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 Page22021/05/16 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/36 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االثنين  ) 
21-رمضان-1442 هـ   الموافق 2021/05/03 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي

محمد نجيب الفريح

 ايمان حسين المطيري

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

مشعل منديل القحص
 مساعد المطيري

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
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1

2
3
4
5
6
7

8

1

1
2

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

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/36 )



 Page32021/05/16 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 الخارجية

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل هيئة مشروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيد / محمد المانع     محاسب

السيد/ احمد محمد ذياب     مدير مركز نظم 
المعلومات

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد / بجاد العتيبي     مدير التوريدات 
والمخازن

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ سعود الوهيب     مراقب المشتريات

السيدة/ منال المطيري     باحث اول قانوني 
اختصاصي مالي- ادارة دراسات الجدوى 

واختيار المستشارين

المالزم اول حقوقي/ عبدالرحمن الزايد     
ضابط القسم القانوني

السيد/ نواف الحربي     محاسب أول

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

السيد/ طارق العوضي     رئيس قسم 
المشتريات

السيد / عبدالله العنزي     رئيس قسم الحبوب

1
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2021/36

  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 Page42021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة العدل

ديوان الخدمة المدنية

الرقم :- و ك م /2016/2015/47

الرقم :- و ع/ 2019/2018/8

الرقم :- 2020/2019-12

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استبدال شبكة أنابيب نظام مكافحة الحريق ومياه الخدمات ومياه 
الشرب تحت األرض في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  حماية وأمن مبنى مجمع محاكم الجهراء الجديد ومبنى مخازن 
المضبوطات بالصليبية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء تجهيزات أوراكل لتحسين أداء خدمات النظم المتكاملة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
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 ( 2021/36 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) 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

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page52021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الرقم :- 2020/2019/9(ع)

الرقم :- 2020/2019/10(ع)

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال التنظيف والعمالة لمعسكر التحرير ونادي الضباط

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التنظيف والعمالة لمعسكر سالم العلي الصباح

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
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 ( 2021/36 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة ماجيك الند للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) .

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page62021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

قوة اإلطفاء العام

الهيئة العامة للشباب

الرقم :- 2019/2018/31

الرقم :- 2021/2020/17

الرقم :- هــ ع ش / م ص /2020/2019/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل شبكه LTE باالداره العامه لالطفاء 
بالتعاون مع الرئاسه العامه للحرس الوطني

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  التامين الصحي التكافلي لعالج اعضاء قوة االطفاء العام

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب قطع غيار وتشغيل وصيانة أعمدة وكشافات االنارة 
ولوحات التشغيل في صاالت متعددة األغراض وأحواض السباحة بمراكز وبيوت الشباب 

ومعسكرات الجوالة (للهيئة العامة للشباب)

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) 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 ( 2021/36 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (9) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page72021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :312
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة 2021/2020/3 تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة الطاقة الكهرباء 
ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات 

(49) لسنة 2019

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 21/445 المؤرخ في 2021/4/20 المتضمن القيمة 
التقديرية 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال المطيري     باحث اول قانوني اختصاصي مالي- ادارة دراسات الجدوى واختيار 
المستشارين

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن يتولى الجهاز إجراءات الطرح

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/36

  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 Page82021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :4625
 تاريخ الكتاب :2021/01/31

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع ت أ/ق/4/2020 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ونظام 
التخزين االحتياطي BACKUP & RECOVERY SOLUTION للمؤسسة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعود الوهيب     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/36

  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 Page92021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لألوقاف

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :2021/2061
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب التعاقد المباشر للعقد الجماعي رقم (ج م /183) تجديد تراخيص مايكروسوفت مع/ شركة 
ايبال ألستشارات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدرة (-/12,000 د.ك) و ذلك استنادا للمادة (18) من 

قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد محمد ذياب     مدير مركز نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز عدم اختصاص مجلس االدارة  استنادا الحكام المادة (19) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page102021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :844
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2046$
 تاريخ الكتاب :2021/05/02
شركة بدر سلطان واخوانه ذ م م

 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ قدره (-/ 48,000,000 $) مايعادله بالدينار 
الكويتي بنسبة ( 200 %) على قيمة عقد لقاح Pfizer/ COVID -19  المبرم مع / شركة 

PFIZER GULF FZ-LLC وذلك لحاجة الوزارة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / عبدالله العنزي     رئيس قسم الحبوب

 PCR ASSAY 220 شراء موادLS شكوى شركة بدر سلطان واخوانه بشأن الممارسة رقم
الالزمة الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام المختبرات الطبية / 

جميع مختبرات الفايرولوجي في وزارة الصحة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع موافاة الجهاز بتقرير مفصل عن 

التعاقدات التي تمت بخصوص توفير اللقاحات 

وعدم موافقة: 
ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد نجيب 

الفريح

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة االجراءات التي تمت بحضور ممثلي الشركات 

ودون أي تحفظ منهم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page112021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الخارجية

طرح مناقصة

توصيات

 رقم الكتاب :490/9038
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :364
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و.خ 2/ 2021/2020 تنفيذ أعمال التبديل والتطوير والصيانة ألجهزة
شبكة ديوان عام الوزارة ومرفقاتها (إالدارة القنصلية - معهد سعود الناصر الصباح 

الدبلومانسي)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / محمد المانع     محاسب

طلب ترسية المناقصة رقم و.خ/ 2021/2020/1 التأمين الصحي لموظفي الوزارة و أسرهم 
داخل و خارج دولة الكويت على /شركة وربة للتأمين (أقل االسعار) مطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره(-/7,428,309 د.ك)

اطلع الجهاز على أفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: موافقة على الترسية على /شركة وربة للتأمين (أقل 

االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره(-/7,428,309 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

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ترسية



2021/36

  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 Page122021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :2021003976
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2021006743
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (2020/11-2021)أعمال صيانة وتشغيل المواقف الذكية (اآللية) 
للسيارات الملحقة بمبنى مجمع محاكم الجهراء (smart park) مع/شركة روبوتيك باركينج 
سيستم إنك للمقاوالت لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ توقيع العقد بمبلغ إجمالي قدره 

(586,644/084 د.ك) وذلك استنادا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) 
لسنة 2016 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 172021000283 بتاريخ 2021/4/5 المتضمن الرد 
على االستفسارات المطلوبة 

 

طلب التعاقد رقم أ خ / 2605/4 استئجار عدد (21) وحدات سكنية مؤثثة بالكامل بالعقار الكائن 
بمنطقة  ( السالمية ) قطعة ( 153 ) قسيمة ( 46 ) محل العقد المبرم بين وزارة المالية و 
السادة / صقر فرحان العنزي و فهد سعد المطيري بمبلغ سنوي قدرة ( -/113,400 د.ك )

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page132021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021006132
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم و ع /2014/2013/7 حماية و أمن مباني 
الوزارة المبرم مع/ المجموعة االمنية الفنية للخدمات لمدة خمسة اشهر اعتبارا من 2021/5/1 

حتى 2021/9/30 بمبلغ اجمالي قدرة (476,306/250د.ك) بعد زيادة اجر العمال الشهري 
ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة  وذلك لحين إلنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة رقم 7-

 2019/2018

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021006887 بتاريخ 2021/4/27 المتضمن طلب 
التمديد  بعد التفاوض مع الشركة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان يكون التمديد االخير 

وعدم موافقة :
 عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

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

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ مساعد المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page142021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

نشر

 رقم الكتاب :2743
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الزايد     مسئول القسم القانوني بإدارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/36

  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 Page152021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3123
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3260
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد رقم (2021/2020/113) ايجارات المباني (مبنى/ اإلدارة العامة لإلدلة 
الجنائية) المبرم مع/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2021/7/1 

