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 Page22021/05/02 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/31 ) الساعه العاشرة من صباح يوم ( االثنين  ) 

07-رمضان-1442 هـ   الموافق 2021/04/19 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

 فهد علي المراد

بدر عبداللطيف الدويسان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
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1

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  20-04-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/31 )



 Page32021/05/02 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل هيئة تشجيع االستثمار 
المباشر

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

السيد/ العقيد عبدالرحمن عادل     مدير إدارة
التشغيل والدعم الفني

السيد/ بدر راشد السليطين     الوكيل 
المساعد لشئون المحاسبة العامة بالتكليف

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة 
االشغال

السيدة / سارة المزيدي     رئيس قسم 
تطوير االراضي

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ عادل دشتي     ممثل الجهة

السيد / يوسف السعيد     رئيس قسم العقود 
الجنوبية

السيد/ عبدالناصر المطر     رئيس قسم التيار
الغير منقطع والبطاريات

م/ فيصل العجمي     مراقب تخطيط وتصميم 
المشاريع

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12



2021/31

  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 Page42021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- 2020/2019/17

الرقم :- أ.ف 2020/2019-2

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير طباعين وفراشين وسائيقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة
لوزارة األوقاف والشئون االسالمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد / العيار بمنطقة القصر - 
قطعة (2)

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
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   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (17) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة تمديد للمقاوالت العامة و المباني ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  الكفالة البنكية 

موجهة للجهة.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page52021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- هـ ع ر 2021-2020-1

الرقم :- هـ ع ر 2021-2020-2

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية 
وملحقاتها ببعض األندية واالتحادات الرياضية (المجموعة األولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية 
وملحقاتها ببعض األندية واالتحادات الرياضية (المجموعة الثانية)

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة فؤاد الغانم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة 

موجهة للجهة.

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

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة فؤاد الغانم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة 

موجهة للجهة.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page62021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

اإلدارة العامة للطيران المدني

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة ومعايرة أجهزة التيار الغير منقطع والبطاريات في مبنى الرقم :- 2020/2019/2
الركاب وفي كافة المحطات والمباني التابعة لمطار الكويت الدولي

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - الشركة العالمية الكبرى للتجارة والمقاوالت  ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية

موجهة للجهة.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page72021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

شكاوي/ تظلمات

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

شركة ادراك المتحدة الستشارات تقنية المعلومات ذ 
م م
 
 

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

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page82021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

هيئة تشجيع االستثمار المباشر

توصيات

 رقم الكتاب :187
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب تمديد دراسة العروض الفنية لالتفاقية االستشارية  المناقصة رقم هـ . ت. أ 2019/1-
2020 مشروع تصميم منطقة الوفرة اإلقتصادية لمدة ثالثين يوم

-مرفق إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / سارة المزيدي     رئيس قسم تطوير االراضي

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/31

  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 Page92021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

نشر

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7638
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2437
 تاريخ الكتاب :2020/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :8043
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2017/18-2018 أعمال التشغيل واالصالح
والصيانة الشاملة لخدمات مجمع الوزارات والموقف الجنوبي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر راشد السليطين     الوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة بالتكليف

(اعيد بحث) طلب تعديل تاريخ ومبلغ تمديد اإلتفاقية اإلستشارية رقم (20228) ألعمال ادارة 
تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الموقف الشرقي التابع لمجمع الوزارات المبرم مع/ شركة 
تطوير األنظمة إلدارة المشاريع ليصبح إعتبارا من 2019/6/16 حتى 2020/2/3 بمبلغ إجمالي
قدره (134,679/788د.ك) بدال من أن يكون إعتبارا من 2019/6/15 حتى 2020/3/15 بمبلغ

إجمالي قدره (167,571/555 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة 

 

طلب تجديد عقد إتفاقية خدمات الدفع اإللكتروني الحكومي المبرم مع/ شركة الخدمات المصرفية 
اآللية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاءه

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/31

  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 Page102021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

تعاقد باألمر المباشر

توصيات

 رقم الكتاب :1431
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2719
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 5-2021/2020صيانة برامج الحكومه اإللكترونية لإلدارة العامة لنظم 
المعلومات بالوزارة مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية (الوكيل الحصري) لمدة ثالث سنوات 
إعتبارا من تاريخ التعاقد بمبلغ إجمالي قدره(424,693/200د.ك) استنادا للمادة رقم (18) من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع وضع شرط في العقد ينص على انهاؤه بفترة 

