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 Page22021/04/11 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/24
15-شعبان-1442 هـ 

االثنين 
- الموافق 2021/03/29 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/03/29 م

االثنين 2021/24 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

د.فالح سعد الطامي
بدر عبداللطيف الدويسان
م. حسام بدر الطاحوس
 ايمان حسين المطيري

د.مرسال سعد الماجدي
محمد نجيب الفريح

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

مشعل منديل القحص
م. مبارك عبدالله البنوان

 فهد علي المراد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1

2
3
4
5

6
7

1

1
2

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  31-03-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 



 Page32021/04/11 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 األعالم

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة العدل

السيد/ مشعل الجاسر     رئيس قسم المونتاج

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيد/ فيصل الفي     ركن اول مناقصات و 
ممارسات صيانة خدمات

السيد / بجاد العتيبي     مدير التوريدات 
والمخازن

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/مانع العجمي     وكيل مساعد لقطاع 
االتصاالت

السيد/ سعود الوهيب     مراقب المشتريات

السيدة/ليال اشكناني     ممثل الجهة

السيده/ ساره الحساوي     محاسب 
اختصاصي ممثل الجهة

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/عبدالعزيز الجراح     ممثل الجهة

السيد/ نواف الحربي     محاسب أول

السيد/ طارق العوضي     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

1

2

3

4

5
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7
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 Page42021/04/11 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 األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

السيدة / بدور الصراف     نائب ممثل وزارة 
االشغال

17

18

19



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اصالح مداخن خروج الغازات في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الرقم :- و ك م /2018/2017/55
الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
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



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202103399
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

طلب تعديل نص المادة رقم (2) من الملحق رقم (2) للعقد رقم (60) للمناقصة رقم م 
ع/2011/2010/55 ربط مدارس وزارة التربية بشبكة واسعة النطاق (األلياف الضوئية) مع ديوان 

عام الوزارة وتؤكد بان الميزانية تسمح بالصرف بمبلغ تقديري (607,585/800 د.ك) 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

نشر

 رقم الكتاب :520
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1)  المناقصة رقم 2020/2019/20 أعمال الصيانة الزراعية الداخلية 
والخارجية لمواقع الحرس 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الفي     ركن اول مناقصات و ممارسات صيانة خدمات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالملحق رقم (2)

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

رسائل واردة

 رقم الكتاب :243
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب الشركات تمديد موعد اقفال المناقصة رقم 18/1320C/KU/KUCP-19 توريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمدينة صباح السالم 

الجامعية بالجامعة لمدة اسبوعين

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :11711
 تاريخ الكتاب :2020/10/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 14-2021/2020 توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانه 
ميكنه اجراءات تقديم على قروض االئتمان (فرع الذكي Kiosk) وملحقاته

* كما اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم (4653) المؤرخ في 2021/3/4 المتضمن  التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ليال اشكناني     ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال بممارسة 

عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

توصيات

 رقم الكتاب :725
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب الموافقة على إعادة استكمال النواقص الخاصة بعطاءات المناقصين التي تلي عطاء األقل سعرا
للمناقصة رقم 2018/2017/5 تشغيل وصيانة مباني وانظمة مجمع االتصاالت وبرج التحرير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/مانع العجمي     وكيل مساعد لقطاع االتصاالت

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز أوال: إلغاء القرارايين السابقين 

قرار رقم (6) باجتماع رقم 2020/8  (2020/8) بتاريخ 2020/1/29 المتضمن : عدم الموافقة  و 
دراسة العطاءات التي تليه وفقا ألحكام المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

و قرار رقم (30)  باجتماع  رقم ( 2020/60 ) بتاريخ 2020/10/12 المتضمن 
اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم (2020/8) بتاريخ 2020/1/29 المتضمن : عدم 
الموافقة على طلب استكمال نواقص عطاء شركة انجي سيرفسز للمقاوالت العامة للمباني

ثالثا: الموافقة على استكمال النواقص مع اقل االسعار وفقا الحكام المادة 40 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز بالتوصية

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

ثانيا: االذن للجهة باالستكمال مع جميع العطاءات استنادا الحكام المادة رقم  40 من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016  و موفاة الجهاز بالتوصية 

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

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2424
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

 
 
 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من/  
الشركة العربية للتجارة بشأن المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز 
ATON و تطوير الدالئل المالحية SAR و البحث و االنقاذ VTS الوطني ألنظمة مرور السفن

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :55
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

طلب التعاقد رقم 2021/2020/0117 مع/ مؤسسة ماجيك لنس لالنتاج الفني ومسرحي ودعاية 
واعالن ونشر والتوزيع ( الروح والريه) بعدد (30) حلقة للعرض على شاشات تلفزيون دولة 

الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/130,000 د.ك)  وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل الجاسر     رئيس قسم المونتاج

(أعيد بحث) طلب التعاقد رقم 2021/2020/0101 مع/ شركة ريمو الوطنية لالنتاج الفني لشراء 
البرنامج الديني ( أبشر) بعدد (30) حلقة للعرض على شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي 
قدره (-/120,000 د.ك)  وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

كما اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم  58 المؤرخ في 2021/3/24

*افادة القطاع الفني التوجد مالحظات

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1865
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1822
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم دأ/هـ/55 اعمال الصيانة و التشغيل ألنظمة و خدمات مباني قصر بيان 
و الديوانية الخاصة المبرم مع/ الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية لمدة (4) اشهر 

اعتبارا من 2021/4/1  حتى 2021/7/31  بمبلغ اجمالى قدره (1,432,980/424 د.ك)وذلك لحين
االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة  رقم دأ/هـ/439 اقفالها في 2021/4/20

*افادة القطاع الفني التوجد مالحظات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره الحساوي     محاسب اختصاصي ممثل الجهة

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم دأ/م/2011/2010/53 أعمال تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في قصر بيان وقصر الضيافة وقاعة التشريفات األميرية وكبار الزوار 
والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية اليها المبرم مع / شركة الحقول الخضراء الزراعية لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/10 لغاية 2021/10/9 بمبلغ اجمالي قدره (919,303/360 د.ك) 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم دأ/هـ/466 

*افادة القطاع الفني التوجد مالحظات

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة البيئة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :868
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2862
 تاريخ الكتاب :2020/10/07

 
 
 

طلب التمديد الزمني األول للعقد رقم 2018/2017/4 رصد وتوثيق التنوع البيولوجي في دولة 
الكويت المبرم مع / االتحاد الدولي لحماية الطبيعة اعتبارا من 2020/8/12  حتي 2021/12/31 
حيث الطلب ال يترتب علية اي اثار مالية او اية اعفاءات للحقوق و االلتزامات الواردة في العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق العوضي     رئيس قسم المشتريات

طلب التمديد الزمني لمشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة إلدارة النفايات بدولة الكويت 
eMISK waste المبرم مع / معهد فراونهوفر لتكنولوجيا البيئة والسالمة والطاقة لمدة خمسة 

أشهر ونصف اعتبارا من 2021/1/8 حتى 2021/6/30  بدون اي تكلفة مالية وذلك بسبب 
اإلجراءات المتخذة للحد من إنتشار فايروس كورونا

*كما اطلع الجهاز على كتاب البيئة رقم (3739) بتاريخ 2020/12/3 المتضمن البيانات 
والمستندات االمطلوبة 

 

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لتأخر الجهة بالعرض على الجهاز

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

نشر

نشر

 رقم الكتاب :2021-3857
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/4602
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة رقم 2019/14-2020 توريد وتركيب وتشغيل نظام 
(ITAS) إدارة الضرائب المتكامل

 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم 2018/5-2019 استئجار مركبات مختلفة للوزارة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نواف الحربي     محاسب أول

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أوال : الموافقة على النشر 

ثانيا:تمديد موعد االقفال لمدة أسبوعين 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

ملحق



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

(أعيد بحث) طلب تعديل تاريخ ومبلغ تمديد اإلتفاقية اإلستشارية رقم (20228) ألعمال ادارة تنفيذ 
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الموقف الشرقي التابع لمجمع الوزارات المبرم مع/ شركة تطوير 
األنظمة إلدارة المشاريع ليصبح إعتبارا من 2019/6/16 حتى 2020/2/3 بمبلغ إجمالي قدره 

(134,679/788د.ك) بدال من أن يكون إعتبارا من 2019/6/15 حتى 2020/3/15 بمبلغ إجمالي 
قدره (167,571/555 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة .

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2579
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/2 صيانة ومعايرة أجهزة التيار 
الغير منقطع والبطاريات في مبنى الركاب وفي كافة المحطات والمباني التابعة لمطار الكويت الدولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالعزيز الجراح     ممثل الجهة

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2019/2018/6 
الخاصة بالصيانة الشامل لمبنى الركاب (1T) والخدمات التابعة لها

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز أوال : الموافقة على النشر 

ثانيا:تمديد موعد االقفال لمدة أسبوعين 

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
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



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيات

 رقم الكتاب :3437
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2019/2018/4 أمن وحراسة مباني ومواقف السيارات لالدارة على / 
شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (ثاني أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي 

قدره (-/706,212 د.ك)

* إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على الترسية على / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (ثاني أقل األسعار) مطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/706,212 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 

