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 Page22021/05/09 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/34
14-رمضان-1442 هـ 

االثنين 
- الموافق 2021/04/26 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/26 م

االثنين 2021/34 )( الساعه العاشرة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي
 ايمان حسين المطيري

 مساعد المطيري
مشعل منديل القحص
محمد نجيب الفريح

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل وزارة المالية
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  28-04-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/05/09 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 التجارة والصناعة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة العدل
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

السيد/ خالد الخليل     مراقب الخدمات العامة

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ مجيد متروك     رئيس قسم التشغيل 
والدعم الفني

السيد/عبدالعزيز الجراح     ممثل الجهة

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون 
العقود بالتكليف ممثل الجهة

1

2

3

4

5

6

7
8

9



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المالية

الرقم :- و ك م 59/ 2019/2018

الرقم :- 2020/2019-1

الرقم :- 2018-2017/17

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة المشتركة 
والمعدات المساعدة لها بكفاءة واستمرارية عالية لمحطة الصبية الغربية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطيرالمياة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير مستشارين الدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الخاص بعقد الحراسة البشرية والمراقبة األمنية لمواقع متفرقة 
بوزارة المالية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
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.

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

ديوان الخدمة المدنية

وزارة التعليم العالي

الرقم :- 2021/2020-1

الرقم :- 2021/2020-3

الرقم :- 2018/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء أجهزة الخوادم HP وملحقاتها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وحدة تخزين األداء العالي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال النظافة لمبنى وزارة التعليم العالي والمعاهد الفنية 
والجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
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   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع صيانة بداالت الجامعة لمختلف المواقع - مركز نظم الرقم :- 2021/2020/30
المعلومات - جامعة الكويت

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

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

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

 2019/2018

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مفاوضة 

الشركة

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التجارة والصناعة

طرح مناقصة

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

 
 
 

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

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6346) المؤرخ في 2021/4/13 المتضمن التعديالت 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخليل     مراقب الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

توصيات

 رقم الكتاب :272762400270
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 1142918 خدمات النظافة بقاعدة محمد األحمد 
البحرية على / شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة و المقاوالت ( رابع اقل االسعار) 

المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره (919,711/800 د.ك) 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة الشماسية
العالمية للتجارة العامة و المقاوالت ( رابع اقل االسعار) المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ 
اجمالي قدره (919,711/800 د.ك) بعد إستبعاد شركة صفا الوطنية ( اقل االسعار) اليقاف ملف 

الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة 
ولعدم قيام  باقي الشركات االقل سعرا لتجديد التأمين االولى

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1128
 تاريخ الكتاب :2020/07/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم (هـ ع ص/5/ 2020-2023) صيانة وتشغيل انظمة ( 
تداول البيانات ، نظام قياس رضا العمالء ، اإلجراءات الصناعية) بالهيئة والتدريب عليها لمدة 

ثالث سنوات

-اطلع الجهاز على كتب الهيئة التالية :
 رقم 1782 بتاريخ 2020/8/13 المتضمن الرغبة باالستمرار بطرح المناقصة

 رقم 2777 المؤرخ في 2020/11/23 المتضمن الوثائق المعدلة
رقم (2021/512) المؤرخ في 2021/2/14 المتضمن التعديالت التي تم مناقشتها

رقم (858) المؤرخ في 2021/3/22 والمتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد متروك     رئيس قسم التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/1100
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :65
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي وقدره (-/44,462 د.ك) ما يعادل نسبة 
(15.86%) على قيمة العقد رقم 2018/2 من التعاقد المباشر رقم 2017/18 بشأن تجديد 

تراخيص مايكروسوفت اإلضافية المبرم مع / شركة ايبال لالستشارات الكمبيوتر وذلك الضافة 
تراخيص اضافية لنظام المحادثات الذكية والحماية من الكوارث .