(ELA) إنذار مدتها شهر حال االنتهاء من ابرام عقد اتفاقية الشراء الجماعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ العقيد عبدالرحمن عادل     مدير إدارة التشغيل والدعم الفني

طلب الغاء المناقصة رقم 2017/2016/16 استئجار اوناش متنوعة (مع سائق) لزوم االدارة 
العامة للمرور لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات ) بالوزارة وذلك لعدم الحاجة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل 

المدة ومفاوضة الشركة

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة على اإللغاء استنادا ألحكام المادة 55 

بند 4 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016

وعدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/31

  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 Page112021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/408$
 تاريخ الكتاب :2021/01/24

شركة كي جي ال للنقل ش م ك م
 
 

( اعيد بحث ) طلب شركة / كي جي ال للنقل االفادة حول ترسية المناقصة رقم 
2017/2016/16 استئجار اوناش متنوعة (مع سائق) لزوم االدارة العامة للمرور لالدارة 

العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات ) بالوزارة التي تم تقديمها بتاريخ 2016/8/21

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2261المؤرخ في 2021/3/16المتضمن الرد

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 12 باجتماع رقم 

2021/31 المنعقد في 2021/4/19

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page122021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح مناقصة

توصيات

 رقم الكتاب :3070
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :3454
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :3453
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم أ . ف 2020/2019/8 اعمال صيانة الزراعة وشبكات الري للمساجد 
- المنطقة االولى.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب الوزارة استدعاء شركة طوق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت الستكمال اجراءات التعاقد
للمناقصة رقم أ ف 2019/2018/28 أعمال الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة للمساجد 

محافظة حولي - المنطقة األولى مع حفظ حق الوزارة ومصادرة التأمين االولي في حال عدم 
تنفيذها لطلب الوزارة

 

طلب الوزارة استدعاء شركة / تالين المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت استكمال إجراءات 
التعاقد للمناقصة رقم أ.ف 2019/2018/26 أعمال الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة 
للمساجد محافظة العاصمة مع حفظ حق الوزارة ومصادرة التأمين األولي في حال عدم تنفيذها 

لطلب الوزارة.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الطلب للجهة بناء على افادة ممثل الجهة بتقديم الشركة التأمين 

النهائي

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة تالين 

المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/31

  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 Page132021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4504
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :179/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/31
شركة فكسرز الهندسية ذ م م

 
 

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 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالناصر المطر     رئيس قسم التيار الغير منقطع والبطاريات

اعتذار / شركة فكسرز الهندسية عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم 2019/2018/6 
الخاصة بالصيانة الشامل لمبنى الركاب (1T) والخدمات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة رقم

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

االعتذار عن تمديد



2021/31

  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 Page142021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

أمر تمديد/ أمر تغييري

رسائل واردة

 رقم الكتاب :4952
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1442$
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

شركة الروضة لنقل البضائع ذ م م
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2016/2015/2 تشغيل غرف التحكم الهندسية وصيانة
االجهزة والمعدات لها المبرم مع /شركة فدان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر 

اعتبارا من 2021/5/21 حتي 2021/8/20 بمبلغ اجمالي ( -/159,384 د.ك ) وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات تسليم الموقع

*افادة القطاع الفني التوجد مالحظات

 

تظلم شركة الروضة لنقل البضائع من ترسية المناقصة رقم 2019/2018/4 أمن وحراسة مباني
ومواقف السيارات لالدارة العامة للطيران المدني على / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية 

(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/706,212 د.ك)

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page152021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :272762407038
 تاريخ الكتاب :2020/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2724114059
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 1672918 خدمات غسيل وكي المالبس بقاعدة أحمد 
الجابر الجوية.