بعد استبعاد اقل االسعار / شركة الروضة لنقل البضائع بمبلغ (-/667,500د.ك) لعدم مطابقة 
للشروط والمواصفات 

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح مناقصة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :107
 تاريخ الكتاب :2021/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1829
 تاريخ الكتاب :2021/01/13

 
 
 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع ت ا/ق/2020/3تقديم خدمات األمن والحراسة لجميع 
مواقع المؤسسة  لمدة ثالث سنوات 

** كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (10994/935) المؤرخ في 2021/3/17 المتضمن 
التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعود الوهيب     مراقب المشتريات

طلب التعاقد المباشر رقم  م ع ت أ/ت/7/2019 مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية (الوكيل 
الوحيد) إليجار برامج الحاسب اآللي الرئيسي نوع (IBM ) وتقديم خدمات الدعم الفني لها  لمده 
سنتين اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2023/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (3,478,531/710$) مايعادل

(1,063,000د.ك) وذلك استنادا لنص المادة ( 18) من قانون رقم (49) لسنة 2016 المعدل 
بالقانون رقم (74) لسنة 2019 

* كما اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (10154/935) المؤرخ في 2021/3/8 المتضمن 
البيانات المطلوبة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :10539
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع ت ا/ق/2016/4 استئجار مركبات النجاز اعمال 
المؤسسة المبرم مع / شركة أعيان الكويت للسيارات لمدة شهر حتى 2021/4/30بمبلغ اجمالي 

قدره  (-/10,990د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة الجديدة رقم م ع ت ا/
ق/2019/5

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

طرح مناقصة

توصيات

 رقم الكتاب :619
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

 رقم الكتاب :608
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/13 صيانة وإصالح الزوارق الصغيرة والمعدات البحرية 
التابعة للقوة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/16 /2019 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف 
متعددة األدوار لقطاع الوقاية ضاحية مبارك العبدالله الجابر (غرب مشرف) على /شركة كاميران 

للتجارة العامة و المقاوالت ( ثالث اقل االسعار )المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره 
(3,343،879/845 د.ك)

بعد عمل الموازنة التثمينية 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم اإللتزام بمالحظات الجهاز

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على على /شركة كاميران للتجارة العامة و 

المقاوالت ( ثالث اقل االسعار )المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره 
(3,343،879/845 د.ك) بعد عمل الموازنة التثمينية 
بعد  استبعاد شركة/الميثاق العالي (أول أقل االسعار) 
و شركة/المتحدة للخدمات الهندسية (ثاني أقل االسعار

لعدم مطابقة الشروط و المواصفات

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ترسية



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1
 تاريخ الكتاب :2021/01/11

شركة الميثاق العالي للتجارةالعامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

(أعيد بحث) شكوى شركة الميثاق العالمي للتجارة العامة والمقاوالت على توصية المناقصة رقم 
2018/16 /2019 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى مواقف متعددة األدوار لقطاع الوقاية ضاحية مبارك 

العبدالله الجابر (غرب مشرف) .

* كما اطلع الجهاز على كتاب القوة رقم 1089 بتاريخ 2021/3/14 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لعدم وجود سابقة خبرة حسب المادة رقم (4) البند رقم (9) 

من الشروط العامة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1698
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2383
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2019/4-2020 إصالح و صيانة مصاعد ركاب نوعيات مختلفة بجميع 
مرافق الوزارة لالدارة العامة لإلنشاءات والصيانة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب التجديد االول للعقد رقم 2021/2018/83  استئجار مبنى االدارة العامة للشؤون المالية 
لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة بالوزارة المبرم مع / شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني 
لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/594,000د.ك) بنفس 

الشروط واالسعار 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :1978
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

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

شركة كي جي ال للنقل ش م ك م
 
 

( اعيد بحث ) طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/2015/52 التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة 
وشبكة حاسب آلي واتصاالت الحاسب الرئيسي لمبنى ادارة شؤون اقامة مبارك الكبير - لإلدارة 

العامة لنظم المعلومات - بالوزارة وذلك لعدم الحاجة 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10399) المؤرخ في 2020/12/28 المتضمن بأن المناقصة 
قيد الدراسة لدى اللجنة الفنية المختصة بالوزارة ممثلة في اإلدارة العامة لنظم المعلومات وسيتم 

موافاة الجهاز بما يستجد في هذا الموضوع

 

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

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

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

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال:  العدول عن الترسية استنادا للمادة 64 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016
ثانيا: الموافقة على الغاء المناقصة  استنادا الحكام المادة رقم (55) بند (4) من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن وضع 

المناقصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/1 صيانة وتشغيل وتحديث شبكات االتصاالت 
وأجهزة الحاسب اآللي وملحقاته لمدة ثالث سنوات

** كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (1305) المؤرخ في 2021/2/18 المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021-48
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-49
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب 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  بمبلغ اجمالي قدره  (107,100/831د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح 
المناقصة الجديدة 2019/2018/8

*افادة القطاع الفني التوجد مالحظات

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2018/2017/4 (ع) توفير اخصائيين وخدمات الدعم الفني 
في مجال نظم معلومات بالبلدية  المبرم مع/ شركة الهندسة والتقنيات المتعددة لمدة ستة اشهر 
إعتبارا من 2021/7/3 بمبلغ إجمالي قدره (-/71,908د.ك) لحين االنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم 2021-2020/8 

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن موافقة 

الشركة

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2506
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من/ 
شركة إيفرشاين للتجارة العامة بشأن المناقصة رقم 2020/2019/4 صيانه آالت تصوير المستندات

والمخططات لبلديه الكويت

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1523
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم أ ف 2021/2020/2 إستئجار عدد 295 سيارة بدون سائق وبدون وقود 
لخدمة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة  

عدم موافقة كل من
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

نشر

 رقم الكتاب :2420
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2141
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/17 توفير طباعين وفراشين 
وسائقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة للوزارة

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي المناقصة رقم أ.ف 2-2020/2019 هدم وإعادة إنشاء وإنجاز 
وصيانة مسجد / العيار بمنطقة القصر - قطعة (2) وتمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين 

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على النشر

ثانيا: تمديد موعد اإلقفال لمدة أسبوع

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على النشر

ثانيا: تمديد موعد اإلقفال لمدة أسبوع

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2916
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2526
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد (151) من المناقصة رقم أ.ف/ 2017/2016/7 توفير طباعين وفراشين 
وسائقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة للوزارة المبرم مع / شركة الفيصل لحراسة المنشآت لمدة 
ستة شهور اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/82,980د.ك) وذلك 

لحين االنتهاء من طرح المناقصه الجديده رقم 2020-2019/17

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ.ف/ 2017/2016/7 توفير طباعين وفراشين وسائقين 
وعمال لخدمة القطاعات التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة البحار للخدمات العامة لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ (-/195,910 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/17 

افادة القطاع الفني التوجد مالحظات

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2021004698
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2021004697
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ع/2018/2017/5 
إعداد وتجهيز وتوريد بوفيهات غذائية بالوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد عوض     باحث قانوني

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم و ع / 2016/2015/8 تقديم خدمات حجاب لوزارة العدل 
مبنى مجمع محاكم الجهراء الجديد ومبنى مجمع محاكم الفروانية الجديد المبرم مع / شركة ماستر 

للخدمات لمدة ستة اشهر تبدأ من 2021/3/23 حتى 2021/9/22 بمبلغ اجمالي قدره
(286,920/750د.ك) لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2019/2018/4 

** افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات تذكر

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم و ع/2016/2015/10 تقديم خدمات فندقية و عامة لمبنى 
مجمع محاكم محافظة الجهراء المبرم مع / شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات لمده ستة اشهر 
اعتبارا من 2021/3/25 حتى 2021/9/24 بمبلغ اجمالي قدره (117,672/480د.ك) لحين االنتهاء

من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم و ع /2020/2019/6

** افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات تذكر

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
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   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :2021004694
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2021003670
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ع /2020/2019/6 تقديم خدمة فندقية لمبنى مجمع محاكم الجهراء 
ومبنى مخازن المضبوطات بالصليبية على / شركة مجموعة االمير (ثاني أقل األسعار) مطابق 

الشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/555,120 د.ك)

 

( اعيد بحث ) افادة الوزارة بشان استكمال النواقص مع اقل العطاءات / شركة دلما العالمية 
للمناقصة رقم وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة للوزارة وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أوال: عدم الموافقة على التوصية 

ثانيا: االذن للجهة باالستكمال مع أقل العطاءات سعرا  استنادا الحكام المادة رقم  40 من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016  و موفاة الجهاز بالتوصية

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على توصية الجهة لحين تجديد التأمين االولي خالل 10 أيام 

عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/903$
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت ش ت
ب
 
 

(اعيد بحث) شكوى / شركة انتركونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت المشاركة بالمناقصة رقم 
وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة لوزارة العدل لمخالفة القرارين المرقمين ( 
23/22 ) لسنة 2021 لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لتبنيهما فكرة استكمال 

المستندات مع اقل العطاءات تحقيقا للصالح العام

*مرفق كتب الوزارة المتضمنة الرد على الشكوى
- 2021005414 بتاريخ 2021/3/25 
- 2021004489 بتاريخ 2021/3/15 

