
مجلـس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

) رقم ( 2021/40

يوم االثنين 

 الموافق 2021/05/24 م 

محضر إجتماعمحضر إجتماع

 عدد النشر بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) 1538تاريخ النشر بموقع الجهاز 2021/06/06

12-شوال-1442 هـ 



 Page22021/06/06 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/40 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االثنين  ) 

12-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/05/24 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان
بدر عبداللطيف الدويسان

مشعل منديل القحص
 ايمان حسين المطيري

د. فهد علي المراد

محمد نجيب الفريح

د.مرسال سعد الماجدي

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

د.فالح سعد الطامي

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

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5

6

1

2

1

1

2

نظرا إلعتذار رئيس مجلس االدارة باإلنابه بعدم إستطاعته القيام بواجبات منصبه على نحو مؤقت ولم يكن ممكنا أو جائزا 
له أن يسير أعمال الجلسة فقد قرر المجلس تكليف المهندس/ حسام بدر الطاحوس  بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة 

رقم (6) من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/40 )



 Page32021/06/06 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 األشغال العامة

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الصحة
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 

المدني

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

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

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق 
العقود

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عادل دشتي     ممثل الجهة

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء 
و الماء

السيد/عبدالوهاب الخضر     رئيس قسم 
المناقصات و العقود

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ طالل بوحيمد     رئيس تنفيذ 

المشاريع الهندسية

السيد/ مبارك المطيري     باحث اول قانوني

السيد/حمد الكندري     مدير ادارة خدمات 
الطاقة
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2021/40

  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 Page42021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

ديوان الخدمة المدنية

الرقم :- إ م م /2020/2019/3/1

الرقم :- 2020/2019-6

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات الدعم الفني وصيانة وتحديث التجهيزات اآللية لدى 
الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
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   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة

مناقصة



2021/40

  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 Page52021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

شركة البترول الوطنية الكويتية

0098/LM -: الرقم

0420/HO/GS -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال خدمات لمرافق التسويق المحلي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار سيارات متنوعة ذات االستخدام المشترك لشركة البترول 
الوطنية الكويتية

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (11) 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   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) 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

مناقصة



2021/40

  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 Page62021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

شركة رحال العالمية لنقل البضائع ذ م م
 
 

شكوى شركة/ رحال العالمية لنقل البضائع الستبعادها من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2021/2020/23 نقل وتعبئه خزانات الوقود بالمستشفيات والمراكز الصحيه التابعه لوزاره 

الصحة.

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page72021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/2245$
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

شركة ادراك المتحدة الستشارات تقنية المعلومات ذ م 
م
 
 

شكوى شركة ادراك المتحدة الستشارات تقنية المعلومات للمناقصة رقم 2-2021/2020 صيانة 
األنظمة المتكاملة من عدم رد الديوان على أسئلة الشركة المقدمة في اإلجتماع التمهيدي

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: احالة الكتاب للجهة لالطالع و االفادة خالل 5 ايام عمل
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page82021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

توصيات

 رقم الكتاب :3365
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :3760
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2019/2018/16 توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية 
بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة حولي وإعادة طرحها حسب توصية لجنة الشراء بالوزارة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ طالل بوحيمد     رئيس تنفيذ المشاريع الهندسية

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/2015/50 التجهيزات الهندسية و االنظمة المساندة و شبكة 
الحاسب االلي و اجهزة الحاسب و اتصاالت الحاسب الرئيسي ألدارة تراخيص مرور محافظة 

الفروانية- لالدارة العامة لنظم لمعلومات - بالوزارة وذلك لقدم المواصفات الفنية والشروط الخاصة 
بالمناقصة لكونها تعود للعام المالي (2016-2015)

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا لنص المادة رقم (55) من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز 

بتاريخ 2019/10/2

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/40

  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 Page92021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :3440
 تاريخ الكتاب :2020/03/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2019/2018/30 تصميم و تصنيع و توريد و تركيب و 
تشغيل و تقديم خدمات التدريب و الضمان و الصيانة و الدعم الفني لنظام االرشاد و التحكم المتطور 

للحركة السطحية و نظام كشف االجسام الصغيرة على المدارج(asmgcs&rdds) في مطار 
الكويت الدولي وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

* اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم (5458) المؤرخ في 2021/4/18 المتضمن إعادة بحث 
الموضوع