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 272762400377 بتاريخ 2021/3/29 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / يوسف السعيد     رئيس قسم العقود الجنوبية

طلب التعاقد المباشر رقم ( 2414906849200) توريد قطع غيار آالت تصوير لزوم مشغل 
األسلحة على النحو التالي : 

*مع/شركة المال العالمية للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره (-/40,000 د.ك)
*مع/شركة النهار الدولية آلالت التصوير بمبلغ اجمالي قدره (-/40,000 د.ك)

علما بأنة سيتم السحب حسب الحاجة وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة 
رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز استنادا للمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة 49 

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/31

  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 Page162021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :272722000333
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :272722000364
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1242716 اعمال خدمات النظافة بمعسكرات المباركية 
للمنطقة االولى والثانية والثالثة المبرم مع / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية لمده خمسة 

اشهر اعتبارا من 2021/6/30 حتى 2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/66,820د.ك) وذلك 
بعد تخفيض نسبة العمالة ( 20%) لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 

(1362720)

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1942915 خدمات الغسيل وكي المالبس بقاعدة محمد 
االحمد البحرية المبرم مع / شركة ابناء عبدالحميد سالم التجارية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/6/10 حتى 2021/12/9 بمبلغ إجمالي قدره (-/28,650د.ك) وذلك بعد زيادة اجر 

العامل (15د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة 1672918 

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page172021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

توصيات

 رقم الكتاب :272722000432
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

(اعيد بحث) أوال: التاكيد على طلب إلغاء المناقصة رقم 1662817 خدمات النظافة بمعسكر 
لواء الشهيد المدرع 35/ ومعسكر أم الروس وذلك الستكمال طرح اعمال المناقصة رقم 

(2492819) اعمال خدمات النظافة للمنطقة االولي (معسكرات مركز المنطقة الشمالية ومعسكر
لواء الشهيد /35 ومعسكر ام الروس وقاعدة على السالم ) وذلك استنادا للماده رقم (55) من 

القانون رقم (49) لسنة16 20 

ثانيا: اليزال التحقيق جاري لبيان المتسبب بتاخير التوصية وسيتم تزويدنا بنتيجة التحقيق فور 
االنتهاء 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722000432 بتاريخ 2021/4/11

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على اإللغاء لعدم تجديد كافة الشركات التأمين األولي
ثانيا: استعجال الجهة بالرد على كتب الجهاز الصادر بتاريخ 2020/3/2 و 2020/12/10 و 

2021/3/16

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/31

  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 Page182021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2020017161
 تاريخ الكتاب :2020/11/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2020015509
 تاريخ الكتاب :2020/11/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2020017162
 تاريخ الكتاب :2020/11/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ع/2021/2020/1 تصميم وبناء وتطوير نظام آلي 
خاص بالمواريث وملحقاته (أحد موضوعات خطة التنمية 2022/2021)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021005686بتاريخ 2021/3/30 المتضمن التعديالت

 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم وع /2020/2019/14 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
أجهزة ودعم الطاقة (UPS) لوزارة العدل

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2021002726) المؤرخ في 2021/2/11 
المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل دشتي     ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم وع/2021/2020/2 تصميم نظام آلي إلعداد ومتابعة خطة
الوزارة االستراتيجية ومتابعة الخطة التنفيذية (أحد موضوعات خطة التنمية 2022/2021)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021005867 بتاريخ 2021/4/1 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/31

  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 Page192021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

طرح مناقصة

توصيات

 رقم الكتاب :2020018839
 تاريخ الكتاب :2020/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2021004417
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم وع/2021/2020/3 أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل 
والتركيبات لألعمال الهندسية بمباني الوزارة ( محافظتي العاصمة و حولي ) لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021005289 بتاريخ 2021/3/24 المتضمن التعديالت

 

(اعادة بحث) طلب الغاء المناقصة رقم و ع /2020/2019/7 الصيانة الهندسية الشاملة ألالت 
تصوير المستندات بوزارة العدل بسبب ارتفاع العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية استنادا 

للمادة رقم (55) لسنة 2016 من قانون المناقصات العامة

*مرفق افادة الجهاز بتمديد التأمين االول للشركات المشاركة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/4/1

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

الغاء



2021/31

  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 Page202021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1654$
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

شركة مجموعة االمير ذ م م
 
 

شكوى شركة / مجموعة األمير بشأن ترسية المناقصة رقم و ع /2020/2019/6 تقديم خدمة 
فندقية لمبنى مجمع محاكم الجهراء ومبنى مخازن المضبوطات بالصليبية وطلب إعادة النظر في
قرار الجهاز السابق وسحبة سحبا كليا وما يترتب علية من اثار أخصها اعتماد توصية الوزارة 

عليها

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page212021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

طرح ممارسة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :1108
 تاريخ الكتاب :2020/08/30

 
 
 

