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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/22
09-شعبان-1442 هـ 

االثنين 
- الموافق 2021/03/22 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/03/22 م

االثنين 2021/22 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

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

مشعل منديل القحص
محمد نجيب الفريح

 فهد علي المراد

بدر عبداللطيف الدويسان

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

للتخطيط و التنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1

2
3
4
5
6

7
8

9

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  24-03-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/04/04 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 الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل قوة اإلطفاء العام

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك
 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

السيد/ مطلق العتيبي     الوكيل المساعد 
لشبكات التوزيع

المهندس/ خالد بوناشي     ممثل الجهة

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط 
والمتابعه

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء 
ممثل الجهة

السيدة / عائشة العروج     باحث قانوني

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم 
المناقصات

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيده/مشاعل الحربان     مراقب الشئون 
الماليه

المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

السيد / عبدالله القويعي     رئيس قسم حركة 
السفن

السيد/ مبارك المطيري     باحث اول قانوني

السيدة/ سارة الوزان     رئيس قسم تطوير 
النظم

م.صالح المحيميد     رئيس مكتب التنسيق و
المتابعة

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات
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 Page42021/04/04 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 الدفاع

 العضو / ممثل وزارة العدل

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون 
العقود بالتكليف ممثل الجهة

السيد/احمد عبدالفتاح     اختصاصي قانوني

16

17



2021/22

  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 Page52021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استبدال المحوالت الموضعية بمحطات التحويل الثانوية القديمة الرقم :- و ك م /2019/2018/53
جهد  0433/11. ك.ف

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) 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



2021/22

  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 Page62021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك الكويت المركزي

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1/102/7
 تاريخ الكتاب :2021/01/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2020/2-2021 اعمال تشغيل وصيانه واصالح الخدمات
الهندسيه للمبنى الرئيسي والمبنى االحتياطي للبنك 

*اطلع الجهاز على  كتاب البنك رقم (87/102/7) المؤرخ بتاريخ 2021/2/21 المتضمن 
التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق وثائق المناقصة مع قانون المناقصات العامة 

رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page72021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز االطالع على كتاب وزارة الكهرباء والماء المتضمن ندب لعمل الموازنة التثمينية 
وذلك وفقا لالجراءات المحددة بالمادة رقم (60) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 

 2016

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2074 ) بتاريخ 2019/1/17 المتضمن الموافقة على 
ندب الوزارة للتعديل على بعض االسعار الفردية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء و الماء

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم  (2019/15) المنعقد في 
2019/2/20 المتضمن الموافقة على ندب الوزارة للتعديل على بعض االسعار االفرادية اذا وجد 
عند التدقيق ( الموازنة التثمينية) وفقا للمادة (60) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page82021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/31
 تاريخ الكتاب :2021/03/15
شركة المستقبل لالتصاالت ذ م م

 
 

افادة شركة المستقبل لالتصاالت بأنه لم يرد اليهم حتى تاريخه أية ردود من الوزارة بشأن قرار 
لجنة التطلمات رقم (2020/55) بخصوص المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع 

انشاء المركز الوطني ألنظمة مرور السفن VTS و البحث و االنقاذ SAR و تطوير الدالئل 
ATON المالحية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / عبدالله القويعي     رئيس قسم حركة السفن

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page92021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1081
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/32 حراسة و امن مرافق 
الوزارة ( المجموعة االولي) منطقتي العاصمة و حولي الصحييتين المبرم مع/ شركة المجموعة

االمنية الفنية للخدمات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(663,271/125 د.ك) بعد زيادة نسبة 15% على اجمالي الراتب الشامل للعمالة لحين االنتهاء

من اجراءات المناقصة الجديدة رقم ص/ م خ ع/ 2018/2017/36 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تكليف الجهة بالتنسيق مع الهيئة العامة 

للقوى العاملة بشأن العقد الجديد

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page102021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للجمارك

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :626
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

طلب  التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم أج/ش/م/2018/2017/1 استئجار مركبات ( صالون - 
وانيت - باص - جيب - سوبربان - هاف لوري ) المبرم مع/شركة يوسف العويد واوالده (شركة 
الخليج لتاجير السيارات سابقا)لمدة 3 أشهر إعتبارا من 2021/4/4 حتى 2021/7/3 بمبلغ 

