقاوالت العامة وطلب اضافة الشركة 
ضمن الشركات المدعوة للمناقصة رقم هـ ص /ص /216 إدارة و تشغيل و صيانة محطة ضخ 

الرقعي و الشيكة المرتبطة بها مع تمديد موعد اإلقفال لمدة ثالثة أشهر

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2100) المؤرخ في 2021/4/27 المتضمن رد الوزارة 
على الشكوى 

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: رفض الشكوى لعدم تقديمها بالمواعيد المقررة قانونيا
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page142021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :272722000498
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 1502916 خدمات النظافة بلواء صالح المحمد اآللي /94 ومعسكر 
الباتريوت ميناء عبدالله

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/38

  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 Page152021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :272722000485
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :272722000497
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

افادة الوزارة بعدم رغبة شركة/ دانا وبيركلي التجارية بتمديد عقد المناقصة رقم 1462716 
خدمات النظافة لمباني هندسة المنشات العسكرية ( المقر الرئيسي ) لمدة ستة اشهر وانهائة في
موعدة حيث ان موافقتهم على التمديد كانت مشروطة بصرف فرق الرواتب و الذي اليجوز قبوله

لتعارضه مع المادة الثانية من قرار وزارة الشئون رقم 14 لسنة 2017

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2262813 ( ع ) خدمات النظافة بالمواقع الحدودية 
المبرم مع / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر تنتهي في 

2021/12/23 بمبلغ اجمالي قدره (-/112,380د.ك) بعد تخفيض نسبة العمالة بنسبة (%20) 
بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2882819 

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لتطبيق شروط العقد

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

عدم موافقة
 عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page162021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :27241170151
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب إلغاء التمديد الزمني للعقد رقم 27240004147 توريد خضروات وفواكه طازجه لزوم 
وحدات الجيش المبرم مع / شركة كوفان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر حتى 
2021/7/14  لالستفادة من الكميات المتبقية بالعقد دون اعباء مالية و لحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصه الجديدة رقم 192-7-1- ا  وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف ممثل الجهة

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفاصيل 

طلب التمديد

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page172021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2006$
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

شركة كلير فيجن لالنتاج الفني ذ م م
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وأ/ 
2020/2019/294 توريد وتركيب وفحص وتدريب وضمان عدد (7) أجهزة ميكروويف متنقلة 

بوزارة االعالم.

 

طلب / شركة كلير فيجن لالنتاج الفني استرداد الشيك المصدق المقدم للمناقصة رقم 
وأ/2020/2019/295 تقديم خدمة االستديوهات بسواتلها للنقل الحي وخدمات أخرى من موقع

الحدث من العواصم العالمية للوزارة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نواف المطيري     رئيس قسم دراسة الشروط

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
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   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على طلب الشركة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد

االعتذار عن تمديد



2021/38

  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 Page182021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

 رقم الكتاب :68
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :34
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

طلب اعادة عرض  ترسية المناقصة رقم و أ 2019/2018/279 توريد وتركيب وتشغيل وضمان
وتدريب وحدتين نقل اذاعي لوزارة اإلعالم علي / شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ( 
ثالث اقل االسعار )المطابق للمواصفات الفنية  بمبلغ اجمالي قدرة ( -/168,080د.ك ) وذلك 

بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب ترسية المناقصة رقم وأ /2020/2019/310 توريد و تركيب وحدات تبريد مركزية مع 
مضخات ووحدات مناولة الهواء ووحدات لغرف السيرفرات بمجمع االعالم على/ شركة بدر المال
واخوانه (اقل االسعار) مطابق للمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/1,532,500 د.ك) بعد 

عمل موازنة تثمينية

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم وضوح الطلب المقدم ولتحديد ماهو المطلوب

من الجهاز

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التامين االولي خالل 10 

ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/38

  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 Page192021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4577
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز إخطار الشركة باعطائها مهلة اسبوع لتقديم التامين النهائي للجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page202021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4819
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