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لعدم صحة ماورد فيها

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2493
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2646
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ق ص/ ط / 416 تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري األمطار في 
محافظتي الفروانية والجهراء 

 

طلب طرح المناقصة رقم ق ص /ط /415 تصوير و صيانة عامة لشبكة مجاري األمطار في 
محافظتي العاصمة و حولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / بدور الصراف     نائب ممثل وزارة االشغال

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن دراسة بدائل 

أسلوب طرح االعمال

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن دراسة بدائل 

أسلوب طرح االعمال

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

نشر

تعثر في التنفيذ

 رقم الكتاب :165
 تاريخ الكتاب :2021/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2020/01/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والملحق رقم 1 للمناقصة المحدودة رقم هـ 
ط/227 انشاء وانجاز وصيانه طرق وخدمات بمنطقه خيطان حول المركز االداري والتجاري 

ومنطقه جليب الشيوخ حول القسائم المخصصه لجمعيات النفع العام

* كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (702) المؤرخ في 2021/3/10 المتضمن التعديالت

 

(أعيد بحث) إفادة الوزارة بتعثر الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية في تنفيذ أعمال 
عقد المناقصة رقم هـ/ص/ص/180 إدارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ مشرف والمرافق التابعة لها

- كما طلع الجهاز على كتب الشركة المتضمنين الرد على االخالالت
- رقم (97/2020) المؤرخ في 2020/9/3 

-رقم (110) بتاريخ 2021/3/8

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز  تطبيق احكام المادة (85) البند (أ) من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016 على الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية وذلك بإنذار الشركة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

توصيات

استدعاءات

 رقم الكتاب :832
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :874
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

شركة جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب تمديد فترة الدراسة الفنية و المالية للمناقصة رقم أ/هـ م أ /316 الخدمات االستشارية دراسة 
وتصميم لمشروع المقر الرئيسي لهيئة تشجيع االستثمار المباشر لمدة (30) يوم اضافي .

 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم هـ ص/208 انشاء وتشغيل وصيانه محطة تنقية 
مدنية جنوب المطالع واالعمال المكملة لها لمدة اسبوع

 

(أعيد بحث) افادة شركة جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت بتاكيد مطابقتها على كافة 
ماقدمت من المتطلبات والشروط الواردة في مستندات المناقصة وامتالكها للخبرات الالزمة 

والمعدات المطلوبة لتنفيذ اعمال المناقصة رقم ق/ص/ط/377 صيانه عامه للطرق والساحات في 
محاقظه حولي (حولي-ميدان حولي)

حضر من قبل الشركة:
-السيد / خالد سعد الطشة   المدير التنفيذي
السيد/ طارق الرئيس مدير قسم المشاريع 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة االشغال

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
بعد االستماع الى إفادة ممثل الشركة قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم لمزيد

من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

طرح مناقصة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2020/5/2
 تاريخ الكتاب :2020/01/05

 
 
 

 رقم الكتاب :81
 تاريخ الكتاب :2021/01/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هــ ع ص/7/ 2022/2019 ايجار حاسبات وطابعات ماسحات 
ضوئية وبرامج ومعدات والتدريب عليها  لمختلف قطاعات الهيئة

-اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2020/2288 بتاريخ 2020/10/6 المتضمن المطلوب و رقم 
457 المؤرخ في 2021/2/9 المتضمن الرد

 

طلب طرح المناقصة رقم (هـ ع ص/50/ 2019-2022) توريد وتطوير وصيانة نظام التصاريح 
لمنطقة الشعيبة بالهيئة والتدريب عليه و معدات و مستلزمات النظام بالهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / بجاد العتيبي     مدير التوريدات والمخازن

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة كل من :

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري
ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1687
 تاريخ الكتاب :2020/07/29

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم هـ ع ص /23/م - أ بشأن الخدمات االستشارية العمال 
الدراسة و التصميم و اعداد و ثائق المناقصة لمشروع انشاء مختبرات و مباني ادارية للهيئة في 

منطقة جنوب الصباحية و ذلك وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

-اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2021/304/2) المؤرخ في 2021/1/28 المتضمن التعديالت 
و  رقم (898) المؤرخ في 2021/3/18 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال بممارسة 

عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/856
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/817
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ع ص / 2015/3 - 2018 صيانة وتطوير وتشغيل 
وضمان أنظمة ( المشاريع - العقود - المواصفات ) والتدريب عليها بالهيئة المبرم مع / شركة 

تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر واالستشارات لمده ستة اشهر اعتبارا من 
2021/4/3 حتى 2021/10/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/159,140د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات المناقصه الجديده رقم 2022/2019/30 

** افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات تذكر

 

طلب التمديد السادس للعقد رقم 2013/10 من المناقصة رقم هـ ع ص / 36 / 2015/2012 تاجير 
وتوريد وصيانة اجهزة وحاسبات وطابعات وماسحات ضوئية وحلول وبرامج والتدريب عليها 

بالهيئة  المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/3/26 حتي 2021/9/25 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 519,595 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات المناقصه رقم هـ ع ص/2019/7 /2022

- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات 

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة 
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة 
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :2021/818
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/816
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم 2017/12 من المناقصة رقم هـ ع ص / 6/ 2016  ـــ 2019 صيانة 
وتطوير نظام المعلومات الجغرافية والمسح الصناعي االلكترونى والتدريب عليه بالهيئة  المبرم مع 

/  شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/3/23 حتي 
2021/9/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 74,611 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم 2023/2020/3

- افادة القطاع الفني عدم وجود مالحظات

 

طلب تمديد الثاني للعقد رقم 2017/16 المناقصة رقم (هـ ع ص/1/ 2020-2023) صيانة وتطوير 
النظام المالي و اإلداري بالهيئة المبرم مع/ شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر 
و االستشارات لمدة 4 اشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/3 حتى 2021/8/2 و بقيمة اجمالية قدرها 

(61,460/952 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصه الجديده رقم 2023/2020/1 
- افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات

 

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

الموضوع

6

7

8

م

م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة 
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/04/11 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 طلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 9712-2021 بتاريخ 2021/3/24 المتضمن الرد بالغاء 
المناقصة

 

الموضوع
9
م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :18477
 تاريخ الكتاب :2020/10/22

 
 
 

 رقم الكتاب :10520
 تاريخ الكتاب :2020/07/06

 
 
 

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

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/2018/28 صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات 
التحويل الرئيسية

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2018/2017/51 تحديث و تمديد العمر االفتراضي لوحدتين (2) 
تربينات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه لمدة ثالث سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت لتي

تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتمضن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة لدى القطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/24

  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 Page432021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :5277
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م 2017/2016/80 إستبدال مجموعات 
البطاريات في محطات التحويل الرئيسية المختلفة

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال : الموافقة على النشر 
ثانيا:تمديد موعد االقفال لمدة أسبوع

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :5029
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :5024
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :5027
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) للممارسة و ك م /2020/2019/15 تصنيع وتوريد وتركيب 
وتمديد وصيانه معدات ضغط متوسط 11ك.ف لمشروع مستشفى السرطان الجديد وتوابعها

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) للممارسة و ك م/13-2020/2019 تصنيع وتوريد وتركيب 
وتمديد وصيانه معدات ضغط متوسط 11ك.ف لمشروع مستشفى الصباح الجديد وتوابعها 

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) للممارسة و ك م/2020/2019/14 تصنيع وتوريد  وتركيب 
وتمديد وصيانة معدات ضغط متوسط 11 ك.ف لمشروع مستشفى الوالدة الجديد وتوابعها

 

الموضوع
5

6

7

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :1932
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم ( 2 ) المناقصة رقم و ك م /2019/2018/60 صيانة معدات 
ووحدات التناضح العكسي بقدرة (30) مليون جالون إمبراطوري في محطة الزور الجنوبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياة

 

الموضوع
8
م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أوال : الموافقة على النشر 

ثانيا:تمديد موعد االقفال لمدة أسبوعين 

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م / 2-
2019/2018 إستبدال لوحات التحكم الخاصة بمغيرات الجهد لمحوالت القدرة الكهربائية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2018/2017/96 توريد وفحص وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب كيبالت قيادية لشبكة الضغط

المتوسط 11ك.ف واألعمال المدنية المتعلقة بها بمحافظتي العاصمة وحولي.

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك 
م/2017/2016/84 توفير خدمات فحص هندسية

 

الموضوع
9

10

11

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
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   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
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   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/24

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472021/04/11 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 :2021/975$
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

شركة هاف لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ش ش 
و
 
 

 رقم الكتاب :20211512000100
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

اعتذار شركة هاف لمقاوالت تنظيف االمباني و الطرق عن تمديد التامين االولي للمناقصة رقم و ك 
م /2019/2018/82 تزويد الوزارة بمراسلين للقيام بأعمال توزيع البريد على جميع وزارات الدولة

والبنوك والجهات الحكومية

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طلب التمديد الزمني الثاني للعقد المناقصة 
رقم و ك م /2010/2009/89 اعمال توريد و تركيب نظام جديد لنظام اعداد الفواتير ( اجهزة و 

