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 Page22021/04/18 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/26
22-شعبان-1442 هـ 

االثنين 
- الموافق 2021/04/05 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/05 م

االثنين 2021/26 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    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
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
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1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  06-04-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 



 Page32021/04/18 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 اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل وزارة الصحة
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيد/ محمد الحافظ     مدير ادارة االنشاءات
باالنابة

السيد/ خالد الخليل     مراقب الخدمات العامة

السيد/ صالح القطان     مالزم اول

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق 
العقود

السيد/ مطلق العتيبي     الوكيل المساعد 
لشبكات التوزيع

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

المهندس/ عبدالله عباس     مهندس 
اختصاصي

السيد/ محمد ذياب     مهندس كمبيوتر

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

السيد/ فهد الغيالني     مدير ادارة التنسيق 
والتنفيذ
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2021/26

  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 Page42021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- و ك م /2021/2020/33

الرقم :- و ك م /2019/2018/9

الرقم :- و ك م /2017/2016/60

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الصيانة السنوية للقواطع الكهربائية في محطات توليد القوى 
الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد و تركيب معدات المراقبة و التحكم لمحطات تحويل المطار C و 
B والشعيبة الصناعية الغربية A الشعيبة الصناعية الغربية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال استبدال و احالل أجهزة وقاية القضبان الرئيسية INEX-2 في
محطات اتحويل الرئيسية المختلفة (المرحلة الثانية )

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (16) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية ش م ك  مقفلة
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية 

موجهة للجهة و ليس للجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page52021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

ديوان الخدمة المدنية

شركة نفط الكويت

الرقم :- 2020/2019-10

2047019-RFP الرقم :- ممارسة

HPE فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة أجهزة الخوادم وملحقاتها لمنتجات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مرافق االنتاج الجوارسيك رقم 5 و 4 شمال الكويت 
 5&4 JURASSIC PRODUCTION FACILITIES

JPF -4 & JPF -5  KUWAIT NORTH
          

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة 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

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page62021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

قوة اإلطفاء العام

بنك االئتمان الكويتي

الرقم :- 2020/2019/23(ع)

الرقم :- 2021/2020/2

الرقم :- ممارسة 2021/2020/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  التامين ضد جميع اخطار اآلالت والمعدات والمركبات باالضافة الى 
تامين المسئولية المدنية المدنية ضد الغير لمدة (3) سنوات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار سيارات متنوعة لإلدارة العامة لإلطفاء لمدة 3 سنوات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وتطوير وترقية جميع أنظمة اوريكال

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (12) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة اعيان الكويت للسيارات ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة موجهه 

للجهة.

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

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة 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

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page72021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1198
 تاريخ الكتاب :2020/07/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/6 استبدال وتوريد أجهزة التكييف المركزية 
لبعض مرافق الوزارة المرحلة الثانية

- اطلع الجهاز على:
- كتاب الوزارة رقم 88 بتاريخ 2021/1/6 المتضمن التعديالت

كتاب الوزارة رقم 2512 بتاريخ 2021/2/14 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالله عباس     مهندس اختصاصي

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page82021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التجارة والصناعة

طرح مناقصة

2020-19297-16-MOCI: رقم الكتاب 
 تاريخ الكتاب :2020/11/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 1-2021/2020 استئجار سيارات مع و بدون سائق للوزارة  

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 4672 المؤرخ 2021/3/16 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخليل     مراقب الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page92021/04/18 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

 
 
 

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   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة مفاز الهندسية 

للمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان

مصادرة



2021/26

  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 Page102021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

الشركة الكويتية االوروبية الطبية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

الشركة الكويتية االوروبية الطبية ذ م م
 
 

شكوى الشركة/ الكويتية االوروبية الطبية على توصية المناقصة رقم ص / م خ ع /25 ب / 
2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين أشعة - فنيين صيدلة) لمنطقتي 

حولي و العاصمة ( المجموعة الثانية)

 

شكوى الشركة/ الكويتية االوروبية الطبية بشأن طلب الوزارة الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع 
/25د/2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة ) لمنطقة

الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة )

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page112021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :64/26
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :67
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2021/2020/0123 مع/ شركة بالك اليت ميديا لالنتاج الفني لشراء 
البرنامج المنوع (مطبخ القصار 2021) بعدد (30 حلقة) كعرض حصري على شاشات تلفزيون 

الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/99,000 د.ك) وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم
49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الغيالني     مدير ادارة التنسيق والتنفيذ

طلب التعاقد المباشر رقم 2022/2021/1 مع / شركة فيلم بالون لالنتاج الفني لشراء حق عرض 
أول للمسلسل الدرامي (الناموس) لعدد (30) حلقة على شاشات تلفزيون دولة الكويت  بمبلغ 

اجمالي قدره (-/250,000د.ك) وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم (2020/25) المنعقد بتاريخ 2020/4/21 

ثانيا: الموافقة بأغلبية ثلثي االعضاء
وعدم موافقة كل من:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

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

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page122021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2020017462
 تاريخ الكتاب :2020/12/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2020014944
 تاريخ الكتاب :2020/11/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم وع /2020/2019/13 توريد وتركيب وصيانة تراخيص 
اوراكل للوزارة 

*اطلع الجهاز على  كتاب رقم 2021004486 بتاريخ 2021/3/15 المتضمن التعديالت 

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم وع/12-2020/2019 تجديد وشراء تراخيص برامج واجهزه 
مراقبه الشبكه للوزاره

- اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 2021004495 المؤرخ في 2021/3/15 المتضمن 
التعديالت

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة 
 (2020017466) المؤرخ في 2020/12/2 المتضمن تعديالت

(2020009002) المؤرخ في2020/8/5 المتضمن األستعجال بالطرح 
 (2020000706) المؤرخ في 2019/1/14المتضمن طلب طرح المناقصة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page132021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :2021005197
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2021004331
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2021/2020/12 لتجديد االشتراك السنوي لتراخيص برامج التطبيقات 
(MIMIX) للوزارة مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية (الموزع الحصري المعتمد حاليا العادة 

بيع و مزود الخدمة المعتمد للتراخيص في دولة الكويت) لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره 
 (-/92,600 د.ك)استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد ذياب     مهندس كمبيوتر

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ع/ 2019/2018/8 حماية وأمن مبنى مجمع 
محاكم الجهراء الجديد ومبنى مخازن المضبوطات بالصليبية 

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة بطرح مناقصة الجديدة

وعدم موافقة كل من:
عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

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

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/26

  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 Page142021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :1079
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1148
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1063
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي المناقصة رقم 2021/2020/17 التامين الصحي التكافلي 
لعالج اعضاء قوة االطفاء العام

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2019/2018/31 توريد وتركيب وتشغيل شبكه 
LTE بقوة االطفاء العامة بالتعاون مع الرئاسه العامه للحرس الوطني

 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/3 مشروع إنشاء 
وإنجاز وصيانة مركز إطفاء القيروان بقوة اإلطفاء العامة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  

 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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

تمديد



2021/26

  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 Page152021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

 رقم الكتاب :1173
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية البند رقم ( 5) من المناقصة رقم 
2019/2018/2 توريد آليات وأجهزة ووسائل نقل برية بقوة االطفاء العام على / شركة محمد 
عبدالمحسن الخرافي (ثاني اقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,302,000د.ك)

-اطلع الجهاز على  كتاب الجهة رقم (255) بتاريخ 2021/1/17 المتضمن المرفقات الخاصة بالبند 
رقم (5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على ترسية البند رقم ( 5) من المناقصة على / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي 
(ثاني اقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,302,000د.ك) بعد 

استبعاد شركة المحركات العالمية لعدم مطابقته الشروط والمواصفات الفنية

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/26

  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 Page162021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :10161
 تاريخ الكتاب :2020/12/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1397$
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

شركة جلوبال اكسل للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2019/8-2020 سحب ورفع ونقل المركبات المخالفه مع 
توفير اماكن للحجز والحراسه لالداره العامه للمرور لالداره العامه لالمداد والتموين -بالوزاره 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول

إعتذار /شركة جلوبال اكسل للتجارة العامة والمقاوالت عن تمديد التأمين األولي للبند األول من 
المناقصة للمناقصة رقم 2016/2015/30 التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب 
االلي واجهزة الحاسب واتصاالت الحاسب الرئيسي لمبنى كلية الشرطة الجديد لالدارة العامة لنظم 

المعلومات - بوزارة الداخلية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

االعتذار عن تمديد



2021/26

  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 Page172021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :1883
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1614
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

طلب الوزارة اإلحاطة والعلم واتخاذ ما يلزم بشأن رد االمانة العامة لمجلس الوزراء للمناقصة رقم 
2019/2018/16 توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية 

بمحافظة حولي المتضمن اإلحاطة بصدور  قرار اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2019/2018/18 توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية 
بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة الجهراء على / الشركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة (ثالث أقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,228,032 د.ك) لعدد (640) عامل

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما مع استعجال الجهة بالرد بشأن وضع المناقصه

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة لعدم قيام المناقص الموصى بالترسية عليه بتجديد التأمين 
االولي

ثانيا: استعجال الجهة بالرد على صادري الجهاز بتاريخ 2020/12/30 و 2021/2/9

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/26

  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 Page182021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/448$
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

الكويتية البريطانية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق 
فرع من شركة الباسط للتجارة العامة و المقاوالت ت

 
 

(اعيد بحث) إفادة الكويتية البريطانية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من شركة الباسط 
للتجارة العامة و المقاوالت باستعدادها لتنفيذ اعمال عقد المناقصة رقم 2019/2018/16 توفير 

خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة حولي بعد السماح 
لها باستقدام عمالتها من خارج البلد

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page192021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page202021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح ممارسة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :8988
 تاريخ الكتاب :2020/11/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/55
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب طرح الممارسة 2020/2019/15 مشروع تطوير سوق الخيام المركزي في محافظة الجهراء 
لمدة 16 شهرا استنادا للمادة (17) من قانون المناقصات رقم 2016/49

 

طلب تعديل المدة والقيمة االجمالية لالمر التغييري الثالث ليصبح مبلغ اجمالي قدره (-/59,632د.ك)
ما يعادل نسبة (3.86 %) بدال من  (-/89,448 د.ك) على قيمة عقد المناقصة رقم 

2017/2016/20 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية في االسواق والساحات والشواطئ 
في دولة الكويت المبرم مع/ شركة هيدروتك الهندسية لتصبح اعتبارا من 2021/1/11بدال من 

2020/5/18 حتى نهاية العقد 2022/5/10

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم (2020/59) بتايخ 2020/10/7

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page212021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :2021/52
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/4 صيانه آالت تصوير المستندات والمخططات لبلديه 
الكويت على / شركة فريكو جروب للتجارة العامة (أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ

اجمالي قدره (-/458,820 د.ك) لمدة 3 سنوات

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة فريكو جروب للتجارة العامة (أقل األسعار) مطابق
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/458,820 د.ك)

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page222021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/7 تنفيذ 
وصيانة الزراعة في مطار الكويت الدولي.

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/8 أعمال 
صيانة وترميم المباني االنشائية واية أعمال أخرى في مواقع مختلفة للطيران المدني في مطار 

الكويت الدولي

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 8-2019/2018 اعمال 
النظافه بمباني لالدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد الحافظ     مدير ادارة االنشاءات باالنابة

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  

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

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  

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

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  

 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

مع استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/26

  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 Page232021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/1020
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

شركة الجهراء للمنتجات واالالت والتجهيزات 
الزراعية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :3981
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

اعتذار شركة الجهراء للمنتجات واالالت والتجهيزات الزراعية عن تمديد التأمين االولي للمناقصة 
رقم 2017/2016/7 تنفيذ وصيانة الزراعة في مطار الكويت الدولي