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/16,515د.ك) مايعادل نسبة ( 
50% ) على قيمة عقد اتفاقية الخدمات االستشارية  للمناقصة رقم هــ ع ص/ 21 م – أ 

مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث بمنطقة 
صبحان قطعة( 5) المبرم مع / مكتب اإلبداع الهندسي لإلستشارات الهندسية مع التمديد الزمني 

لمدة ستة أشهر وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1012 بتاريخ 2021/3/28  المتضمن الرد على مالحظات 
الجهاز  

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز استنادا الحكام المادة رقم (19) من قانون المناقصات رقم 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

 رقم الكتاب :50
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب االطالع واالفادة نحو نتائج التقييم الفني للمناقصة رقم م م ك 5-2020/2019 دراسه 
وتصميم لتطوير ميناء الشويخ التابع للمؤسسه

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على نتيجة التقييم الفني وتفتح العروض الماليه المستوفية 

لنسبة التقييم الفني بعد أسبوعين من إخطار المكتب الذي لم يجتاز التقييم الفني
الشركات المستوفيه:

Kuwaiti Engineering Group والمكتب المحلي Dar Alhandash المكتب العالمي -
Royal Haskoning DHV دار مستشارو الخليج لالستشارات الهندسية والمكتب العالمي -

M2CH دار اسامة جواد بوخمسين والمكتب العالمي -
Egis Engineering دار استشارات الجزيرة والمكتب العالمي -

RINA دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية والمكتب العالمي -
Sener Group شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي -

Dar AMA والمكتب المحلي SMEC المكتب العالمي -
- المكتب العالمي PROYAPI ودار شاهين 

وعدم اجتياز الشركة التاليه:
RMJM دار السور والمكتب العالمي -

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 Page132021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

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

 
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     نائب المدير العام

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على نتيجة التقييم الفني وتفتح العروض الماليه المستوفية 

لنسبة التقييم الفني للشركات التاليه:
Cambridge Seven دار مستشارو الخليج لالستشارات الهندسية والمكتب العالمي -

Kuwaiti Engineering Group والمكتب المحلي Dar Alhandash المكتب العالمي -
Dar SSH والمكتب المحلي Egis Engineering المكتب العالمي-
RINA دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية والمكتب العالمي -

- المكتب العالمي PROYAPI ودار شاهين 
 IPS Group شركة مجموعة االنظمة الهندسية والمكتب العالمي -

RMJM دار السور والمكتب العالمي -
Bermello Ajamil دار استشارات الجزيرة والمكتب العالمي -

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 Page142021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :42
 تاريخ الكتاب :2021/04/21
شركة المباني المتحدة ش م ك م

 
 

شكوى شركة / المباني المتحدة من ترسية المناقصة رقم م م ك 2019/2018/11 مشروع تنفيذ 
أعمال تحديث و تطوير البنية التحتية و أعمال الكهرباء بميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ 

الكويتية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
  تخطر الشركة بقرار مجلس االدارة رقم (46) المتخذ باجتماع رقم (2021/26) المنعقد في 

2021/4/5 المتضمن:

اوال : عدم الموافقه على توصية الجهة 
ثانيا : االذن للجهة استكمال النواقص مع جميع العطاءات وفقا للمادة رقم 40 من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز التوصية 
ثالثا : الطلب من المناقصين تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصه استنادا 

للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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 Page152021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3071
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1818$
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

شركة تالين المشتركة للتجارة العامة و المقاوالت 
ش ت ب

 
 

طلب طرح المناقصة رقم أ.ف 2020/2019/9 اعمال صيانة الزراعة وشبكات الري للمساجد - 
المنطقة الثانية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب شركة تالين المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت بمنحها مهلة لتقديم كفالة االنجاز 
للمناقصة رقم أ.ف 2019/2018/26 أعمال الترميم والصيانة الجذرية بمواقع مختلفة للمساجد 

محافظة العاصمة لمدة شهر

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على طلب الشركة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

استدعاءات

 رقم الكتاب :3555
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

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

 
 

شركة تالين المشتركة للتجارة العامة و المقاوالت 
ش ت ب

طلب تمديد العقد رقم 73 من المناقصة رقم أ.ف 20- 2018/2017 إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى
/ المركز اإلسالمي للشيخ سعد العبدالله بمنطقة سعد العبدالله - قطعة (3) المبرم مع/ شركة 

بروفيشينال المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (110) يوم اعتبارا من 10/25/ 2022 
حتى 2023/2/11 وذلك بنفس الشروط والمواصفات وبدون زيادة مالية على قيمة العقد

 

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

تنفيذها لطلب الوزارة

الحضور من قبل شركة تالين المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت:
-السيد/ فراج حسن الجعيدي     مدير ادارة القطاع االداري والخدمات
-السيد/ احمد محمد رضوان      مدير ادارة قطاع المشاريع والصيانة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
بعد االستماع الى الى ممثل شركة  تالين المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت:

قرر مجلس ادارة الجهاز بناءا على تجديد الشركة التأمين االولي حتى 2021/7/31 وتمنح 
الشركة مهلة شهر لتقديم التأمين النهائي للجهة و استكمال اجراءات توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/1727$
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