 رقم الكتاب :4080
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4363
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة رقم 2012/2011/50 ( ع ) استكمال اعمال مشروع انشاء 
وانجاز وصيانة مبنى اداري تابع للوزارة بمنطقة الرقعي المبرم مع / شركة اإلعمار الحديثة 
للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 265 يوما انتهى في 2021/3/9 دون  اي زياده مالية وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (256,387/080د.ك) مايعادل 
نسبة (20%) من قيمة عقد المناقصة رقم أ.ف40_2019/2018 اعمال نظافه مبنى المقر 

الرئيسي لوزاره االوقاف والشئون االسالميه بمنطقه الرقعي المبرم مع / شركة جلوبال العصرية 
إلدارة المرافق لتصبح قيمة العقد بعد التخفيض (1,025,548/320 د.ك) ( تنفيذا بقرار مجلس 

الوزراء رقم 728 )

 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (55) أخ 2753/4 عقد ايجار للعقار الكائن بمنطقة الفنطاس قطعة
1 قسيمة (11) مع السيد / حسين علي السعيد لمدة سنة اعتبارا من 2021/7/2 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/146,400 د.ك)

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

وعدم موافقة 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page212021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4478
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (76) أ خ / 4 / 2757 عقد ايجار للعقار الكائن بمنطقة الفنطاس 
قطعة ( 17 ) قسيمة رقم ( 11 ) الستخدامه كماكتب الدارة مساجد محافظة مبارك الكبير المبرم  
مع / شركة مجموعة االوراق المالية تمثلها شركة/ مجموعة يونايتد انفستمنت للتجارة العامة و 

المقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/7/7 بمبلغ اجمالي قدره ( -/ 100,800د.ك ) 

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

 
وعدم موافقة كل من :

 رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة باإلنابة / م. شعاع اكبر
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page222021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

تأهيل مسبق

 رقم الكتاب :7465
 تاريخ الكتاب :2020/10/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح التأهيل المسبق للشركات والمؤسسات المتخصصه في اعمال نظافه 
المدن

*اطلع الجهاز على كتب البلدية المتضمن التعديالت 
- رقم (2021/88) بتاريخ 2021/4/22  

- رقم (103) بتاريخ 2021/5/9 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية 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/ ادارة الفتوى والتشريع السيد/ عبدالله الشريف

البيـــــــــــــــــــان

طرح



2021/38

  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 Page232021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1213
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

 
 
 

(إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 14 /2020/2019 تنظيف مبنى المجلس البلدي وأعمال 
المراسالت والنظافة لمدة ثالثة سنوات من تاريخ المباشرة الفعلية وفقا للمادة رقم (17) من 

قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (2716) المؤرخ في 2021/4/19 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/38

  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 Page242021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

نشر

 رقم الكتاب :85
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2684
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2018/2017/10 اعمال تجميل وتطوير 
الساحات واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/9 أعمال ترميم وصيانة 
واعمال إنشائية صغيرة في المرافق والمنشآت العائدة للبلدية بمحافظة مبارك الكبير

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على النشر 
ثانيا : تمديد االقفال لمدة اسبوع

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على النشر 
ثانيا : تمديد االقفال لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/38

  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 Page252021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/100,000د.ك) مايعادل نسبة ( 
10%) على قيمة العقد للمناقصة رقم 2018/2017/17 أعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية 
صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة للبلدية  بمحافظة الفروانية المبرم مع / شركة ليانا الدولية

للتجارة العامة والمقاوالت للحاجة الماسة ألعمال صيانة جارية ويلزم انجازها

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page262021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :322
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :238
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م م ك 11-2021/2020 االشراف على تنفيذ وانجاز اعمال مشروع 
انشاء وانجاز وصيانه المجمع االداري بميناء الشعيبه التابع للمؤسسة

 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم م م ك /2020/2019/13 إعادة تأهيل المراسي من 1 
إلى 7 بميناء الشويخ التابع للمؤسسة .

**اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 364 المؤرخ بتاريخ 2021/1/21 المتضمن التعديالت

 

( اعيد 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 (437) المؤرخ في 2021/4/28 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/38

  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 Page272021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :879
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :398
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م م ك /2019/2018/6(ع) توفير عمالة واالجهزة 
واآلالت والمعدات لتقديم خدمات االمن والسالمه للمناطق التخزينية بمينائي الشويخ والدوحة 

التابعبين للمؤسسة 

* اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (395) المؤرخ في 2021/4/25 المتضمن التعديالت 

 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 6 / 2012 الصالح و صيانة و تشغيل و 
توريد و تركيب قطع غيار للعوامات و الركائز البحرية ( الدالئل البحرية ) التابعة للمؤسسة 

المبرم مع / شركة نصيب للمالحة لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/5/1 بمبلغ اجمالي قدره   
(71,987/458د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم م م ك 

2020/2019/1/

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ان يكون التمديد االخير

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/38

  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 Page282021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

 رقم الكتاب :96/35
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب االطالع واالفادة نحو نتائج التقييم الفني للمناقصة رقم م م ك/2020/2019/8 تقديم 
الخدمات االستشارية الخاصة بدراسة وتصميم المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة وإنشاء مدن 

لوجستية

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على نتيجة التقييم الفني وتفتح العروض المالية المستوفية لنسبة التقييم الفني 
للمكاتب المحلية التالية :

 WZMH architects / 1-دار مستشار والخليج لالستشارات الهندسية والمكتب العالمي
2-مكتب SMEC INTERNATIONAL PTY والمكتب المحلي/ دار اس اس اتش 

انترناشيونال لالستشارات الهندسية
 DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS /3-المكتب العالمي

Kuwait Engineering Group /والمكتب المحلي
4-المكتب المحلي/ دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية 

 RINA consulting SPA /والمكتب العالمي
 PROYAPI ENGINEERING CONSULTANCY INC /5-المكتب العالمي

والمكتب المحلي/ دار الشاهين لالستشارات الهندسية

و عدم إجتياز المكتب المحلي:
1- المكتب المحلي/ دار السور لالستشارات الهندسية 

RMJM FZ-LLC /والمكتب العالمي

ثانيا : إستبعاد المكتب المحلي التالي:
 IPS Group 1- شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي

لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنه للمكتب الهندسي المحلي

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page292021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

 رقم الكتاب :423
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

 رقم الكتاب :317
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2019/2018/12 مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة شبكة البنية 
التحتية بميناء الشويخ التابع للمؤسسة على/ شركة بودي لالنشاءات (أقل االسعار) مستوفي 

الشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/10,814,000 د.ك) بعد وجود خطا حسابي 
اليتجاوز %5

 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك/2019/2018/8 عمليات نظافة ميناء الشعيبة التجاري التابع 
للمؤسسة لمدة ثالث سنوات على / شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق ( 
عطاء وحيد ) المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدرة ( 960,314/981 د.ك ) 

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة
ثانيا:الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا 

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

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة استنادا الحكام المادة (54) 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 Page302021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :6854
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :3181
 تاريخ الكتاب :2021/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :5966
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 KV-300mm2-3core طلب طرح المناقصة رقم 2016/7232 توريد كبيل ثالثي القالب
33xlpE Cable

 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/2019/20 أعمال النظافة والزراعة 
بمحطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة ثالث سنوات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8857 المؤرخ في 2021/4/20 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء و الماء

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/2019/23 صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات 
التحويل الرئيسية حتى سعة MVA750 (المرحلة الثانية) 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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 Page312021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :23470
 تاريخ الكتاب :2020/12/22

 
 
 

 رقم الكتاب :23472
 تاريخ الكتاب :2020/12/22

 
 
 