-اطلع الجهاز على كتب الطيران المدني أرقام:
 (1928) المؤرخ في 2021/2/10 المتضمن االفادة بان جميع الشركات المؤهلة قد تم تسجيلها لدى

الجهاز
 9380 المؤرخ في 2020/9/29 المتضمن موافقة وزارة المالية

 12245المؤرخ في 2020/11/23 المتضمن طلب الجهاز لنطاق االعمال و طريقة حساب القيمة 
التقديرية لجميع الممارسات المطروحه عددها (7)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالوهاب الخضر     رئيس قسم المناقصات و العقود

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ان يتولى الجهاز اجراءات طرح الممارسة

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/40

  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 Page102021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

التأمين األولي

 رقم الكتاب :6376
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالممارسة رقم 2020/2019/38 توريد و تركيب و 
تشغيل و صيانة نظام كاميرات المراقبة في مطار الكويت الدولي لمدة ثالثة اشهر لغاية تاريخ 

2021/8/31 و ذلك لحين االنتهاء من استكمال اجراءات التعاقد 

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
مع استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/40

  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 Page112021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3028
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2019/2018/8 توفير خدمات األمن والحراسة لمباني بلدية الكويت 
والمباني التابعة لها لمدة ثالث سنوات

-اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 104 بتاريخ 2021/5/9 المتضمن القيمة التقديرية بعد تخفيض
نسبة العمالة %20 

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي المناقصة رقم 2020/2019/2 أعمال ردم النفايات 
واألنقاض بمواقع الردم التابعة للبلدية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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

عامة



2021/40

  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 Page122021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :102
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز بطلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2017/2016/1 توفير 
خدمات االمن والحراسة لمباني البلدية المبرم مع/شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

ثالثة أشهر اعتبارا من 2021/5/11 حتى 2021/8/10 بمبلغ اجمالي قدره
 (107,100/831 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة 2019/2018/8

*اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 2021/00105 بتاريخ 2021/5/10 المتضمن القيمة االجمالية
للتمديد المطلوب 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء قرار الجهاز السابق رقم (30) باالجتماع رقم 2021/34 المنعقد بتاريخ 2021/4/26

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page132021/06/06 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

 
 
 

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

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2512) المؤرخ بتاريخ 2021/5/5 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/40

  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 Page142021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ب هـ 2018/2017/11 
توريد واستحداث عدد من أجهزة المصاعد في بعض مرافق الوزارة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ب هـ 
2020/2019/8 اصالح وتشغيل صيانة أجهزة المصاعد في جميع الوزارة 

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ب 
هـ/2020/2019/4 الصيانة الشاملة ألبراج الوزارة وملحقاتها 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/حمد الكندري     مدير ادارة خدمات الطاقة

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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



2021/40

  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 Page152021/06/06 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 :10812
 تاريخ الكتاب :2020/08/25

 
 
 

(اعيد بحث)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

 

( اعيد بحث ) طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/7 تنفيذ مشروع نظم المعلومات 
الجغرافية في الوزارة المبرم مع / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة سنتين اعتبارا من 
2020/8/29 و ذلك دون تكلفة مالية على الوزارة و إلستكمال األعمال المتبقية بهذا المشروع 

الحيوي الذي يندرج تحت خطة التنمية 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 12330 بتاريخ 2020/9/17 المتضمن الرد على استفسارات 
القطاع الفني

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن اسباب طلب 

التمديد

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدارسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page162021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/9239
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-9836
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2014/7-2015 استئجار مركبات مختلفة لوزارة المبرم 
مع / شركة يوسف العويد واوالدة للسيارات لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/4/15 بمبلغ اجمالي
قدره (-/88,710د.ك) بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 

رقم 2019/2018/5

 

طلب التجديد االول لعقد رقم 18612 للمناقصة رقم 2017/8-2018 توفير مستشارين لقطاعي 
الشئون المالية والضريبية والشئون االدارية المبرم مع/ شركة ابيكس لالستشارات اإلدارية لمدة 

ثالث سنوات اعتبارا من 2021/9/1 بمبلغ اجمالي قدره( -/669,600 د.ك) بنفس الشروط 
واألسعار وذلك لحاجة العمل الماسة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع توصية المناقصة الجديدة رقم 

2019/2018/5

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق طلب الجهة مع قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page172021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