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2015/2014/2 امن و حراسة مباني و مواقف سيارات 
لالدارة والمرافق التابعة لها المبرم مع/ شركة الدروازة للخدمات اللوجستية لمدة(3) اشهر اعتبارا 

من 2021/5/1 حتى 2021/7/30 بمبلغ اجمالي قدره (25,440/120د.ك) لحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/4

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/26

  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 Page242021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :44
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :48
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :45
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م م ك 5-2020/2019 دراسه 
وتصميم لتطوير ميناء الشويخ التابع للمؤسسه لمده ثالثة اشهر لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

طلب تمديد التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م م ك 7-2020/2019 الدراسه 
والتصميم لتطوير ميناء الدوحه التابع للمؤسسه لمده ثالثة اشهر 

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م م ك 2019/2018/9 تطهير وتنظيف
القناة المالحية وأحواض وأرصفة ميناء الشويخ التابع للمؤسسة لمدة ثالثة اشهر

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م م ك /9-2020/2019 دراسه 
وتصميم نقعه الفنطاس لمدة ثالثة اشهر لحين االنتهاء من اجراءت التعاقد

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/26

  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 Page252021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :47
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :840
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م م ك/2020/2019/8 تقديم الخدمات 
االستشارية الخاصة بدراسة وتصميم المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة وإنشاء مدن لوجستية 

لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

طلب التمديد االول  لعقد المناقصة رقم م م ك / 6 / 2016 /2017 استئجار عدد (24) سيارة بدون 
سائق المبرم مع / شركة يوسف العويد لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2021/4/26 بمبلغ إجمالي قدره

(-/41,610د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم2021-2020/7

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/26

  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 Page262021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :783
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :728
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

طلب االطالع واالفادة نحو نتائج التقييم الفني للمناقصة رقم م م ك /2020/2019/10 دراسة 
وتصميم نقعة المهبولة وفقا لإلجراءات المتبعة لدى الجهاز

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (49) بتاريخ 2021/3/21 المتضمن التمديد التامين االولي 
للشركات المشاركة بالمناقصة لمدة ثالثة اشهر 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك 2019/2018/11 مشروع تنفيذ أعمال تحديث و تطوير البنية 
التحتية و أعمال الكهرباء بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة على / شركة المجموعة المشتركة 

للمقاوالت (خامس أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/17,848,000 
د.ك)

 

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل القطاع الفني

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة 

ثانيا: االذن للجهة باستكمال النواقص مع جميع العطاءات وفقا للمادة 40 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 و موافاة الجهاز التوصية 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/26

  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 Page272021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

نشر

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

 
 
 

 رقم الكتاب :461
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق العقود

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 :

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق العقود

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن دراسة بدائل 

أسلوب طرح االعمال

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالملحق المعدل خالل (10) ايام 

عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ملحق



2021/26

  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 Page282021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3014
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :3015
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق ص / ط /384 اعمال الصيانة 
العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافطة الفروانية

 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق ص /ط / 349 أعمال الصيانة 
العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة مبارك الكبير

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/26

  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 Page292021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/1336$
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

شركة الرويشد الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :003
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

شركة الخرافي لالنشاءات ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

اعتذار شركة/ الرويشد الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت عن تمديد التامين االولي للمناقصة رقم 
ق ص / ط /384 اعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافطة الفروانية

 

اعتذار شركة الخرافي لإلنشاءات عن تمديد التأمين االولي للمناقصة رقم هـ ص/ ص / 212   
تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية (DMC- كبد- الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه

المعالجة .

 

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم هـ ص/ ص/150 تشغيل و صيانة المضخات الرئيسية 
(DMC- كبد - الوفرة) و الخطوط الرئيسية و شبكات الري للمياة المعالجة المبرم مع/ شركة  كي 

سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة شهر اعتبارا من 2021/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/72,000د.ك)  وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم هـ ص/ص/212.