 رقم الكتاب :5681
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/34 أعمال الصيانة السنوية لنظم اإلتصاالت في 
محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/35 أعمال صيانة و تطوير نظام مكافحة الحريق
بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/54-2021 اعمال صيانه وتطوير نظام مكافحه الحريق 
بمحطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه للوحدات الغازيه ذات الدوره 

المركبه ( المرحله االولى ) ووحدات التناضح العكسي

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل الجهة 

المكانية ضم المناقصة مع مناقصة 2020/54-2021 لذات االعمال  وذات المحطة

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل الجهة 

المكانية ضم المناقصة مع مناقصة 2020/35-2021 لذات االعمال  وذات المحطة

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 Page322021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :7842
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :4451
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2017/2016/85 تركيب معدات إنارة الشوارع في
جميع المناطق الجغرافية بدولة الكويت لمدة 3 سنوات

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13818 بتاريخ 2020/8/26 

 

 طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2021/2020/46 أعمال اصالح وإعادة تأهيل موانع التسريب
وقطع الغيار الميكانيكية للوحدات البخارية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء و الماء

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/38

  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 Page332021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

طرح ممارسة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :4342
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة 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 الممارسة رقم و ك م/6-2018/2017 اعمال الخدمات االستشاريه للتشغيل 
والدراسات وحمايه النظام الكهربائي وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 

(49) لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

9

10

م

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان يتولى الجهاز اجراءات الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد 

الفريح
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

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 Page342021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :6853
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

طلب التعاقد المباشر للعقد رقم 2020/7297 توريد قطع غيار للمعدات الدوارة بمحطة الصبية 
 ,MITSUBISHI POWER/ لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياه المبرم مع

Ltd(MITSUBISHI POWER )  موكلو السادة / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة و 
بناء السفن لمدة ثالث سنوات  بمبلغ اجمالي قدرة ( -/8,636,040 د.ك ) و ذلك استنادا للمادة 

18 لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم( 8984) بتاريخ 2021/4/19 المتضمن المستندات 
والبيانات المطلوبة 

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

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 Page352021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :8478
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8256
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :20212053000001
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2020/2019/29 أعمال زراعة 
محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2020/2019/55 اعمال الصيانة 
السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) و ( 2 ) ومحضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م 
/2020/2019/61 تزويد و تركيب عدد ( 2 ) محطة تحويل رئيسية في منطقة بوبيان جهد 

11/132 ل.ف 

 

الموضوع
12

13

14

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على نشر الملحقين أرقام (1-2)
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي
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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 Page362021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :8241
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :8347
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2020/2019/72 أعمال الصيانة 
السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة للوحدات البخارية واستبدال وحدات التكييف لمحطة 

الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2017/7268 توريد وصالت طولية 
لكبيل زيتي أحادي القالب جهد 132 ك. ف -630 مم 2

 

الموضوع
15

16

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/38

  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 Page372021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :5599
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم و ك م/ ع /4919-2015/2014 أعمال الخدمات االستشارية 
 PARSONS/ للتشغيل والدراسات وحماية النظام الكهربائي المبرم  مع

BRIINCKERHOFF INTERNAIONAL بالتضامن مع / مكتب حبشي لالستشارات 
الهندسية لمدة ستة أشهر اعتبار من 2021/6/1 حتى 2021/11/30 د بمبلغ إجمالي قدره 

(406,314/276د.ك )  وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة (و ك م / 6-
 (2018/2017

*مرفق كتاب الوزارة رقم11145  بتاريخ 2021/5/18 المتضمن القيمة االجمالية للتمديد 
المطلوب

 

الموضوع
17
م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة كل من:
عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد 

الفريح
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

 عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page382021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :20213436000055
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :9898
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,984,987 د.ك) ما يعادل نسبة 
(12.5%) على قيمة العقد رقم (و ك/ ع ص/5390-2020/2019) من  المناقصة رقم و ك م 