تعاقد باألمر المباشر

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021007602
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2021007396
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب التعاقد رقم أخ/2374/4  مشروع عقد استئجار المبنى الكائن بمنطقة (شرق حولي) قطعة(46)
قسيمة (13) شارع ربيعة لصالح وزارة العدل بغرض استخدامة كمكاتب ادارية للوزارة (لجنة 
دعاوي النسب لتصحيح االسماء ونيابة حولي) المبرم بين وزارة المالية و السيد / هاشم محمد 

الخلف بمبلغ سنوي قدره (-/200,000د.ك) 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل دشتي     ممثل الجهة

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم و ع / 2016/2015/12 تقديم خدمات فندقية وعامة للوزارة 
المبرم مع/ المجموعة األمنية الفنية للخدمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/6/1 حتى 

2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (564,664/500 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية 
المناقصة الجديدة رقم وع/ 2020/2019/10 

* افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات تخصيص مبنى دائم

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / م.حسام الطاحوس

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page182021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021008060
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

 رقم الكتاب :21/5
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت ش ت
ب
 
 

 رقم الكتاب :21/3
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت ش ت
ب
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة لوزارة العدل علي / 
شركة انتركونتيننتال للتجارة العامة و المقاوالت ( ثاني اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي و قدرة 

 ( -/3,440,664 د.ك )

 

شكوى شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة والمقاوالت بشأن المناقصة رقم و ع 2020/2019/2 
تقديم خدمة فندقية لمبنى مجمع محاكم الفروانية والمواقع التابعة لها من عدم إدراج راتب المشرف 

الكويتي ومخالفة شروط المناقصة

 

شكوى / شركة انتركونتننتال للتجارة العامة والمقاوالت لعدم ترسية المناقصة رقم 
وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة للوزارة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار و توجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة دلما العالمية (اقل االسعار) 
الجتماع قادم

ثانيا: استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/2/23

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و يعرض مع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/40

  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 Page192021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1375
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية
 
 

 رقم الكتاب :2021/110
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

دار السور لالستشارات الهندسية
 
 

 رقم الكتاب :2021/1377
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية
 
 

 رقم الكتاب :2021/113
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

دار السور لالستشارات الهندسية
 
 

شكوى دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية الستبعادها من  المناقصة رقم م م ك 
/2020/2019/10 دراسة وتصميم نقعة المهبولة

-حيث قدم صيغة العطاء على اوراق الشركة الرسمية تم استبعاده استناد للمادة ( 40) من قانون 
المناقصات العامة رقم (2016/49)

 

شكوى دار السور لالستشارات الهندسية من استبعاد عطائهم من المناقصة رقم م م ك 
/2020/2019/10 دراسة وتصميم نقعة المهبولة 

-حيث قدم صيغة العطاء على اوراق الشركة الرسمية تم استبعاده استناد للمادة ( 40) من قانون 
المناقصات العامة رقم (2016/49)

 

شكوى دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية الستبعادها من المناقصة رقم م م ك 5-
2020/2019 دراسه وتصميم لتطوير ميناء الشويخ التابع للمؤسسه

-حيث قدم صيغة العطاء على اوراق الشركة الرسمية تم استبعاده استناد للمادة ( 40) من قانون 
المناقصات العامة رقم (2016/49)

 

شكوى دار السور لالستشارات الهندسية لعدم قبول عطائها فنيا للمناقصة رقم م م ك 5-
2020/2019 دراسه وتصميم لتطوير ميناء الشويخ التابع للمؤسسه

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page202021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :114
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

دار السور لالستشارات الهندسية
 
 

 رقم الكتاب :109
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

دار السور لالستشارات الهندسية
 
 

شكوى دار السور لالستشارات الهندسية لعدم قبول عطائها فنيا للمناقصة رقم م م ك 7-
2020/2019 الدراسه والتصميم لتطوير ميناء الدوحه التابع للمؤسسه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مبارك المطيري     باحث اول قانوني

شكوى دار السور لالستشارات الهندسية من استبعاد عطائهم من المناقصة رقم م م ك /9-
2020/2019 دراسه وتصميم نقعه الفنطاس

-حيث قدم صيغة العطاء على اوراق الشركة الرسمية تم استبعاده استناد للمادة ( 40) من قانون 
المناقصات العامة رقم (2016/49)