حتى 2022/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (852,524/160 د.ك) بنفس الشروط واالسعار 

 

طلب تجديد ودمج عقود استئجار المخازن التابعة الوزارة -إلدارات مختلفة المبرم مع / شركة 
اجيليتي للمخازن العمومية لمدة سنة اعتبارا من 2021/5/1 حتى 2022/4/30 بمبلغ إجمالي 

قدره (675,116/100د.ك) لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المالزم اول حقوقي/ عبدالرحمن الزايد     ضابط القسم القانوني

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page162021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :2021/44
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2712
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/10 اعمال ترميم وصيانه اعمال انشائية 
صغيره بالمرافق والمنشات العائده للبلديه بمحافظه االحمدي 

كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 2683 المؤرخ في 2021/4/19 المتضمن التعديالت

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/12 تحديث بيانات نظم 
المعلومات الجغرافية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/36

  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 Page172021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2611
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2017/2016/2 اعمال ردم النفايات واالنقاض بمواقع 
الردم بالبلدية المبرم مع / شركة المهارات الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر 
اعتبارا من 2021/5/12 بمبلغ اجمالي قدره (48,882/940د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم (2020/2019/2) 

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 

2021/4/22 بشأن المناقصة الجديدة رقم (2020/2019/2)

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page182021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/1171
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ع ص / 2018/2015/20 توريد وتجديد تراخيص 
وضمان استخدام تطبيقات أوراكل للهيئة المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة 

والمقاوالت لمده 5 اشهر اعتبارا من 2021/6/29 حتى 2021/11/28 بمبلغ اجمالي قدره 
(67,128/333د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ص 

2020/2019/42/

* افادة القطاع الفني بعدم وجود اي مالحظات تذكر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / بجاد العتيبي     مدير التوريدات والمخازن

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page192021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

توصيات

 رقم الكتاب :710
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ع ص / 2018/5 /2021 االستعانة 
بعمالة تخصصيه  وفنية بالهيئة العامة للصناعة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهة.

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 710 المؤرخ في 2021/3/4 

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2019/86) المنعقد في 2019/10/30

ثانيا: الموافقة على االلغاء استنادا ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 البند رقم (2) 

ثالثا: تخطر الجهة بإعاده النظر بمكونات المناقصة و توفير درجات وظيفية للكويتين بالتنسيق 
مع وزارة المالية

وعدم موافقة 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page202021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/952$
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

شركة هورايزن انترناشيونال للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ م م

 
 

(اعيد  بحث) شكوى شركة هورايزن انترنشايونال للتجارة العامة والمقاوالت بشأن إلغاء 
المناقصة رقم هـ ع ص / 2018/5 /2021 االستعانة بعمالة تخصصيه  وفنية بالهيئة العامة 

للصناعة

كما اطلع الجهاز على  كتاب الهيئة رقم 2021/1172 بتاريخ 2021/4/15 المتضمن الرد على 
الشكوى 

*كما طلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 9712-2021 بتاريخ 2021/3/24 المتضمن الرد 
بالغاء المناقصة

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم (26) باجتماع رقم( 

2021/36)  بتاريخ 2021/5/3

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page212021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

 رقم الكتاب :1022
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2024
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1096
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) ومحضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم إ م م 
/2020/2019/3/1 توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات

-مرفق تقرير قسم اصدار العطاءات

 

طلب نشر ملحق المعدل رقم (1) للممارسة هــ ص /ط/285 صيانة وتشغيل محطات ضخ مياة 
األمطار لألنفاق التى تقع على الطرق السريعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ص /ص /216 إدارة و تشغيل و صيانة 
محطة ضخ الرقعي و الشبكة المرتبطة بها

- مرفق تقرير قسم اصدار العطاءات

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر 

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

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/36

  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 Page222021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :241
 تاريخ الكتاب :2021/01/31

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق ص / ط / 386 
إزالة الرمال عن الطرق في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء.