إجمالي(-/71.580د.ك) لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة  الجديدة 2021-2020/1

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   (  )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع إستعجال الجهة بإجراءات المناقصة 

الجديدة

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

عضو  ممثل وزارة المالية السيد / مشعل  القحص
عضو  ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page112021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

استدعاءات

 رقم الكتاب :2243
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الوزارة بعدم تقديم شركة / دلما العالمية التجارية  التأمين النهائي للمناقصة 
رقم أ ف 2019/2018/44 أعمال نظافة المساجد والمباني التابعة إلدارة مساجد محافظة حولي
 وأية مواقع أخرى بدولة الكويت وطلب اتخاذ االجراءات القانونية عليها استنادا ألحكام  قانون 

المناقصات رقم 49 لسنة 2016

*حضر من جانب شركة دلما العالمية التجارية :
- السيد/ عبدالله شبيب الرشيدي  مدير عام الشركة 

-السيد/ محمود انوار الجرواني   مدير العمليات بالشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز بعد االستماع الى مدير الشركة الموافقة على تعهد الشركة بالتزامها 

باستكمال اجراءات التعاقد 
و  تجديد التأمين االولي لمدة شهرين من تاريخ انتهاءه خالل (5) ايام عمل و تقديم التأمين 

النهائي للجهة خالل شهر من تاريخه

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page122021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للصناعة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/472/2
 تاريخ الكتاب :2021/02/10

 
 
 

طلب التمديد الزمني األول لعقد رقم (2017/27) من المناقصة رقم هـ ع ص / 17 / 2016 - 
2019 توريد وتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة وتدريب وضمان نظام إدارة األصول والخدمات 

التفاعلية للهيئة المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 
2020/11/2 حتى 2022/6/1 بدون تكلفة إضافية على قيمة العقد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سارة الوزان     رئيس قسم تطوير النظم

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page132021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون القصر

توصيات

 رقم الكتاب :1756
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 11-2018/2017 توريد وتركيب وضمان اجهزة كهربائية لتاثيث 
بيوت القصر المشمولين برعاية الهيئة استنادا للمادة رقم (55) واالفراج عن الكفاالت 

* اطلع الجهاز على كتب الهيئة :-
-رقم (2114) المؤرخ في 2021/3/7 المتضمن طلب االفراج عن التأمين االولي للشركات 

المشاركة بالمناقصة 
-رقم (1565) المؤرخ في 2021/2/16 المتضمن طلب عدم االستمرار في اجراءات طرح 

المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/مشاعل الحربان     مراقب الشئون الماليه

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 

المراسالت التي تمت مع ديوان المحاسبة وتوضيح االجراءات التي تمت الحقا

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/22

  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 Page142021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1344163
 تاريخ الكتاب :2020/12/22

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم خ-146-2024/2021 اعمال تشغيل وصيانه واصالح الخدمات 
الهندسيه لمبنى الرئيسي لمدة ثالث سنوات استنادا الحكام المادة رقم (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page152021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :03867-2021
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 3-2020-2021 تاثيث وتجهيز المبنى الجديد الدارة نزع الملكية 
للمنفعه العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م.صالح المحيميد     رئيس مكتب التنسيق و المتابعة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page162021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :731
 تاريخ الكتاب :2021/01/13

 
 
 

طلب تمديد عقود المناقصة رقم 2016/9-2017 توفير مستشارين إلدارة نظم الموارد المؤسسية
 لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ االنتهاء وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة  2020/2019/1 اقفالها في 2021/4/25 
كالتالي: 

* العقد المبرم مع/ شركة ايبال السشارات  الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره (-/32,988 د.ك)
-عدد (2) مستشارين ينتهي في 2021/3/31 

-عدد (1) مستشار ينتهي في 2021/3/3 

*العقد المبرم مع/ بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر  بمبلغ اجمالي قدره (-/79,194 د.ك) 
-عدد (3) مستشارين ينتهي في 2021/2/28 

-عدد (1) مستشار ينتهي في 2021/3/3 
-عدد (1) مستشار ينتهي في 2021/3/31 
-عدد (1) مستشار ينتهي في 2021/4/7

*العقد المبرم مع/ شركة يونايتد بيزنس قروب  بمبلغ اجمالي قدره (-/14,946د.ك)
-عدد (1) مستشار ينتهي في 2021/2/15 