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/26

  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 Page302021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/32
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

 
 

 رقم الكتاب :2021/23
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة 
العامة والمقاوالت العامة والمنشات الصناعية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :1429
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م
 
 

 طلب الشركة توضيح االستفسارات الخاصة بالمناقصة رقم 2018/23 إنشاء وإنجاز وتأثيث 
وصيانة الحزمة رقم ( 3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار 

الكويت الدولي (المبنى || )

 

طلب الشركة توضيح االستفسارات الخاصة بالمناقصة رقم 2018/23 إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة
الحزمة رقم ( 3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت 

الدولي (المبنى || ) 

 

طلب الشركة توضيح الشروط الواجب توافرها في مقدم العطاء للمناقصة رقم 2018/23 إنشاء 
وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم ( 3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب
الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى || ) مع تاجيل موعد تقديم العطاءات  لمدة شهر على األقل حتى
يمكنهم إستيفاء كافة االشتراطات المطلوبة وحتى يتسنى لهم القيام بإنشاء شركة محاصة ومتضامنة

مع المقاول العالمي  واتاحة الوقت الكافي للدراسة وتقديم عرض أسعار مدروس

 

الموضوع
8

9

10

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/26

  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 Page312021/04/18 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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page322021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 

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

 

طلب طرح المناقصة رقم 2417711212 توريد حبوب وبهارات لزوم / وحدات الجيش

 

طلب طرح المناقصة رقم 241775212 توريد هامبورجر اللحم و هامبورجر الدجاج لزوم / وحدات 
الجيش

 

الموضوع
5

6

7

8

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page332021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

 رقم الكتاب :272722000363
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :272722000307
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 241777212 توريد مياه قناني للشرب ومشروبات غازية لزوم / وحدات 
الجيش

 

طلب تعديل تاريخ االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/93,312 د.ك) ما يعادل نسبة 
(17,6 %) للمناقصة رقم 1082917 خدمات النظافة بمعسكر عريفجان المبرم مع / شركة 
الشماسية العالمية للتجارة العامة لمدة ثمانية أشهر ليصبح اعتبارا من 2021/4/11 حتى 
2021/12/10 بدال من 2021/3/12 حتى 2021/11/11 و ذلك لورود خطأ غير مقصود

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 1182915 خدمات غسيل وكي المالبس بقاعدة احمد الجابر 
الجوية المبرم مع/ شركة ابناء عبدالحميد سالم التجارية لمدة 8 شهور اعتبارا من 2021/5/1 حتى 

2021/12/31 وذلك بزيادة نسبة 7.2% على االسعار الواردة بالعقد بمبلغ اجمالي قدره (-
/21,432 د.ك) بعد زيادة 15 دينار لكل عامل لعدد 12 عامل بزيادة شهرية 180 دينار وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم (1672918)

 

الموضوع

الموضوع

9

10

11

م

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستدعاء الشخص المختص

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page342021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :21825
 تاريخ الكتاب :2020/11/25

 
 
 

 رقم الكتاب :23471
 تاريخ الكتاب :2020/12/22

 
 
 

 رقم الكتاب :16242
 تاريخ الكتاب :2020/09/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2015/2014/100 توريد وتمديد كيبالت جهد 132 ك.ف معزولة 
بمادة XLPE وكيبالت اإلتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة في دولة الكويت (المرحلة 

التاسعة )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مطلق العتيبي     الوكيل المساعد لشبكات التوزيع

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/47 أعمال إصالح وإعادة تأهيل موانع التسريب 
وقطع الغيار الميكانيكية للوحدات الغازية والدورة المشتركة ووحدات التناضح العكسي بمحطة 

الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/6-2021 تزويد وتركيب معدات الورشه الميكانيكيه وتزويد 
المواد الخام بمحطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page352021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :3520
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/7302 توريد ومناولة مواد كيماوية

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2020/2019/33 استبدال صمامات دخول البخار لمقطرات المرحلة
األولى والثانية بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/26

  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 Page362021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :3600
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :5203
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

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

من دولة الكويت (المرحلة الثامنة )

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2016/2015/47 استبدال شبكة أنابيب 
نظام مكافحة الحريق ومياه الخدمات ومياه الشرب تحت األرض في محطة الدوحة الغربية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال اسبوع