 

 PBSS طلب الوزارة تفعيل المبلغ االحتياطي الخاص بنظام فحص ومراقبة الركاب واألمتعة
بزيادة مبلغ اجمالي قدره (3,387,148/750 د.ك) على قيمة عقد الممارسة رقم هـ م خ / 214 

 (II المبنى) ( ع ) انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي
المبرم مع / شركة ليماك إنشاءات ليصبح اجمالي البند االحتياطي (13,387,148/750 د.ك) 

*مرفق تقرير القطاع الفني

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة :
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/36

  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 Page232021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :2021/4735
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :661
 تاريخ الكتاب :2021/01/13

 
 
 

 طلب طرح المناقصة رقم 1-2019/2018 أعمال صيانة وترميم لمباني أمالك الدولة األعمال 
االنشائية البسيطة بمواقع مختلفة من دولة الكويت

 

(إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2021/2020/7  للتعاقد مع احدى الشركات االستشارية 
لتوفير عدد (3) مستشارين و (2) اختصاصي في المجال الضريبي لمدة ثالث سنوات استنادا 

للمادة رقم ( 17 ) من قانون المناقصات العامة رقم ( 49 ) لسنة 2016

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 5817 بتاريخ 2021/3/18 المتضمن التعديالت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

عامة



2021/36

  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 Page242021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018-2017/20 
تنظيف مباني ومرافق وخدمات مكاتب ومساكن إلدارة إسكان موظفي الدولة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نواف الحربي     محاسب أول

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

مع استعجال الجهة برفع التوصيه

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/36

  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 Page252021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3866
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :7796
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2012/2011/2 توفير خدمات استشارية وادارة 
مشروع نظم المعلومات الجغرافية للوزارة  المبرم مع / شركة جيسكون ميدل ايست الستشارات 
تقنية المعلومات لمدة ( 6 اشهر ) ابتداء من 2021/3/1 و حتي 2021/8/31 بدون اي مقابل 
مالي و ذلك بغرض استكمال االعمال المتبقية و صرف الدفعات المعلقة للشركة نظرا الستمرار 

اعمال مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة

*مرفق تقرير القطاع الفني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نواف الحربي     محاسب أول

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2016/10-2017 أعمال الحراسة البشرية والمراقبة 
األمنية لمبنى مجمع الوزارات ومبنى الموقف الجنوبي المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمده 
ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (195,671/718د.ك) بنفس الشروط 

واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2019-2020/8 

* افادة القطاع الفني بعدم وجود اي مالحظات تذكر

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page262021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :1479
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/13 صيانة وإصالح الزوارق الصغيرة والمعدات 
البحرية التابعة لقوة االطفاء العام

 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/8 
صيانة وترميم المنشآت والمرافق التابعة للقوة االطفاء العام

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد



2021/36

  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 Page272021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

الشركة العالمية للمباني ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :1584
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

اعتذار الشركة العالمية للمباني عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم 2018/16 /2019 
إنشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة األدوار لقطاع الوقاية ضاحية مبارك العبدالله الجابر 

(غرب مشرف)

*مرفق تقرير قسم  التامين االولي

 

طلب التمديد االول للعقد رقم  2021/2020/11 إيجار مبنى قطاع الوقاية بالفروانية المبرم مع 
السيد/ عبدالله مبارك البيدان لمدة سنة اعتبارا من 2021/5/21 حتى 2022/5/20 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/187,200 د.ك) بنفس الشروط واالسعار

كما اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 1813 بتاريخ 2021/4/27 المتضمن اسباب التمديد 
المطلوب 

-إفادة القطاع بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
احيط الجهاز علما و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
مع استعجال الجهة باجراءات تخصيص مبنى دائم

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/36

  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 Page282021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

رسائل واردة

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

شركة الميثاق العالي للتجارةالعامة والمقاوالت  ذ م 
م
 
 