برامج ) و انظمة خدمة و دعم العمالء في وزارة الكهرباء و الماء في دولة الكويت 
المبرم مع / شركة أرب نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/1/31 دون تكلفة
مادية وذلك لتأخر المقاول في انجاز مرحلة تطوير النظام عن الموعد المحدد و انه تم العمل بالنظام 

فعليا بشهر 2019/4 

* إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع

الموضوع

12

13

م

م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز مازال عند قراريه السابقيين على النحو التالي 

قرار رقم (71) باجتماع رقم  (2021/8) المنعقد بتاريخ 2021/1/27 المتضمن : عدم الموافقة لعدم
توافق الطلب مع قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

وقرار رقم (71)  بإجتماع رقم (2021/18) بتاريخ 2021/3/8 المتضمن : مازال عند قراره السابق 
بإجتماع رقم (2021/8)المنعقد بتاريخ 2021/1/27 بعدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/24

  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 Page482021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :6402
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :4779
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2019/2018/41 اعمال صيانة انظمة 
مكافحة الحريق وضواغط الهواء لمحطات التحويل الرئيسية (المرحلة االولى ) لمدة 30 يوم وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

 

طلب الوزارة استكمال دراسة العطاءات مع اقل وثاني اقل االسعار للمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/48 أعمال استبدال و صيانة و تركيب عدادات الكهرباء و الماء و أعمال القطع و 

اإليصال لمحافظات (حولي - مبارك الكبير - األحمدي)

*مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

14

15

م

م

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

أوال: استعجال الجهة برفع التوصية 
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

تمديد فترة دراسة العطاءات

استكمال نواقص العطاءات
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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 Page492021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :4584
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :12306
 تاريخ الكتاب :2020/08/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 16 /2019/ 2020 صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة 
األحمدي على/ شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية (أقل األسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,488,888 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2018/2017/66 تزويد وتمديد كيبالت ارضية جهد 
 W وكيبالت ايصاالت مع ملحقاتها لربط محطة الدائرة الخامس xple 300 ك.ف معزولة بمادة
بمحطة الصديقW على / شركة ILIIN Electric ووكيلها المحلي/  شركة الشبيلي العالمية 

للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) المستوفي لشروط ومواصفات بمبلغ إجمالي وقدره 
(4,705,710/655 د.ك) وذلك بعد تصحيح الخطأ الحسابي

* اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام
 (23308) المؤرخ 2019/12/21

 (2305) المؤرخ في 2020/12/13 المتضمنة االعتماد المالي
( 3410 ) المؤرخ في 2021/2/17 المتضمن الرد على الشكاوي المحاله 

 

الموضوع
16

17

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية 

(أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,488,888 د.ك)

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة ILIIN Electric ووكيلها المحلي/  

شركة الشبيلي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) المستوفي للشروط 
والمواصفات بمبلغ إجمالي وقدره (4,705,710/655 د.ك) بعد تصحيح الخطأ الحسابي 

بعد استبعاد اقل االسعار شركة DEMIRAR KABLO وكيلها شركة ريترن اون انفستمنت 
وثاني أقل االسعار شركة DUBAI CABLE COMPANY وكيلها شركة رضايات التجارية 

لعدم مطابقتها الشروط والمواصفات

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/24

  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 Page502021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2020/12
 تاريخ الكتاب :2020/12/16
شركة رضايات التجارية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) طلب شركة دبي للكيبالت الخصوصية المحدودة دوكاب(االماراتية) وشركة المقاوالت 
الوطنية (المحلية) كشريك متضامن موكلو شركة / رضايات التجارية االطالع على الردود الخاصة 

لنتائج دراسة العرض المقدم من قبلهم للمناقصة رقم و ك م/2018/2017/66 تزويد وتمديد كيبالت 
ارضية جهد 300 ك.ف معزولة بمادة xple وكيبالت ايصاالت مع ملحقاتها لربط محطة الدائري 

Wبمحطة الصديق W الخامس

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3410 المؤرخ في 2021/2/17 المتضمن الرد على 
الشكوى المحاله 

 

الموضوع
18
م

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تخطر الشركة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  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 Page512021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :1598
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1901
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/376$
 تاريخ الكتاب :2021/01/24

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من/ 
مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت بشأن المناقصة رقم و ك م / 2020/2019/21 

إستبدال بطاريات قلوية تالفة في عدة محطات تحويل رئيسية

 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من/  
الشركة/  الصناعية للمشاريع الكهربائية بشأن المناقصة رقم و ك م /2019/2018/18 تصنيع 

وتوريد واستبدال محطات تحويل ثانوية قديمة جهد 0.433/11 ك.ف

 

( اعيد بحث ) شكوى الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية طلب تعديل شروط المناقصة رقم و ك م
/2021/2020/33 اعمال الصيانة السنوية للقواطع الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