*اطلع الجهاز على كتب الوزارة رقم 2021/732 و2021/723 بتاريخ 2021/1/13 
المتضمنين تمديد العقود للمناقصة  

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page172021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :272762407783
 تاريخ الكتاب :2020/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117075
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 1362720 أعمال خدمات النظافة بمعسكرات المباركية 
للمنطقة األولى والثانية والثالثة بالمنطقة الوسطى ومبنى هندسة المنشآت العسكرية (المقر 

الرئيسي)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722000249) المؤرخ في 2021/2/22 
المتضمن التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ وجود النجار     مساعد مدير شئون العقود بالتكليف ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة رقم 241778193 إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات إعاشة - 
لزوم / الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية

*اطلع الجهاز على كتب الجهة:
- رقم  2724117052 المؤرخ 2020/12/2 المتضمن طرح المناقصة
- رقم 2724117040 المؤرخ 2020/10/14المتضمن طرح المناقصة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم التزام الجهة بمالحظات الجهاز

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page182021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الدفاع

توصيات

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

 
 
 

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) 

*افادة الجهاز بانتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة 

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين االولي خالل (10) ايام عمل

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/22

  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 Page192021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :4713
 تاريخ الكتاب :2020/11/04

 
 
 

 رقم الكتاب :5789
 تاريخ الكتاب :2020/12/29

 
 
 

(اعيد  بحث) طلب طرح المناقصة رقم م م ك /2020/2019/12 إنشاء وإنجاز وصيانة المجمع 
اإلداري بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (970) المؤرخ في 2021/2/21 المتضمن التعديالت 
التي تم مناقشتها في االجتماع 

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م م ك/2021/2020/3 عمليات نظافة (مجمع الموانئ - 
ميناء الشويخ - ميناء الدوحه ) التابعين للمؤسسة  لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على  كتاب المؤسسة رقم (993) المؤرخ في 2021/2/22 المتضمن التعديالت 
التي تم مناقشتها في االجتماع 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مبارك المطيري     باحث اول قانوني

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page202021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :837
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم م م ك/2011/4(ع) استئجار اجهزة مالحية جديدة مع 
الصيانة شاملة قطع الغيار للمؤسسة المبرم مع/ الشركة العربية للتجارة لمدة ستة اشهر اعتبارا 

من 4/7/ 2021 بمبلغ اجمالي قدره (46,624/500 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 
طرح المناقصه الجديدة رقم  2021/2020-2 .

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page212021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4822
 تاريخ الكتاب :2020/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :1064
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/12 توريد وتركيب وتشغيل رخص متنوعة للقوة لمدة 
ثالث سنوات 

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2019/2018/11 
توريد وتشغيل وتركيب واستكمال شبكة المايكروويف بقوة االطفاء العام

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/2 تجديد برامج 
متنوعة مع تراخيصها بقوة االطفاء العام لمدة 3 اشهر.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد



2021/22

  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 Page222021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

قوة اإلطفاء العام

توصيات

 رقم الكتاب :1062
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب تعديل ترسية المناقصة رقم 2019/2018/14 مشروع انشاء وإنجاز وصيانة مركز إطفاء 
شمال غرب الصلبيخات لتصبح على/ شركة االرجان العالمية (اقل االسعار) بمبلغ (-/960,000 
د.ك) بدال من/ شركة االعمال االولى للتجارة و المقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-/964,945

د.ك) وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية حيث ان الخطأ شكلي وليس حسابي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المقدم  / ابراهيم الهاجري     مقدم اطفاء ممثل الجهة

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين االولي خالل (10)

ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/22

  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 Page232021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1408
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ق ص / ط /392 صيانة عامة للطرق وإنشاء للطرق المناطق 
الزراعية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page242021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

توصيات

 رقم الكتاب :2682
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ق/ص/ط/377 صيانه عامه للطرق والساحات في محاقظه حولي 
(حولي-ميدان حولي) على / الشركة العالمية للمباني (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات بنسبة خصم قدرها (20.1%) وبمبلغ اجمالي قدره (-/4,794,000 د.ك)

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2290 المؤرخ في 2021/3/2 المتضمن محضر اجتماع
اللجنة الفنية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/22

  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 Page252021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/33
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

دار الشاهين لالستشارات الهندسية
 
 