( اعيد بحث) طلب شركة / الميثاق العالي للتجارة العامة والمقاوالت ترسية المناقصة رقم 
2018/16 /2019 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة األدوار لقطاع الوقاية ضاحية 
مبارك العبدالله الجابر (غرب مشرف) عليها وتعهدها بتنفيذ جميع بنود المناقصة كونهم اقل 

االسعار

-كما اطلع الجهاز كتاب الجهة رقم (1645) المؤرخ في 2021/4/13 المتضمن الرد على 
الشركة

- كما اطلع الجهاز كتاب الشركة رقم (2021/17) المؤرخ 2021/4/12 المتضمن االستعداد 
للحضور

-اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (2021/12) بتاريخ 2021/3/31 المتضمن تحديد موعد 
الحضور الجتماع الجهاز

-مرفق تقرير قسم الترسيات

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page292021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة البيئة

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :1918
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع ب /2019/2-2020 تشغيل وصيانة 
مباني الهيئة شاملة قطع الغيار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق العوضي     رئيس قسم المشتريات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ب 
/2020/2019/4 تأهيل وتجهيز غرف في مبنى الهيئة العامة للبيئة الرئيسي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر 

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

تمديد



2021/36

  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 Page302021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة البيئة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1441
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1440
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1383
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1 الستئجار سيارات للهيئة المبرم
مع/شركة األريج الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/5/19 بمبلغ 

اجمالي قدره (9,370/800د.ك) وذلك لعدم طرح المناقصه الجديده سبب جائحة كرونا 

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1 الستئجار سيارات للهيئة المبرم
مع/شركة يوسف العويد واوالدة للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2021/6/1 بمبلغ اجمالي قدره 

(3,602/160د.ك) وذلك لعدم طرح مناقصه جديده بسبب جائحة كرونا

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1 الستئجار سيارات للهيئة المبرم
مع/شركة دايموند هاوس العالمية لمدة سنة اعتبارا من 2021/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-

/32,256 د.ك) وذلك لعدم طرح مناقصه جديده بسبب جائحة كرونا

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل 

المدة

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل 

المدة

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل 

المدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page312021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة البيئة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1382
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1 الستئجار سيارات للهيئة المبرم
مع/المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي لمدة سنة اعتبارا من 2021/5/14 بمبلغ اجمالي 

قدره (2,516/400د.ك) وذلك لعدم طرح مناقصه جديده بسبب جائحة كرونا

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل 

المدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page322021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تأهيل مسبق

 رقم الكتاب :441
 تاريخ الكتاب :2019/01/03

 
 
 

إفادة الجهاز بعدم رد الجهة على كتب الجهاز الصادرة بخصوص المناقصات ذات الصله 
بالتأهيل لحفر وإنشاء وصيانة وردم آبار المياه الجوفية الضحلة والعميقة لمشاريع المياه في 

وزارة الكهرباء والماء

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الغاء التأهيل لعدم موافاة الجهاز بالمناقصات المعنية بهذا التاهيل و 

تقادم بيانات الشركات

البيـــــــــــــــــــان

نتيجة



2021/36

  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 Page332021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :3025
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

 رقم الكتاب :23745
 تاريخ الكتاب :2020/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :4764
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :8931
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/2018/29 صيانة آالت تصوير مستندات ماركة ( 
مينولتا ) باإلدارات المختلفة بالوزارة 

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/2019/36 أعمال صيانة عدد (632) مكثف المجموعة 
لتحسين معامل القدرة في (244) محطة تحويل ثانوية

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/52-2021 توريد وتركيب وصيانه انظمه االنذار 
ومكافحه الحريق بمحطه الشويخ لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2020/2019/6 صيانة أجهزة التخزين الشبكية والخوادم 
الرئيسية وشبكات الربط المحلية بمركز التحكم الفرعي (data center) ومبنى الوزارة 

الرئيسي

 

الموضوع
2

3

4

5

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/36

  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 Page342021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :151
 تاريخ الكتاب :2021/01/05

 
 
 

 رقم الكتاب :3049
 تاريخ الكتاب :2021/02/10

 
 
 

 رقم الكتاب :23083
 تاريخ الكتاب :2020/12/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/63-2021 تحديث التوربينات البخاريه والمولدات 
الكهربائيه لعدد (8) وحدات بخاريه في محطه الصبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/2018/70 تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم عدد 
 ,H السالمية ,E المطار ,E الراس ,F (6) محطات تحويل رئيسية 132/11 ك.ف (الجابرية

( D الشويخ ,C صباح األحمد البحرية ,D المطار ,J حولي

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2019/70-2020 تنشيط خاليا وحدات انتاج هيبوكلورايت 
الصوديوم في محطه الدوحه الغربيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 

الموضوع
6

7

8

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/36

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :8079
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :9069
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

طلب  تعديل اسم الشركة االجنبية المدرج في كشف المقاولين المعتمدين في اعالن المناقصة رقم
و ك م /2017/2016/38(ع) أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه من شركة تكسل انجينيرنج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م 

وكالء السادة/ مؤسسة هيوسونج الى 
شركة تكسل انجينيرنج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م وكالء السادة/ مؤسسة هيوسونج - كوريا

الجنوبية 

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة المحدودة رقم و ك م /2017/2016/38(ع) 
أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 

الموضوع

الموضوع

9

10

م

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التحقق 

من كيان الشركة القانوني

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

محضر اجتماع تمهيدي
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/05/16 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 :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2020/2019/53 أعمال توريد وتركيب وتجهيز مواقع مراكز البيانات لقطاع شئون 

المستهلكين (الموقع الرئيسي والموقع التبادلي)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك 
م/2020/2019/15 صيانة البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة 

الشمالية

 

الموضوع
11

12

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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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 Page372021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :20210979000035
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك 
م/2020/2019/42 تطوير الخوادم الرئيسية لمراكز نظم البيانات النظمة وزارة الكهرباء والماء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (و ك م- ع ص -2017/5234-2018) من المناقصة رقم و ك م 
/2017/2016/20 صيانة اجهزة التخزين الشبكية والخوادم الرئيسية وشبكات الربط المحلية  
بمركز تحكم الجابرية الفرعي   (data center) ومبنى الوزارة الرئيسي المبرم مع / شركة زاك
سلوشنز النظمة الكمبيوتر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/4/7 دون تكلفة مالية وذلك لحين 

االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم و ك م / 2020/2019-6

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع

الموضوع

13

14

م

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :5282
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

افادة الوزارة بتطبيق أحكام المادة رقم (83) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 
2016 بشأن المناقصة رقم و ك م2018/2017/39 إستبدال أنابيب مسخن مياه التغذية رقم 

(2,3) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
15
م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

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 Page392021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :8781
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2020/2019/57 األعمال المدنية لخطوط الضغط العالي 
على/ شركة مؤسسة النهضة للتجارة والمقاوالت العامة (ثاني أقل األسعار) مطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/853,803 د.ك)

كما اطلع الجهاز على  الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع
16
م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة 

ثانيا:  طلب استكمال النواقص مع اقل االسعار وفقا للمادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 
49 لسنة 2016 و استعجال الجهة برفع 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

ترسية



2021/36

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :7891
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/80-2018/2017 تحسينات وإضافات على شبكات المياه 
القائمة بجميع مناطق دولة الكويت على / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار)

مستوفي الشروط والمواصفات بنسبة خصم قدرها (-46,1%) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,156,000 د.ك)

كما اطلع الجهاز على  إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع
17
م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على الترسيه على / شركة كي سي سي للهندسة 
والمقاوالت (أقل األسعار) مستوفي الشروط والمواصفات بنسبة خصم قدرها (-46,1%) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/2,156,000 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
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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 Page412021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/980$
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/33
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