شركة عبرات الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :5047
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

اعتذار شركة عبرات الخليج للتجارة العامة والمقاوالت عن تمديد التامين االولي المقدم منهم 
للمناقصة رقم 2019/2018/4 أمن وحراسة مباني ومواقف السيارات لالدارة العامة للطيران 

المدني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالعزيز الجراح     ممثل الجهة

طلب التمديد الرابع لعقد رقم 2016/9-2017 للممارسة رقم 1-2016/2015 تقديم الدعم الفني
والصيانة الوقائية ألجهزة التيار الغير منقطع والبطاريات في مطار الكويت الدولي المبرم مع / 
شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/5/31 حتى 

2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (12,759/166د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصة الجديدة رقم (2-2020/2019) اقفلت في 2021/4/18

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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 Page182021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :5329
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5314
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم 8-2019/2018 اعمال النظافه بمباني االداره على/ شركة ميجاتك 
للمقاوالت الكهربائية (ثاني اقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,446,446 د.ك)

- استبعاد شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة و المقاوالت وذلك بسب كون ملف الشركة 
متوقف لدى الهيئة العامة للقوي العاملة

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات الممارسة رقم  2020/2019/38 توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة نظام كاميرات المراقبة في مطار الكويت الدولي لمدة 30 يوما

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ترسية المناقصة على/ شركة ميجاتك للمقاوالت 

الكهربائية (ثاني اقل االسعار)
 مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,446,446 د.ك)

بعد استبعاد شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة و المقاوالت وذلك بسب كون ملف الشركة 
متوقف لدى الهيئة العامة للقوي العاملة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2033
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2189
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/14 توفير آليات وسيارات ومعدات وعمال وسائقين 
وتنفيذ أعمال الحفر والردم والتسوية والنظافة للقبور 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باالجتماع رقم (2021/5) المنعقد في 
2021/1/18 و قراره السابق الصادر باالجتماع رقم ( 2020/68) المنعقد في2020/11/9 
المتضمن : عدم الموافقة لعدم االلتزام بقرار مجلس الوزراء رقم ( 728 ) بتخفيض العماله

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح ممارسة

نشر

 رقم الكتاب :5311
 تاريخ الكتاب :2020/07/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2407
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة  2018/2017/22 الخدمات االستشارية لإلشراف على إنشاء
وتشغيل وصيانة موقع ردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد وذلك وفقا 

لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (2610) المؤرخ في 2021/4/15 المتضمن التعديالت

و اطلع الجهاز على كتب البلدية أرقام:
- (1219) المؤرخ في 2021/2/15 المتضمن (فالش ميموري) بالتعديالت التي تمت مناقشتها

-  (115) المؤرخ في 2020/11/22 المتضمن تعديل مستندات الشروط الخاصة للممارسة
-  (5066) المؤرخ في 2020/6/24 المتضمن البيانات والوثائق االساسية المطلوب توفيرها 

ضمن طلب مشاريع خدمات االستشارية

 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم 2018/2017/10 اعمال تجميل وتطوير الساحات 
واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة و تطرح االعمال بممارسة عامة

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر مع استعجال الجهة بموافاة الجهاز بالمحضر 

المعدل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

ملحق



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/36
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

شركة بروفيشينال المتحدة للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ م م

 
 

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

 
 
 

اعتذار شركة بروفيشينال المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت عن تمديد التأمين االولي 
للمناقصة رقم 2020/2019/2 أعمال ردم النفايات واألنقاض بمواقع الردم التابعة لبلدية 

الكويت

 

(اعيد بحث ) 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

-اطلع الجهاز على  كتاب الجهة رقم (00072-2021) المؤرخ في 2021/4/8 المتضمن 
موافقة الشركة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم التزام الجهة بمالحظات الجهاز بالنسبة للمناقصة 

الجديدة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :20408
 تاريخ الكتاب :2020/11/10

 
 
 

 رقم الكتاب :9990
 تاريخ الكتاب :2020/06/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2403
 تاريخ الكتاب :2021/02/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2019/68-2020 ترميم و توسعة مبني إدارة التشغيل و الصيانة 
لمحافظة حولي

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م / 2018/2017/38 تزويد مناطق مداخل الوقود و خزانات 
الوقود بمانعات الصواعق في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2021/2020/19 أعمال توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة معدات وآليات ورشة الصيانة الميكانيكية في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياة لمدة 36 شهر