/2017/29-2018 أعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية تحت الجهد حتى 400 ك . ف 
LIVE المبرم مع/ شركة امكو للهندسة واإلنشاءات بدون مدة زمنية اضافية وذلك لتمديد البند 
رقم (5,6) من مواصفات العقد فقط وهي اعمال لضمان عدم فصل التيار الكهربائي عن الخطوط

الهوائية ذات األهمية الستقرار الشبكة الهوائية

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2018/7285 توريد مولدات ديزل مختلفة القدرات معزولة 
الصوت ومتنقلة على/ شركة محمد عبدالرحمن البحر (اقل االسعار) المستوفي للشروط 

والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/2,900,678 د.ك)

 

الموضوع

الموضوع

18

19

م

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بناء على طلب 

ممثل الجهة

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على توصية الجهة بالترسية على/ شركة محمد عبدالرحمن 

البحر (اقل االسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/2,900,678 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/38

  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 Page392021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :9172
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :9593
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2021/2020/40 أعمال صيانة معدات إنارة الشوارع 
بمحافظة الفروانية بدولة الكويت على / شركة العاقول للمقاوالت الصحية و الكهربائية

 ( اقل االسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (500/ 1,471,217 د.ك )

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2019/2018/53 استبدال المحوالت الموضعية بمحطات 
التحويل الثانوية القديمة جهد  0433/11. ك.ف على / شركة الخنيني للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ وقدره (-/810,000 د.ك) 
بنسبة خصم (%49.375)

 

الموضوع
20

21

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على / شركة العاقول للمقاوالت الصحية و الكهربائية

 ( اقل االسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (500/ 1,471,217 د.ك )

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على توصية الجهة بالترسية على / شركة الخنيني للتجارة 
العامة والمقاوالت (أقل األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ وقدره (-/810,000 

د.ك) بنسبة خصم (%49.375)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/38

  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 Page402021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :9563
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب دراسة عطاء شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (رابع أقل األسعار) مستوفي 
الشروط واالسعار بمبلغ اجمالي قدره (-/1,168,000 د.ك) للمناقصة رقم و ك 

م/2020/2019/15 صيانة البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة 
الشمالية  وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 9565 بتاريخ 2021/4/25 المتضمن استبعاد شركة / تحالفات 
المشاريع الوطنية للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهة

 

الموضوع
22
م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن توصية 

واضحة

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/38

  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 Page412021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :4935
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :21/26
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

( اعيد بحث) طلب إعادة  النظر بقرار الجهاز السابق وترسية المناقصة رقم و ك م / 4 /2019/
2020 صيانة البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة الجنوبية على 

شركة/ اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ( ثالث اقل االسعار) المستوفي للشروط و 
المواصفات بمبلغ (-/1,179,513 د.ك) بعد عمل الموازنة التثمينية 

 

رد الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية على أسباب استبعادها من المناقصة رقم و ك م 
/2016/7235 توريد وحدات رنج مين جهد 11 ك.ف وطلب إعادة النظر بالترسية

 

الموضوع

الموضوع

23

24

م

م

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على توصية الجهة بالترسية على شركة/ 

اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ( ثالث اقل االسعار) المستوفي للشروط و المواصفات بمبلغ
(-/1,179,513 د.ك) بعد عمل الموازنة التثمينية 

بعد إستبعاد كل من :
 مجموعة علي الغانم (أقل االسعار) لمخالفته شروط المناقصة

شركة /ترانس دبليو (ثاني أقل األسعار) لعدم وجود خبرة

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

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان

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 Page422021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

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

شركة مجموعة االتحاد المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

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

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :6614/2021
 تاريخ الكتاب :2021/05/02

 
 
 

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)

 

(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

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم 
من/ الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  بشان المناقصة رقم و ك م /2016/7235 توريد 

وحدات رنج مين جهد 11 ك.ف

 

الموضوع
25

26

27

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/38 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان