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/26

  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 Page372021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :5544
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم و ك م 59/ 2019/2018 تقديم خدمات هندسية 
للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية لمحطة 

الصبية الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطيرالمياة

-مرفق تقرير قسم إصدار العطاءات
-مرفق تقرير القطاع الفني

 

الموضوع
8
م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/26

  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 Page382021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :4637
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2020/2019/28 الصيانة الوقائية واالصالح للكيبالت المعزولة بمادة XLPE حتى 400 ك.ف 

واالعمال المدنية المتعلقة بها

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/50 أعمال التشغيل و الصيانة لمراكز المراقبة و التحكم و نظم المعلومات و الرقابة

 

طلب  تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2016/7243 توريد قواطع 
تيار للخطوط الهوائية 11 ك.ف 

 

الموضوع
9

10

11

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/26

  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 Page392021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1268$
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

شركة الجازي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :4222
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/87 أعمال الحراسة واألمن لمواقع الوزارة الهامة

 

طلب شركة/ الجازي العالمية للتجارة و المقاوالت االفراج عن الشيك المقدم منهم للمناقصة رقم و ك
م /2018/2017/53 أعمال النظافة بمباني مراكز المراقبة و التحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة - 

الجهراء)

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م/2016/7246 تصنيع وتوريد
محوالت توزيع كهربائيه مغموره بالزيت جهد (433/11ك ف ) .

 

الموضوع

الموضوع

12

13

14

م

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لتقديم المناقص الكفالة النهائية للجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/26

  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 Page402021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2021/1304$
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

شركة رفيف للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

اعتذار شركة/رفيف للتجارة العامة عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم و ك م /2017/7274 
توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
15
م

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة/رفيف للتجارة 

العامة

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/26

  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 Page412021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :5964
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :5546
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :5963
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/47 تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي 
والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الدوحة الغربية المبرم مع / 
شركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن لمده (12) شهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2022/3/31 

دون تكلفة مالية  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/742,500د.ك) ما يعادل نسبة 
(25%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م/2018/2017/45(ع) تمديد ولحيم كيبالت أرضية 

ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية في جنوب دولة الكويت المبرم مع/شركة 
الدروازة للخدمات اللوجستية و ذلك لزيادة االعمال المطلوبة بكتاب الوزارة

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم و ك م/ ع/ 5128-2017/2016 من المناقصة رقم و ك 
 3b f khit bayan jabr م/2015/2014/95 تزويد وتركيب (7) محطات تحويل رئيسية لمنطقة
a 132/33/11kv e 132/11 kv & slkt andl zahr slwa وتوسعة محطة التحويل الرئيسية  
gblt aw 132/11kv المبرم مع / الشركة االهلية للوحات الكهرباء لمده (240) يوما اعتبارا من 

2021/9/12 دون اي تكلفة مالية  وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

 

الموضوع
16

17

18

م

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :5962
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :20211201000012
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بانة جاري مخاطبة ديوان المحاسبة للموافقة على التعاقد للمناقصة رقم و ك م 
/84-2015/2014 إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه 
العذبة سعة كل منهما ( 85) مليون جالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال 

الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية المرساه على/  شركة كنار للتجارة العامة و المقاوالت (اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/18,949,820 د.ك)

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2020/2019/53 أعمال توريد وتركيب 
وتجهيز مواقع مراكز البيانات لقطاع شئون المستهلكين (الموقع الرئيسي والموقع التبادلي) لمدة 

30 يوما وذلك لتعدد بنود المناقصة و مجال االعمال بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

19

20

م

م

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :20210465000187
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :11593
 تاريخ الكتاب :2020/07/22

 
 
 

طلب الجهة اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م /2019/2018/20 تصنيع وتوريد وتركيب 
محطات تحويل ثانوية جهد 0.433/11 ك.ف على/ الشركة االهلية للوحات الكهرباء (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/13,944,000د.ك) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة و وفقا للمادة (62) 

من القاون رقم 49 لسنة 2016 و المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بشان المناقصات العامة