- كما اطلع الجهاز على الكتاب الوزارة  رقم (5331) المؤرخ في 2021/3/14 المتضمن الرد

 

الموضوع
19

20

21

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تخطر الشركة برد  الجهة

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 Page522021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :3172
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2148
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :447
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

شركة برقان الدولية لالدوات الكهربائية ومقاوالتها ذ 
م م
 
 

 رقم الكتاب :21/25
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

شركة ايبسكو العالمية للمقاوالت العامة للمباني ش ش
و
 
 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من/ 
شركة الغانم وورمالد لمعدات االمن والسالمة بشأن المناقصة رقم و ك م /2019/2018/41 اعمال 

صيانة انظمة مكافحة الحريق وضواغط الهواء لمحطات التحويل الرئيسية (المرحلة االولى )

 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من/ 
مؤسسة إنشاءات االيمان بشأن المناقصة رقم و ك م /2019/2018/66 توريد وتركيب كاميرات 

تشغيلية بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

شكوى شركة / برقان الدولية لألدوات الكهربائية ومقاوالتها للمناقصة رقم و ك م /2017/7268 
توريد وصالت طولية لكبيل زيتي أحادي القالب جهد 132 ك. ف -630 مم 2 لعدم اضافة اسم 

 china national cable engineering corporation peoples / موكلهم السادة شركة
republic of china  ضمن الشركات المؤهلة للمناقصة.

 

شكوى/شركة ايبسكو العالمية للمقاوالت العامة للمباني من استبعاد عطاؤها وطلب الموافقة على 
تغيير الكفالة البنكية بكفالة اخرى موجهة للجهاز و اعادة النظر في استبعادها من المناقصة رقم و 

ك م /2018/7285 توريد مولدات ديزل مختلفة القدرات معزولة الصوت ومتنقلة
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قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم قبول الشكوى شكال لتقديمها بعد الميعاد المحدد لتظلمات الشركات

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان



2021/24

  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 Page532021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1338$
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

شركة اوتوماك للسيارات ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :906
 تاريخ الكتاب :2020/11/25
شركة المقاوالت الوطنية ذ م م

 
 

شكوى/ شركة اوتوماك للسيارات على ترسية البند رقم (1) من المناقصة رقم و ك م/62-
2019/2018 اعمال استئجار سيارات  متنوعه ( مع سائق-بدون سائق)

 

( أعيد بحث) شكوى شركة المقاوالت الوطنية لعدم اعطائهم االفضلية مع ان تم تصنيفهم عطائهم 
في الترتيب الثاني للمناقصة رقم و ك م/2018/2017/66 تزويد وتمديد كيبالت ارضية جهد 300 
ك.ف معزولة بمادة xple وكيبالت ايصاالت مع ملحقاتها لربط محطة الدائري الخامس W بمحطة 

Wالصديق

-كما  اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3410 المؤرخ في 2021/2/17 المتضمن الرد على 
الشكوى المحاله 

* كما اطلع الجهاز على كتاب رقم (860) المؤرخ في 2020/11/5

شركة دبي للكيبالت الخصوصية المحدودة دوكاب(االماراتية) وشركة المقاوالت الوطنية (المحلية) 
كشريك متضامن موكلو شركة / رضايات التجارية
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قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تخطر الشركة برد الجهة

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 Page542021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1372$
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1413$
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

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 سفار الخليج للتجارة العامة والمقاوالت
2- شركة اوريون كويت للتجارة العامة 

3- شركة اوتو مات كتشنز للتجهيزات الفندقية 
4- شركة شونيز للتجارة العامة 

5- شركة فولتك الخليجية لفحص ومعايرة االجهزة الدقيقة 
6- شركة برك اند مورتر للمقاوالت العامة للمباني

7- البيت الشامل للتجارة العامة 
8- شركة يورو جروب للتجارة العامة والمقاوالت 

9- شركة مجموعة االلولوية للتجارة العامة والمقاوالت
10- مؤسسة الحر الدولية للتجارة العامة والمقاوالت
11- شركة البكر بتروليوم للتجارة العامة والمقاوالت

 

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 :

SOGEX OMAN CO.LLC -1
Guryapi Restorasyon Taahhut Ve Ticaret Anonim Sirketi-2

Campbell Scientific Limited -3
Arabian Geophysical and Surveying co -4
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قرار رقم   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 89 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page552021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1371$
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

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

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

1- مكتب يعقوب عبدالله الناصر لإلستشارات الهندسية
2-دار المهندس االقليمي لإلستشارات الهندسية

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 90 )  إلجتماع رقم ( 2021/24 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

البيـــــــــــــــــــان