طلب شركة / ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت بادراجها ضمن قائمة الشركات المسموح لها 
المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2017/2016/38(ع) أعمال الصيانة السنوية للمعدات 

الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه حيث أن الشركة لم تقدم نسخة من 
مستندات التأهيل في المرة الثانية لحصول خطأ غير مقصود لعلمهم بان اوراق التأهيل متطابقة 

في المرتين

كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 21166 بتاريخ 2020/11/18 المتضمن الرد 
*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (1302) المؤرخ في 2021/3/22 المتضمن طلبهم طرح 

المناقصة عامة بدال من محدودة 

 

طلب الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت بشأن المناقصة 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 اإللتزام بقرارات جهازكم الموقر وفق كافة االجراءات 
لحين صدور قرار من لجنة التظلمات الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

 

الموضوع
18

19

م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب لعدم تقديم  الشركة المستندات بالمواعيد المحددة

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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 Page422021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2018/1027$
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

شركة الثريا للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1295$
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

شركة مجموعة انشاءات الهاشمي للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب تأهيل و اعتماد شركة الثريا للتجارة العامه والمقاوالت  وكيل شركة   
baumgarte standardkessel للمناقصة رقم و ك م2018/2017/39 إستبدال أنابيب 
مسخن مياه التغذية رقم (3،2) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في محطة الدوحة 

الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7841 بتاريخ 2021/4/5 المتضمن بان تم الرد بكتاب 
رقم 3958 بتاريخ 2021/2/22

-اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام
 3958 المؤرخ في 2021/2/22 المتضمن الرد 

 34486 المؤرخ في 2019/11/3 المتضمن طلب إلغاء تأهيل الشركة واستكمال طرح 
المناقصة

5580 المؤرخ 2019/2/13 المتضمن الموافقة على اضافة الشركة اعاله
1146 المؤرخ 2019/1/10 المتضمن االستعجال بطرح المناقصة

 

 M & O Xi طلب شركة / مجموعة إنشاءات الهاشمي إضافة اسم موكليها شركة تحالف
الكورية ضمن  قائمة الشركات المؤهلة لالشتراك بالمناقصة رقم و ك م2018/2017/39 

إستبدال أنابيب مسخن مياه التغذية رقم (2,3) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في 
محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

الموضوع
20

21

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب لعدم تقديم  الشركة المستندات بالمواعيد المحددة

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب لعدم تقديم  الشركة المستندات بالمواعيد المحددة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page432021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/6207
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :6341
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

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

شركة االولوية للسيارات  ش م ك م
 
 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم 
من/ شركة االولوية للسيارات بشان المناقصة رقم و ك م/62-2019/2018 اعمال استئجار 

سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق)

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم 
من/ شركة المال الستئجار وتاجير المركبات والمكائن بشان المناقصة رقم و ك م/62-

2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق)

 

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

المذكورة بكتاب الشركة 

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10075 بتاريخ 2021/5/2 المتضمن الرد على الشكوى

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

 

الموضوع
22

23

24

م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/36

  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 Page442021/05/16 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :5831
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :44/486
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

شركة غرناطة لمعدات واجهزة البترول ذ م م
 
 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم رقم 
(2021/16) المقدم من/ شركة ريترن أون انفستمنت للتجارة بشأن المناقصة رقم و ك 

م/2018/2017/66 تزويد وتمديد كيبالت ارضية جهد 300 ك.ف معزولة بمادة xple وكيبالت 
Wبمحطة الصديق W ايصاالت مع ملحقاتها لربط محطة الدائر الخامس

 

شكوى شركة غرناطة لمعدات واجهزة البترول من المناقصة 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 بشأن إلغاء البنود المخالفة لقانون

المناقصات العامة والواردة في الملحق التكميلي

 

الموضوع
25

26

م

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/36 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

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

البيـــــــــــــــــــان