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

*اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3237 المؤرخ 2020/4/14 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة االشغال

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم هـ ط/ 293 إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه 
االمطار من منطقة غرب عبدالله المبارك لمدة (730) يوما وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات

رقم 49 لسنة 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (759) المؤرخ في 2021/3/15 المتضمن التعديالت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تطرح لدى الجهاز

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

عامة



2021/31

  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 Page222021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :918
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم أ/هـ م أ /316 
الخدمات االستشارية دراسة وتصميم لمشروع المقر الرئيسي لهيئة تشجيع االستثمار المباشر

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ص/ ص / 212 
 تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية (DMC- كبد- الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري 

للمياه المعالجة

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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 ( 2021/31 ) 
  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



2021/31

  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 Page232021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3390
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :3391
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق ص/ ط /338 صيانة عامة 
للطرق والساحات في محافطة الفروانية (الطرق الرئيسية - خيطان - الفروانية - الرقعي - 

الفرودوس ق 1 و 2 و 9

 

طلب تمديد التامين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق/ص/ط/377 صيانه عامه 
للطرق والساحات في محاقظه حولي (حولي-ميدان حولي)

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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



2021/31

  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 Page242021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1552
 تاريخ الكتاب :2020/11/17

 
 
 

طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة رقم هـ ط / 210 انشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات 
على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس (المرحلة الثانية) المبرم مع / شركة تشينا 

فيرست هاي واي إنجنيرينج كومباني ليمتد لمدة 100يوم  ليصبح تاريخ انتهاء االعمال 
بالمشروع 2020/12/9 بدال من 2020/8/31 بدون اي تكلفة مالية الستكمال االجراءات

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (252) المؤرخ بتاريخ 2021/2/2 المتضمن البيانات 
والمستندات المطلوبة

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة / إيمان المطيري
عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page252021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2378
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ب ب هـ/2018/2017/10 اعمال صيانة واصالح منظومة التيار الغير
منقطع وملحقاتها في جميع مرافق الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ فيصل العجمي     مراقب تخطيط وتصميم المشاريع

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/31

  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 Page262021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :897
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :909
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :910
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2014/2013/12 تشغيل وصيانة مباني 
وانظمة مجمع االتصاالت وبرج التحرير المبرم مع/ شركة بدر المال واخوانه لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/5/17 حتى 2021/11/16 بمبلغ اجمالي قدره (365,425/666د.ك) لحين 
االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2018-2017/5

 

طلب التمديد السادس للعقد رقم (2016/11) للممارسة رقم 2016/2015/12اعمال التشغيل 
والصيانة الكاملة واالصالح مع كافة قطع الغيار والخدمات مولدات الديزل االحتياطية وملحقاتها
في جميع مواقع الوزارة المبرم مع/ شركة الصقر للتجارة العامة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 
2021/4/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (87,107/584 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/7

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/4 صيانة اجهزة المصاعد في 
جميع مرافق الوزارة المبرم مع/ شركة الصفقة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة اربعة اشهر 

اعتبارا من 2020/8/1 حتى 2020/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/23,000 د.ك) لحين االنتهاء
من اجراءات المناقصة الجديدة رقم ب هـ 2020/2019/8

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للمناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة إلنقضاء المدة المطلوبة وانتهاء العقد

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page272021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :911
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :398
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/4 صيانة اجهزة المصاعد في 
جميع مرافق الوزارة المبرم مع / شركة الصفقة للتجارةالعامة والمقاوالت اعتبارا من 

2020/12/1 حتى 2021/2/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/15,141د.ك)  لحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصة الجديدة رقم ب هـ 2020/2019/8

 

طلب التمديد الزمني األول الملحق رقم (1) للعقد رقم (ع/2018/14) الخاص بالممارسة رقم 
2018/2017/3 القيام باألعمال االستشارية لمشروع شبكة االلياف الضوئية FTTH (المرحلة 

الثالثة) المبرم مع / شركة ديتكون إنترناشونال جي أم بي أتش بالمساهمة مع مكتب 
المستشارالوطني لمدة سنة بدون تكلفة مالية وذلك لوجود معوقات مما ترتب عليه عدم تنفيذ 

أعمال العقد

-اطلع الجهاز على كتب الوزارة المتضمنة المستندات والبيانات المطلوبة 
- رقم 174 بتاريخ 2021/1/19 

-رقم 611 بتاريخ 2021/3/9

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة إلنقضاء المدة المطلوبة وانتهاء العقد

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو / ممثل وزارة المالية السيد / مشعل القحص
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة / إيمان المطيري

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page282021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :772
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب االطالع واتخاذ ماترونه مناسبا بافادة الوزارة باستكمال جدول تحليل االسعار للمناقصة رقم
2020/2019/7 أعمال التشغيل والصيانة الكاملة مع كافة قطع الغيار لخدمات مولدات الديزل 
االحتياطية وملحقاتها في جميع مرافق الوزارة مع المناقص الفائز شركة / علي الغانم واوالدة 

للتجارة العامة والمقاوالت تبين باعتباره وكيل محلي لشركة اجنبية شركة / بابوك بورسيج 
شتاينمولر في المناقصة 

*اطلع الجهاز على كتاب شركة على الغانم واوالده للتجارة العامة رقم (59) بتاريخ 2021/2/4 
الموجه للوزارة

*مرفق افادة الجهاز بانتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة 

 

طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ 2015/2014/1 استبدال وتوريد وحدات توليد الطاقة 
الكهربائية ولوحات الضغط الكهربائي المخفض في بعض مرافق الوزارة على / شركة النجاة 

الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ( خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,970,000د.ك)

*مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة 

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة باستكمال اجراءات التعاقد

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل القطاع الفني
ثانيا: 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



2021/31

  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 Page292021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :348
 تاريخ الكتاب :2021/01/20

 
 
 

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

 
 
 

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 /2021/2020/4 إنشاء وانجاز سور معدني نافذ 
للرؤيا بميناء الدوحة التابع للمؤسسة 

*اطلع الجهاز على كتب المؤسسة المتضمن التعديالت التالية :
- (961)  المؤرخ في 2021/3/17 
-(979) المؤرخ في 2021/3/18

 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة والتنسيق مع 

القطاع الفني

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/31

  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 Page302021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

نشر

التأمين األولي

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

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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 

 

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

لمؤسسه الموانىء الكويتيه (الميناء البري) مع طلب تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصة رقم م م ك/2019/2018/8 عمليات نظافة 
ميناء الشعيبة التجاري التابع للمؤسسة لمدة ثالث سنوات

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة والتنسيق مع القطاع الفني
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي

تمديد



2021/31

  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 Page312021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :860
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م م ك/2017/2016/19 تجديد وتشغيل وصيانة خدمات 
مبنى مجمع الموانئ وموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة التابعين للمؤسسة المبرم مع/ شركة 
سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2021/10/3 حتى 

2022/1/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/85,375 د.ك) وذلك لحاجة المؤسسة

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة / إيمان المطيري
عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page322021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :901
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع واالفادة نحو نتائج التقييم الفني للمناقصة رقم م م ك 
/2020/2019/10 دراسة وتصميم نقعة المهبولة 

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

 

طلب االطالع واتخاذ ماترونة مناسبا نحو نتائج التقييم الفني للمناقصة رقم م م ك /9-
2020/2019 دراسه وتصميم نقعه الفنطاس 

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

اوال: اعتماد التقييم الفني ويفتح العرض المالي المستوفي لنسبة التقييم الفني:

 وإستبعاد الشركة التاليه:
 IPS Group شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي -

لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنه للمكتب الهندسي 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   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة والتنسيق مع 

القطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page332021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :3518
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2560
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

 رقم الكتاب :597
 تاريخ الكتاب :2021/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3450
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2013/2012/30(ع) اعمال تحديث اجهزة التحكم لمقطرات 
المرحلة الثانية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه.

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/56 استبدال نظام التحكم اإللكتروني لمقطرات 
المرحلة الثانية والثالثة ووحدة إعادة كربنه في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2020/2019/75 تزويد وتمديد كيبالت أرضية جهد 300ك.ف 
في منطقة الصباح الطبية .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2020/2019/10 توريد وتركيب أجهزة الوقاية الرئيسية في 
محطات التحويل الرئيسية المختلفة (المرحلة الثانية)

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
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 Page342021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :6439
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :3941
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م / 2016/87-2017 أعمال النظافة 
بمحطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) ومحضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم وك م 
/2019/2018/44 تطوير وتحديث والغاليات البخارية وانظمة التحكم في وحدات الحرارية 

واألنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة .

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :7566
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :7550
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/84 اعمال الصيانه 
الكهربائيه الشامله لالجهزه والمعدات واالنظمه الكهربائيه بالمشاغل الرئيسيه لمدة ثالثة اشهر

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التمديد االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 4 /2019/ 
2020 صيانة البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة الجنوبية

 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2017/2016/35 اعمال 
صيانة واصالح االجهزة الكهربائية واجهزة التحكم بجميع مواقع قطاع تشغيل وصيانة المياه في

مناطق متفرقه بدولة الكويت

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع 

واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء)

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :7569
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :7561
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :7553
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2019/2018/72 تزويد و
تركيب مولد طوارئ الديزل مع األعمال المدنية و الميكانيكية لمدة ثالثة اشهر

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2019/2018/82 تزويد 
الوزارة بمراسلين للقيام بأعمال توزيع البريد على جميع وزارات الدولة والبنوك والجهات 

الحكومية لمدة ثالثة اشهر

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة 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 لمدة ثالث اشهر.

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة جاسم 

الشهري للتجارة العامة الجتماع قادم

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :7559
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :7555
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :81/21
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

شركة الطاقة والبيئة للتجارة العامة والمقاوالت 
ذ.م.م

 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/75-2018/2017 توريد 
D&E 300 مع الغرف والقواعد الخرسانية في حقل الشقاياKV وتركيب عدد (52)محول قدرة

للمياه الجوفية لمدة ثالثة اشهر

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/2018/2017/98 توريد 
وتزويد وتركيب اجهزة مراقبة الغازات على محوالت القدرة - المرحلة الثانية لمدة ثالثة اشهر

 

طلب شركة الطاقة و البيئة للتجارة العامة و المقاوالت االفراج عن الكفالة البنكية للمناقصة رقم
و ك م /2017/7274 توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  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   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :20213438000007
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :6909
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :6017
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (331,468/750 د.ك) ما يعادل 
نسبة (25%) على قيمة العقد رقم (5236-2018/2017) للمناقصة رقم 2017/2016/41 
صيانة معدات انارة الشوارع بمحافظة مبارك الكبير  المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت
مع التمديد لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/16 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

 

طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/43 تزويد وتمديد كيبالت ارضية 
جهد 132 ك ف معزولة بمادة XLPE وكيبالت الياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة 
من دولة الكويت ( المرحلة السادسة ) المبرم مع / شركة السويدي الكتريك للمشاريع الهندسية 

لمدة (24شهرا) اعتبارا من 2020/11/9 حتى 2022/11/8 دون تكلفة مالية .

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي وقدره (-/537,000 د.ك) ما يعادل نسبة 
(25%) على قيمة العقد رقم (5417-2020/2019) للمناقصة رقم و ك م / 2018/2017/43 
أعمال تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط 11 ك.ف لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في 

شمال دولة الكويت المبرم مع / شركة الخنيني للتجارة العامة  والمقاوالت  وذلك لالسباب 
المذكورة بكتاب الوزارة 

-إطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 20210465000236 بتاريخ 2021/4/19 المتضمن 
تاريخ إنتهاء العقد 

 

الموضوع
17

18

19

م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مبررات 

التمديد المطلوبة والمستندات الدالة على ذلك

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1909
 تاريخ الكتاب :2021/01/26

 
 
 

طلب التمديد الزمني األول للعقد رقم (و ك م / ع ص/5258-2018/2017 ) من المناقصة رقم 
و ك م / 2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد (5) خزانات ارضية من الخرسانة 

المسلحة للمياه العذبة خزان سعة (55) مليون جالونن امبراطوري مع االعمال الملحقة بمنطقة 
المطالع العالي (المرحلة الثانية ) المبرم مع/شركة خالد علي الخرافي وإخوانة للمقاوالت 

اإلنشائية  لمدة (12) شهر اعتبارا من 2021/2/15 حتى 2022/2/14 بدون تكلفة مالية وذلك 
(19 COVID) لتأخر سير األعمال بالمشروع بسبب

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (4604) المؤرخ في 2021/3/4 المتضمن التعديالت 
المطلوبة

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7233
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد األول للعقد رقم 
6688 من المناقصة رقم و ك م/2016/7250 توريد كيبالت نحاس ضغط متوسط 11 ك.ف 

المبرم مع / شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2020/11/7 حتى 2021/5/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/637,500د.ك) وذلك لحاجة الوزارة 

ولألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20212474000010 المؤرخ في 2021/3/3 المتضمن
طلب اعادة النظر 

 

الموضوع
21
م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي

اوال: إلغاء القرار السابق رقم 68 باجتماع رقم 2021/13 المنعقد في 2021/2/15
ثانيا: الموافقة

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

عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص
عضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد / محمد 

الفريح
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page412021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :7925
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

(اعيد بحث) 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)

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2021/2020/7296 توريد فيوزات متنوعة على/ شركة 
صناعات اللوحات الكهربائية (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 

(-/776,300 د.ك)

* مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة 

 

الموضوع
22

23

م

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع 2021/9 المنعقد في 2021/2/1 فيما يخص البندي 
(3،1) فقط

ثانيا: عدم الموافقة إلعتذار المناقص الموصى بالترسية عليه للبندين رقمي (3،1) عن تجديد 
التأمين األولي حسب كتاب الشركة رقم 7703 بتاريخ 2021/4/4

ثالثا: دراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على/ شركة صناعات اللوحات الكهربائية (اقل االسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/776,300 د.ك)

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/31

  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 Page422021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :7928
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

 رقم الكتاب :7703
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/84 توفير خدمات فحص هندسية على / شركة 
بيروفيريتاس موكلي شركة الخدمات البترولية (ثاني اقل االسعار )مطابق للشروط والمواصفات 

بمبلغ اجمالي قدره (-/3,883,070 د.ك)

 

طلب الوزارة الندب لعمل موازنة لألسعار الفردية لدورات الصيانة في حدود السعر االجمالي 
للمناقصة رقم و ك م /2019/2018/41 اعمال صيانة انظمة مكافحة الحريق وضواغط الهواء 

لمحطات التحويل الرئيسية (المرحلة االولى ) علىان يتم ذلك مع المناقص الفائز قبل الترسية

 

الموضوع

الموضوع

24

25

م

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ندب الجهة لعمل موازنة تثمينية مع العطاء الثالث سعرا 

استنادا الحكام المادة 60 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز 
بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية

عمل موازنة تثمينية
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

استدعاءات

رسائل واردة

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

شركة رفيف للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :118/2021
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

(اعيد بحث) 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

 

طلب الشركات تمديد موعد اقفال المناقصة رقم و ك م /2019/2018/60 صيانة معدات 
ووحدات التناضح العكسي بقدرة (30) مليون جالون إمبراطوري في محطة الزور الجنوبية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 

الموضوع

الموضوع

26

27

م

م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
بعد االستماع الى ممثل شركة رفيف للتجارة العامة:

-السيد/ فاروق رجب        المدير التجاري

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على تمديد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page442021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1680$
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن ش 
م ك م

 
 

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

شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية ذ م م
 
 

شكوى شركة/ المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن بشأن ترسية البند رقم (1) للمناقصة 
رقم و ك م/62-2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق)

 

شكوى شركة/ ميجاتك للمقاوالت الكهربائية من عدم ترسية المناقصة رقم و ك 
م/2017/2016/84 توفير خدمات فحص هندسية عليهم

 

الموضوع
28

29

م

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة والتنسيق مع 

القطاع الفني

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page452021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1767$
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1802$
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين 
لألمانةالعامة

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

1- شركة سيفل ووركس كونستركشن للمقاوالت العامة للمباني
2- شركة ويلبور انتغريتي سوليوشونز الكويت لصيانة المنشات النقطية واالبار ومصافي النقط 

والبتروكيماويات
3- شركة بي ان كي اتو موتف لبيع وشراء السيارت

 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين 
لألمانةالعامة

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

WEAFRI WELL SERVICES COMPANY LIMITED -1
Lamor Corporation AB -2

Corrosion Technology Services Middle East LLC -3
SICIM  -4

S.P.A 
DAEHAN CONTROL CO.LTD -5

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2021/31

  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 Page462021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1801$
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1766$
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

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

INDUSTRIAL AFRICAN PR|OJECTS SERVICES -1
Applus Norcontrol SL Unipersonal -2

Hot Engineering Gmbh -3
4- شركة ركن الهندسة

 

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

1- شركة كسباروف إلدارة ومتابعة المشاريع

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/31 ) 
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