 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م /2017/7274 توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه على/شركة رفيف للتجارة العامة مطابق للشروط والمواصفات 

كالتالي:
-البند رقم (1)  (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/181,542 د.ك)

-البند رقم (3) (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/26,675 د.ك)

 

الموضوع
21

22

م

قرار رقم   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باالجتماع رقم ( 2020/80) المنعقد في 

2020/12/21 على طلب الترسية على الشركة االهلية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-/ 13,944,000 
د.ك) : 

أوال: الموافقة على الترسية على / الشركة االهلية للوحات الكهربائية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-
/13,944,000 د.ك) (اول ارخص العطاءات بعد تطبيق نسبة االفضلية استنادا للمادة رقم (62) من 

القانون ( 49 ) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (74 ) لسنة 2019 بشأن المناقصات العامة 
والخاص بأفضلية المنتج المحلي

 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   ( 89 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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 Page442021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/1296$
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/106
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 مجموعة السالل العالمية للتجارة والمقاوالت العامة ذ
م م
 
 

طلب الشركة استكمال نواقص المناقصة رقم و ك م /2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة 
وتركيب عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- 

الجهراء)

 

طلب مجموعة السالل العالمية للتجارة والمقاوالت العامة بافادتها باسباب استبعاد عرضها المقدم 
بشأن المناقصة رقم و ك م /2019/2018/5 أعمال إصالح وتركيب خطوط هوائية ضغط متوسط 

11ك.ف وضغط منخفض واألعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت

 

الموضوع
23

24

م

قرار رقم   ( 90 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرار رقم   ( 91 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز إخطار الشركة باسباب االستبعاد

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 Page452021/04/18 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 :49/414
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

شركة غرناطة لمعدات واجهزة البترول 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.

 

(اعيد بحث) شكوي / شركة غرناطة لمعدات و اجهزة البترول بشان التحفظ علي تعديل اسم الوكيل 
االجنبي في كشف المقاولين المعتمدين حتي اصدار الحكم النهائي في القضية المنظورة امام القضاء 
للمناقصة رقم و ك م /2018/2017/49 تزويد و تركيب محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 ك.ف 

لتزويد معسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح (كاظمة B سابقا)

 

الموضوع
25

26

م

قرار رقم   ( 92 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرار رقم   ( 93 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

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 Page462021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1476$
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1488$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين لألمانة العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا للمادة 

رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 :

1- شركة اثلياتور للمستلزمات الرياضية
2- الشركة اللوجستية االوروبية للتجارة العامة و المقاوالت 
3- شركة كوبنهايجن انترناشيونال للمقاوالت العامة للمباني

4- شركة مطعم و مقهى ادكشن 
5- شركة انترميد لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات و االدوات الطبية 

6- شركة هوم شاين لمقاوالت تنظيف المباني والطرق
7- شركة الريف للمقاوالت العامة للمباني 

8- شركة اوبتيما لآلالت الدقيقة واالتجار بمعداتها 
9- شركة الكفاءة العالمية لالستشارات االقتصادية و السياسية و االستيراتيجية واالدارية و 
التسويقية واالحصائية وتقنية المعلومات ومتابعة المشاريع وادارتها واللوجستية والبترولية

10- شركة اسطول العقود والراشد للمقاوالت العامة للمباني ومقاوالت الطرق والمجاري و الجسور
11- شركة وفرتنا للمقاوالت الزراعية

12- مطابع بوبيان

 

طلب اعتماد الخدمات االستشارية ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين  لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين  للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل 

طبقا للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016

Falcon  Multi  Services  Ltd-1
  SALFO   AND  ASSOCIATES  ENGINEERING  AND-2

MANAGEMENT  CONSULTANTS
3- دار العمران

Profile  Middle  East  Company-WLL-4

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 95 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 94 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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 Page472021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1501$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين لألمانة العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا للمادة 

رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 :

1- مركز فروغي لإلنتاج الفني فرع من شركة طارق العلي وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 0 )  إلجتماع رقم ( 2021/26 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

البيـــــــــــــــــــان