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page212021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

التأمين األولي

 رقم الكتاب :1975
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1861
 تاريخ الكتاب :2021/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :1974
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1972
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2019/2018/11 توريد وتشغيل 
وتركيب واستكمال شبكة المايكروويف بالقوة لمدة ثالث اشهر

 

طلب االفادة بشأن صالحية خطاب الضمان (كفالة االنجاز) المقدم من/ شركة توتال ترايد للتجارة 
العامة والمقاوالت الستكمال اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2020/2019/1 إنشاء و إنجاز و 
صيانة مبنى قطاع الوقاية في محافظة الجهراء حيث تم تقديم الشركة خطاب ضمان (كفالة االنجاز) 

صادر من شركة دار السالم للتامين التكافلي و غير صادر عن طريق البنك .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

طلب تمديد التامين االولي للشركات المشاركة المناقصة رقم 2019/2018/14 مشروع انشاء 
وإنجاز وصيانة مركز إطفاء شمال غرب الصلبيخات لمدة ثالثة اشهر

 

طلب تمديد التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/3 مشروع إنشاء 
وإنجاز وصيانة مركز إطفاء القيروان لمدة ثالثة اشهر

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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



2021/40

  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 Page222021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1973
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1937
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/16 /2019 إنشاء وانجاز 
وصيانة مبنى مواقف متعددة األدوار لقطاع الوقاية ضاحية مبارك العبدالله الجابر (غرب مشرف) 

لمدة ثالث أشهر

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2016/2015/14 صيانة واصالح الزوارق الصغيرة و 
العمدات البحرية التابعة للقوة المبرم مع/ شركة البوم مارين لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2021/7/15 حتى 2022/1/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/100,000 د.ك) و ذلك لتأخر طرح المناقصة
الجديدة رقم 2020/2019/13 بسبب جائحة كورونا اقفالها في 2021/6/20

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/40

  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 Page232021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :1838
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

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

شركة الميثاق العالي للتجارةالعامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 2021/2020/12 توريد وتركيب وتشغيل رخص متنوعة 
بقوة االطفاء العامة وذلك لعدم توافر المبلغ في السنة المالية ( 2020 / 2021 ) 

-اطلع الجهاز على كتاب القوة رقم 4822 بتاريخ 2020/9/28 المتضمن طرح المناقصة 

 

(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

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  رد الموضوع للجهة بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  رفض الطلب لصحة أسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/40

  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 Page242021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :21/92
 تاريخ الكتاب :2021/01/12

 
 
 

 رقم الكتاب :4580
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم أ/2019/24 خدمات استشارية لإلشراف على تنفيذ الحزمة 
رقم (3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي 

(IIمبنى)

*اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام (962) و (846) المؤرخين بتاريخ 2020/4/5 و 
2021/3/23 المتضمنين الرد

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (426) المؤرخ بتاريخ 2021/2/14 المتضمن األستعجال 
بالطرح 

 

طلب الوزارة تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق ص /ط/389 تخطيط 
وصيانة عالمات المرور األرضية بدولة الكويت لمدة 90 يوم اعتبارا من تاريخ انتهائها

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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

عامة



2021/40

  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 Page252021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2171
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

 تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/3 انشاء وانجاز وصيانة 
مشروع المقر الدائم باالمانة لمده (90) يوما حيث لم يتم بعد الحصول على الموافقات الالزمة 

للتعاقد

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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



2021/40

  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 Page262021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :489
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :341
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

 
 
 

طلب الموافقة على تمديدات ارقام (4.3) التفاقية رقم أ/هــ.م.خ /168 دراسة و تصميم و االشراف 
على تنفيذ العقد هـ.م.خ/201 انشاء و انجاز و تأثيث و صيانة مبنى مجمع محاكم حولي من حساب 

الوزارة بدال من المقاول نظرا لصدور الموافقة على تمديد المقاول رقم (4) المبرم مع/ المكتب 
العربي لالستشارات الهندسية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (687) المؤرخ في 2021/4/6 المتضمن نفس الطلب 

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص / ص/200(ع) ادارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ 
والتقنية لمدنية صباح االحمد البحرية ومحطات تقنية الوفرة والخيران الجديدة المبرم مع / الشركة 
الثالثية العربية للمقاوالت العامة للمباني لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/6 و حتي 2022/1/5