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7693) المؤرخ في 2021/4/4 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :10269
 تاريخ الكتاب :2020/06/30

 
 
 

 رقم الكتاب :16848
 تاريخ الكتاب :2020/09/29

 
 
 

 رقم الكتاب :17415
 تاريخ الكتاب :2020/10/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/31-2020 اعمال النظافه في محطه الزور
الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

- اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (7911) المؤرخ في 2021/4/8 المتضمن التعديالت
- اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (1934) المؤرخ في 2021/1/28 المتضمن التعديالت

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2020/2019/71 استبدال محوالت الوحدات 
البخارية جهد 17 ك.ف /275ك.ف بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه لمدة ثالث سنوات

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7690 بتاريخ 2021/4/4 المتضمن التعديالت 

 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2019/7295-2020 توريد وتسليم ومناوله 
مادتي مانع الترسب ومانع الرغوه لوحدات التقطير لمحطات توليد القوى الكهربائيه وتقطير 

المياه

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2966 المؤرخ في 2021/2/11 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
4

5

6

م

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

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1590000009
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5907
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب  تعديل اسم الموكل األجنبي المدرج في كشف المقاولين المعتمدين في اعالن المناقصة رقم 
و ك م /2018/2017/49 تزويد و تركيب محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 ك.ف لتزويد 

 Shanghai Electric من شركة (سابقا B كاظمة) معسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح
Power Transmission & Distribution Engineering Co.Ltd, الى 

 Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Engineering 
Co.Ltd, Repuplic of China للشركة المحلية التسويق االقليمي للتجارة العامة 

والمقاوالت  كما ورد في شهادة قيد الوكالة من وزارة التجارة والصناعة 

 

طلب طرح الممارسة رقم و ك م/2021/2020/13 أعمال طارئة إلصالح محطة تحويل الصليبية
ك.فW 33/132/300 استنادا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات (49) لسنة 2019

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7405 تاريخ 2021/4/1 المتضمن القيمة التقديرية

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح ممارسة

نشر

 رقم الكتاب :1011
 تاريخ الكتاب :2021/01/18

 
 
 

 رقم الكتاب :8239
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

طلب طرح الممارسة و ك م/ 2020/2019/10 إستكمال أعمال المياه في المنطقة الجنوبية 
استنادا للمادة رقم 18من قانون المناقصات العامة (49) لسنة 2016

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م /2021/2020/20 أعمال تحديث 
وتوريد قطع غيار لمسخن الهواء الدوار لعدد (4) غاليات بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع

الموضوع

9

10

م

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع قانون المناقصات رقم 49 لسنة 

2016 و تطرح االعمال بممارسة عامة

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة شهر بناء على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

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

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

 رقم الكتاب :8073
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) ومحضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م / 7 / 
2018 / 2019 تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطتي تحويل الدوحة (B) والمنطقة 

(B) الوسطى

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/05/09 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 :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 16 
/2019/ 2020 صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة األحمدي

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
2020/2019/30 استبدال مضخات نازع  الغازات للمقطرات في محطة الزور الجنوبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/5 أعمال إصالح وتركيب خطوط هوائية ضغط متوسط 11ك.ف وضغط منخفض 

واألعمال المدنية المتعلقة بهما في جنوب الكويت

 

الموضوع
12

13

14

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
  

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

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
  

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

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :3441000026
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي المناقصة رقم و ك م 2021/2020/5 أعمال تطوير 
التحكم المحلية لألنظمة المساعدة في الغالية بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/7292 توريد اجهزة تحديد اعطال كيبالت ضغط متوسط وكيبالت قيادية محملة على 

حاويات متنقلة

 

طلب تعديل مبلغ التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ك م/2008/2007/10(ع) تصميم و توريد 
و انشاء و تشغيل و صيانة مشروع محطة تربينات غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع 

محطة الصبية للقوى الكهربائية المبرم مع/ شركة أوالد عبدالعزيز الراشد وكالء شركة / جنرال 
إلكتريك انترناشيونال إنك لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/3/21 حتى 2021/9/11  ليصبح 

بمبلغ (266.733/140د.ك) بدال من (503.714/244د.ك) وذلك بناء على موافقة ديوان 
المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

15

16

17

م

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
  

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   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
  

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   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :20210109000064
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :8950
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات للمناقصة رقم و ك م /2021/2020/13 تزويد وتشغيل معدات 
لسحب الرواسب وتسليك خطوط صرف المياه بكافة محطات تعبئة المياه في أماكن متفرقة بدولة

الكويت ولمدة شهر من تاريخ 2021/4/10

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2020/2019/42 تطوير الخوادم 
الرئيسية لمراكز نظم البيانات النظمة وزارة الكهرباء والماء لمدة شهر

 

الموضوع
18

19

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة و استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة و استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :4765
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي : 
*اوال البند رقم (2):-

-طلب الموافقة على استكمال الشهادات بشأن المناقصة رقم و ك م /2019/2018/7282 
أعمال توريد و تسليم مواد كيماوية لمشروع التناضح العكسي بمحطة الزرو الجنوبية لتوليد 

القوى الكهربائية و تقطير المياه المطلوبة طبقا للمادة (40) من قانون المناقصات العامة (49)
لسنة 2016 مع /شركة رفيف للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) و ذلك بناءا على طلب 

ديوان المحاسبة 

*ثانيا البند رقم (7):-
-طلب الموافقة على دراسة العطاءات الذي تليه شركة/ السالم للخدمات الكيماوية (اقل االسعار)

وذلك لرفضها تمديد فترة التامين االولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
20
م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم التزام جميع الشركات بتجديد التأمين االولي

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

استدعاءات

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

 
 

شركة جاسم الشهري للتجارة العامة ذ م م

(اعيد بحث) طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/82 تزويد الوزارة بمراسلين للقيام بأعمال توزيع البريد على جميع وزارات 

الدولة والبنوك والجهات الحكومية لمدة ثالثة أشهر

*حضر من جانب شركة جاسم الشهري للتجارة العامة:
-السيد/ محمد جاسم الشهري    نائب المدير العام

-السيد/ حسن الوشاحي          مدير مشاريع الشركة

 

الموضوع
21
م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
بعد االستماع الى ممثلي  شركة جاسم الشهري للتجارة العامة قرر مجلس ادارة الجهاز التالي: 

اوال: منح شركة جاسم الشهري للتجارة العامة مهلة (5) ايام عمل لتجديد التأمين االولي
ثانيا: تقديم التأمين النهائي للجهة خالل شهر

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :210013
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

شركة العامر الكهربائية المحدودة   ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/692$
 تاريخ الكتاب :2021/02/10

شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة العامر الكهربائية المحدودة تعديل شروط المناقصة رقم و ك م 
 XLPE2015/2014/094 توريد وتمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة ال/
وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت (المرحلة الثامنة)، وذلك 

بإزالة شرط أن يكون المناقص لديه مصنع للكيبالت المطلوب توصيلها

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 8013 بتاريخ 2021/4/8 المتضمن الرد 

 

(اعيد بحث) طلب شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت تعديل شروط المناقصة رقم و ك م 
 XLPE2015/2014/094 توريد وتمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة ال/
وكيبالت اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت (المرحلة الثامنة)، وذلك 

بإزالة شرط أن يكون المناقص لديه مصنع للكيبالت المطلوب توصيلها

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 8013 بتاريخ 2021/4/8 المتضمن الرد 

 

الموضوع
22

23

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :121/20
 تاريخ الكتاب :2020/10/19

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع
 
 

 رقم الكتاب :20/10
 تاريخ الكتاب :2020/10/19

شركة كنار للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب / الشركة الكويتية لبناء المعامل اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك
م/ 2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل 

منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7529) بتاريخ 2020/4/4 المتضمن الرد على طلب 
اضافة الشركة 

 

( اعيد بحث ) تظلم شركة كنار للتجارة العامة و المقاوالت لعدم إضافتها من ضمن الشركات 
المؤهلة ألعمال المناقصة رقم و ك م /2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من 

الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية 
موقع رقم (1)

-اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم (21743) المؤرخ في 2020/11/24 المتضمن اسباب استبعاد الشركة

 كتاب الوزارة رقم ( 6122) بتاريخ 2021/3/22 المتضمن افادة الجهة بان كتاب الشركة لم 
يتضمن اي مستندات للدراسة  

 

الموضوع
24

25

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة لمطابقتها وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/4/19

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :20-020
 تاريخ الكتاب :2020/11/09
 شركة الحمراء الكويتية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :6217
 تاريخ الكتاب :2020/10/18

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م
 
 

طلب شركة/ الحمراء الكويتيه اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م/ 
2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل 

منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم ( 7523) بتاريخ 2021/4/1 المتضمن الرد على طلب 
اضافة الشركة 

 

طلب/ الشركة االحمدية للمقاوالت و التجارة اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة 
رقم و ك م/ 2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة 

سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم ( 7530 )  بتاريخ 2021/4/1 المتضمن الرد على طلب 
اضافة الشركة 

 

الموضوع
26

27

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على اضافة الشركة لعدم مطابقتها للبنود ارقام ( 2، 3، 

4، 6) من شروط التأهيل وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :33/2020
 تاريخ الكتاب :2020/11/10

شركة كولين الخليج لمقاوالت الطرق و المجاري و 
الجسور ش ش و

 
 

 رقم الكتاب :2020/91601
 تاريخ الكتاب :2020/10/18

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م
 
 

طلب شركة/ كولين الخليج لمقاوالت الطرق و المجاري و الجسور اضافتها ضمن قائمة 
الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م/ 2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من 

الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية 
موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7924 بتاريخ2021/4/1 المتضمن الرد على طلب اضافة
الشركة 

 

طلب شركة/ سيد حميد بهبهاني و اوالده و طلب اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة 
للمناقصة  رقم و ك م /2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة 

للمياه العذبة سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم ( 7522) بتاريخ 2021/4/1 المتضمن الرد على طلب 
اضافة الشركة 

 

الموضوع
28

29

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على اضافة الشركة لعدم مطابقتها للبنود ارقام ( 2، 3، 

6) من شروط التأهيل وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على اضافة الشركة لعدم مطابقتها للبنود ارقام ( 2، 3) 

من شروط التأهيل وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2167
 تاريخ الكتاب :2020/10/20

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت / مساهمة 
عامة

 
 

 رقم الكتاب :27000
 تاريخ الكتاب :2020/10/13

شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م
 
 

طلب شركة/ المجموعة المشتركة للمقاوالت اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة 
رقم و ك م /2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة 

سعة كل منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 7525بتاريخ2021/4/1 المتضمن الرد على طلب اضافة
الشركة 

 

طلب شركة/ الدار للهندسة و االنشاءات اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و
ك م/ 2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل 

منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7524بتاريخ2021/4/1 المتضمن الرد على طلب اضافة 
الشركة 

 

الموضوع
30

31

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2020/11841
 تاريخ الكتاب :2020/11/08

شركة اتحاد المقاولين ( كويت ) ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1762$
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

شركة مجموعة علي الغانم واوالده للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

طلب شركة/ اتحاد المقاولين اضافتها ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م/ 
2018/2017/44 إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل 

منهما (115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 7521بتاريخ2021/4/1 المتضمن الرد على طلب اضافة
الشركة 

 

طلب شركة مجموعة علي الغانم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت باستعجال الوزارة بالرد 
عليها بعمل الموازنة التثمينية الخاصة بالمناقصة رقم و ك م/2020/2019/15 صيانة 

البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة الشمالية

 

الموضوع
32

33

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اضافة الشركة و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة بكتابهم رقم (4933) بتاريخ 2021/3/10

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1819$
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية ش م ك  مقفلة
 
 

 رقم الكتاب :21/23
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :21/24
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

شكوى / شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية من استبعادها من المنافسه من المناقصة رقم و ك م
/2021/2020/33 اعمال الصيانة السنوية للقواطع الكهربائية في محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (33) بتاريخ 2021/4/22 المتضمن قائمة المستندات 
المؤيدة لاللتماس ( خطاب الضمان المعدل ) 

 

شكوى / الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية من استبعادهم من المناقصة رقم و ك م 
/2019/2018/46 أعمال استبدال وصيانة وتركيب عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع 

واإليصال لمحافظات (العاصمة- الفروانية- الجهراء)

 

شكوى / الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية لطلب تعديل الشروط الخاصة للمناقصة رقم و ك
م /87 /2021/2020 أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 11/0.433 ك.ف بمحافظة 

األحمدي

 

الموضوع
34

35

36

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة قرار االستبعاد

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: رفض الشكوى وااللتزام بشروط المناقصة
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

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

شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن ش 
م ك م

 
 

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

سائق)

 

الموضوع
37
م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لعدم مطابقة المواصفات

البيـــــــــــــــــــان



2021/34

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1930$
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1931$
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

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

Obermeyer Middle East Gmbh -1
Ghafari Associates llc -2

 

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 :

 Vimal Fire Controls Private Limited-1
C L L Aries Oil Field Services-2

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES  CORPORATION -3
EDT Offshore Egypt for petroleum  Marine Services-4

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/34 ) 
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