بمبلغ اجمالي قدرة ( -/321,990 د.ك ) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة

و موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ م.حسام الطاحوس

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي
ممثل الجهة 

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن اجراءات 

طرح المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page272021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

توصيات

 رقم الكتاب :1069
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

طلب االطالع واالفادة نحو نتائج التقييم الفني للمناقصة رقم أ/هـ م أ /316 الخدمات االستشارية 
دراسة وتصميم لمشروع المقر الرئيسي لهيئة تشجيع االستثمار المباشر للشركات التالية : 

1- دار مستشارو الخليج لالستشارات الهندسية 
2- دار استشارات الجزيرة لالستشارات الهندسية 

3- دار المكتب الهندسي المشترك لالستشارات الهندسية 
4- مكتب المطوع لالستشارات الهندسية 

5- دار اسامة جواد بوخمسين لالستشارات الهندسية 
6- دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية 

7- دار اس كيو انترناشيونال لالستشارات الهندسية 
8- مكتب جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية 

9- دار السور لالستشارات الهندسية 
10- مكتب السيف لالستشارات الهندسية 
11- دار الخليج لالستشارات الهندسية 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/مريم الكندري     مدير إدارة الوثائق العقود

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 

التقريرالتفصيلي للتقييم الفني

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page282021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

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

شركة تحالفات المشاريع الوطنية لتجارة العامة ذ م م
 
 

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

 .CHINA GEZHOUBA GROUP CO
LTD

 
 

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

تمديد موعد اغالق المناقصة و الموافقة علي فتح باب التقديم للمناقصة

**اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2088) المؤرخ بتاريخ 2021/4/26 المتضمن الرد 

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

 

( اعيد بحث ) شكوى  CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD على عدم تقديم 
العطاء الفني للمناقصة رقم (هـ ص/208) إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطالع
واألعمال المكملة لها، وذلك ألن ظروف األزمة الحالية وإغالق المطار حال بينهم وبين التقديم. لذا 

تطلب الشركة إعادة فتح باب التقديم للعرض الفني

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2087) المؤرخ بتاريخ 2021/4/26 المتضمن الرد 

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

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

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page292021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

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

شركة الرسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاوالت 
العامة ذ م م

 
 

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

VA TECH WABAG LIMITED
 
 

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

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

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2089) المؤرخ بتاريخ 2021/4/26 المتضمن الرد 

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

 

 VA TECH (اعيد بحث) شكوى شركة أوت لوك إلدارة المشاريع (الوكيل المحلي) لشركة
WABAG LIMITED وطلب تمديد موعد إغالق المرحلة األولى من المناقصة رقم هـ ص/208

انشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية مدنية جنوب المطالع واالعمال المكملة لها

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2086) المؤرخ بتاريخ 2021/4/26 المتضمن الرد على 
الشكوى

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

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page302021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

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

شركة كوماتس للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

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

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

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2085) المؤرخ بتاريخ 2021/4/26 المتضمن الرد 

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

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/40

  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 Page312021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :3517
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

 رقم الكتاب :23542
 تاريخ الكتاب :2020/12/23

 
 
 

 رقم الكتاب :23079
 تاريخ الكتاب :2020/12/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/17 إستبدال مجموعة البطاريات و أجهزة الشحن و 
المحوالت في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2020/2019/60 أعمال صيانة خطوط الضغط العالي حتى 400 
ك.ف المنطقة االولى

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/68 أعمال الصيانة السنوية لمعدات 
التكييف و التهوية و التدفئة في محطة الصبية لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياه لمدة 36 شهر

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7895) المؤرخ بتاريخ 2021/4/6 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/40

  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 Page322021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :22391
 تاريخ الكتاب :2020/12/02

 
 
 

 رقم الكتاب :7073
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :3163
 تاريخ الكتاب :2021/02/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2021/2020/8 صيانة معدات انارة الشوارع في محافظة مبارك 
الكبير

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2021/2020/97 إصالح الكيبالت األرضية للضغط المنخفض 
وتمديد و لحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة األحمدي جنوبا

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2018/2017/17 تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطات 
تحويل حولي H  والفحيحيل D لمدة سنة 

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/40

  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 Page332021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2565
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

طلب طرح  المناقصة رقم و ك م/93-2021/2020 اعمال ترميم وصيانه واعمال انشائيه صغيره 
لمحافظات ( العاصمه-الفروانيه-الجهراء) لمدة ثالث سنوات 

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/40

  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 Page342021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :9260
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

 رقم الكتاب :9351
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز و الموافقة على التعاقد المباشر للعقد رقم (و ك م /2021/7309) 
تزويد قطع الغيار الرئيسية للوحدات الغازية بمحطة الشعيبة الشمالية الغازية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه المبرم مع/ شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (الوكيل المحلي) 
لشركة جنرال اليكتريك لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/12,602,000 د.ك) 

 

طلب اعادة النظر و التعاقد المباشر رقم (و ك م/ 13 / 2019 - 69 ) اعمال الصيانة الجذرية لخاليا 
 "AE" السويتشجير لنظام النيوماتك جهد 132 ك.ف في محطتي تحويل الرئيستين الفنطاس

والفنطاس "A" والفروانية "A" صناعة شركة (HITACHI) اليابانية ) مع/ شركة يوسف 
THE JOINT VENTURE OF HITACHI احمد الغانم واوالده (الوكيل المحلي) ل/ شركة
LTD AND HITACHI HIGH TECHNOLOGIES CORPORATION   لمدة ( 
36 ) شهرا  بمبلغ اجمالي قدره ( 1,349,997/400  د.ك )  ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء قرار الجهاز السابق رقم (13) باالجتماع رقم (2021/27) بتاريخ 2021/4/6
ثانيا: الموافقة بأغلبية ثلثي االعضاء استنادا ألحكام المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016 
وعدم موافقة كل من: 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / م.حسام الطاحوس
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الغاء قرار الجهاز السابق رقم (59) المنعقد باالجتماع رقم ( 

2021/13 ) بتاريخ 2/15 /2021 
ثانيا: الموافقة استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

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 Page352021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :5959
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :9901
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م 2021/2020/14 أعمال تطوير نظام 
حماية الغالية (7&8) بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي والملحق رقم (1) للمناقصة رقم و ك م/2021-2020/44 
اعمال استبدال قواطع 132 ك.ف وملحقاتها في محطه الشويخ لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير 

المياه 

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشرو موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

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 Page362021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :9840
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :10379
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (2) للمناقصة رقم و ك م / 11 /2020 / 2021 إصالح وتطوير 
وصيانة نظم المراقبة والتحكم بمركز تحكم المياه الوطني بالشويخ والنظم التابعة له بالمنطقة 

الجنوبية

 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2018/2017/30 اعمال 
توسعة وصيانة وتطوير وتزويد استكمال اعمال البصمة الحالي لدى الوزارة

 

إفاده الجهاز انتهاء التأمين األولي للمناقصة رقم و ك م/2019/2018/38 اعمال انشاء وازالة 
خطوط ضغط متوسط 11 ك.ف وضغط منخفض واالعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت.

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
  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

ملحق

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 Page372021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

 رقم الكتاب :9355
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الزمني الثاني 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.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202113629000002) المؤرخ في 2021/5/3 المتضمن 
مبررات

التمديد المطلوب

 

طلب التمديد االول للعقد  ( 9634) من المناقصة رقم و ك م  /2016/7259 توريد وتسليم مواد 
كيميائية لمشروع التناضح العكسي بمحطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المبرم مع
/ شركة الكوت للمشاريع الصناعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/18 و حتي 2021/12/17 
بمبلغ اجمالي قدره ( -/251,590 د.ك ) لحين االنتهاء من اجراءات المناقصه الجديده  رقم  و ك م 

 2020/2019/30

 

الموضوع
15
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م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط و األسعار

و عدم موافقة:
 ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/40
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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 Page382021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :6481
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :6168
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :20213437000094
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم و ك م / ع ص / 2016/2015/5063 المناقصة رقم و ك م / 
2015/2014/91 صيانة القواطع الكهربائية وملحقاتها في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير المياه المبرم مع / شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية لمدة 6 أشهر 
اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدره(249,999/900د.ك) لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2021/2020/33 

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم و ك م/ ع ص/5180-2017/2016 من المناقصة رقم و ك م 
/2015/2014/46 استبدال و صيانة و تركيب عدادات الكهرباء والمياه واعمال القطع و االيصال 

لمحافظات (حولي-مبارك الكبير-االحمدي) المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت لمدة
ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/6/19 حتى 2021/9/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/300,000 د.ك) مع 

الزيادة على قيمة العقد ما يعادل نسبة (8.5%) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة ولحين 
االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2019-2018/48

 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (و ك م/ع ص/5214-2018/2017) من المناقصة رقم و ك 
م/2017/2016/7 معدات انارة الشوارع بمحافظة االحمدي لعام 2017/2016 المبرم مع/شركة 

العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية  لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2021/5/3 حتى 2021/8/2 
بنفس الشروط واألسعار بمبلغ اجمالي قدره (124,971/264 د.ك) مايعادل نسبة (8.3%)  وذلك 

لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم و ك م2020/2019/16

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط و األسعار مع استعجال الجهة برفع التوصية 

للمناقصة الجديدة رقم 2019-2018/48

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط و األسعار

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 Page392021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :20211415000011
 تاريخ الكتاب :2021/05/13

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/7266 توريد كيبل زيت 33 ك.ف 
ثالثي القالب 300 مم2 لمدة شهر و ذلك لمزيد من الدراسة وطلب استيضاحات من الشركات التى 

قدمت عطاءات للمناقصة المذكورة .

 

الموضوع
20
م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :20210465000237
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :9899
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

افادة الوزارة بطلب إعادة ترسية المناقصة رقم و ك م /2019/2018/18 تصنيع وتوريد واستبدال 
محطات تحويل ثانوية قديمة جهد 0.433/11 ك.ف على/الشركة األهلية للوحات الكهرباء (ثاني أقل 
األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/5,110,000 د.ك) بعد تطبيق المادة 
رقم (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 وتعديالته 74 لسنة 2019 بأفضلية المنتج المحلي  

وذلك بعد مالحظات ديوان المحاسبة 

*اطلع الجهاز على افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي 

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م 2019/2018/21 أعمال الصيانة المدنية لكافة مواقع المنشأت 
المائية وملحقاتها بجميع إدارات قطاع تشغيل وصيانة المياه في مناطق متفرقة من دولة الكويت 
على / شركة كويت بريميوم قروب ( جوهرة اإلبداع للتجارة العامة والمقاوالت سابقا) (ثالث أقل 
األسعار) مستوفي المواصفات والشروط بمبلغ اجمالي قدره (-/1,982,863 د.ك) بعد استكمال 

المستندات المطلوبة وتصحيح الخطأ الحسابي لصالح الوزارة 

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة كويت بريميوم قروب ( جوهرة اإلبداع 
للتجارة العامة والمقاوالت سابقا (ثالث أقل األسعار) مستوفي المواصفات والشروط بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,982,863 د.ك) بعد استكمال المستندات المطلوبة وتصحيح الخطأ الحسابي لصالح 
الوزارة 

استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 
بعد استبعاد كل من:

-شركة/عالم الشرق األوسط (أقل األسعار) 
-شركة/مجموعة بنيدر المتحدة (ثاني أقل األسعار) 

لعدم تجديد الشركات التأمين األولي

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/40

  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 Page412021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

شكاوي/ تظلمات

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

 
 
 

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

شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية ذ م م
 
 

(اعيد بحث) 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)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء و الماء

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

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10242 بتاريخ 2021/5/4 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع

الموضوع

23

24

م

م

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة و تحال للقطاع الفني

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة و تحال للقطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/40

  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 Page422021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2386$
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2363$
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

 
 
 

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

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

  ARMIN  ELEKTRIK  INSAAT  SANAYI  VE  TICARET  ANONIM-1
SERKETI

.DJF  CO.,  Ltd-2
Abdulla  Fouad  Impalloy  Ltd  Company-3

Ramky  Enviro  Engineers  Middle  East  FZLLC-4

 

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

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

1-شركة غرفة األعمال لحاضنات األعمال في المجال التجاري واإلداري والتسويقي ش ش و
2-شركة الربى انترناشيونال للتجارة العامة ذ م م
3-شركة الزامل للمقاوالت العامة للمباني ش ش و

4-شركة ساز اإلقليمية للتجارة العامة ش ت ب
5-شركة ثرايف للتجارة العامة ش ش و

6-شركة ادارة سوق الجمعة التجارية ذ م م

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/40 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان