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

شركة جوهرة بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب شركة دار الشاهين لالستشارات الهندسية قبول الكفالة البديلة و بالتالي العطاء المقدم 
منهم حسب ما تم مع/دار أسامة جواد بوخمسين لالستشارات الهندسية بشان المناقصة رقم أ/هـ 
م أ /316 الخدمات االستشارية دراسة وتصميم لمشروع المقر الرئيسي لهيئة تشجيع االستثمار 

المباشر

 

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)

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الطلب لصحة اسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة جوهرة 

بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت و الطلب منها بتقديم كافة المستندات لسابق الخبرة

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page262021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1292/32
 تاريخ الكتاب :2021/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :12898
 تاريخ الكتاب :2020/12/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/5 إنشاء و صيانة و إصالح الشبكة الهاتفية و شبكة 
نقل المعلومات و أعمال الكيابل و صناديق التوزيع و شبكة المناهل داخل مطار الكويت الدولي 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط والمتابعه

طلب طرح الممارسة رقم 2021/2020/6 التشغيل واإلدارة والتدريب والمراقبة والتحكم 
بالصيانة والتحسينات والتطوير بخدمات المالحة الجوية بمطار الكويت الدولي لمدة خمس 

سنوات استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم(49)لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محدودة



2021/22

  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 Page272021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

توصيات

 رقم الكتاب :2930
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2931
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 8-2019/2018 اعمال النظافه بمباني االداره العامه للطيران المدني 
وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2019/2018/9 أعمال النظافة لمبنى الركاب 1T وأغراضه 
الخدماتية التابعة لها وذلك لألسباب المذكورة بكتاب االدارة استنادا للمادة رقم (55) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على االلغاء

ثانيا: مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق رقم ( 58 ) الصادر باالجتماع رقم 2021/7 
بتاريخ 2021/1/25

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا الحكام المادة رقم (55) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لعدم تجديد جميع الشركات للتأمين االولي

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/22

  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 Page282021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1176$
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

شركة الخدمات الذكية لالتصاالت االلكترونية ش م ك
م
 
 

شكوى / شركة الخدمات الذكية لالتصاالت االلكترونية بشأن طلب رفع اإلستبعاد الموقع على 
الشركة من قبل الجهاز لوجود خطأ ضمني وليس عمدي في توجيه خطاب الضمان للممارسة 

رقم 2020/2019/38 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام كاميرات المراقبة في مطار الكويت 
الدولي

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة قرار االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page292021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2020008981
 تاريخ الكتاب :2020/08/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة علي طرح المناقصة رقم و ع 
/2020/2019/4 تقديم طباعين للوزارة بعد التعديل لمدة سنتين

- كما اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام :
(2021003978) المؤرخ في 2021/3/4 المتضمن التعديالت المطلوبة 

(2020019556) المؤرخ في 2020/12/24
(2021001647) المؤرخ في 2021/1/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/احمد عبدالفتاح     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التنسيق 

مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن توظيف العمالة الوطنية لهذه المناقصة

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page302021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ع 
/2020/2019/6 تقديم خدمة فندقية لمبنى مجمع محاكم الجهراء ومبنى مخازن المضبوطات 

بالصليبية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
وع/2020/2019/10 تقديم خدمات فندقية وعامة بالوزارة  .

 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وع/2020/2019/8 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة النظام االحتياطي المركزي للخوادم والمفاتيح الرئيسية لشبكة 

وزارة العدل

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

استعجال الجهة برفع التوصية 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/22

  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 Page312021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021004094
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2021004335
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/15,576د.ك) مايعادل نسبة 
(6.25%) على قيمة عقد رقم  8-2020/2019 الستئجار سيارات بدون سائق ومع وقود 

للسادة / رئيس وأعضاء المجلس الألعلى للقضاء الحاليين والسابقين المبرم مع / شركة ماكفم 
للسيارات اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2022/4/23 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة 
الالت تصوير المستندات بالوزارة  المبرم مع / شركة بريمير تكنولوجي للتجارة العامة لمدة ثالثة
أشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (59,566/521 د.ك) وذلك

لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة رقم و ع /2020/2019-7 

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافق كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page322021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

توصيات

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

 
 
 

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

(55) لسنة 2016 من قانون المناقصات العامة

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن كيفية 

احتساب القيمة التقديرية

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/22

  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 Page332021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

نشر

 رقم الكتاب :4649
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

افادة البنك بعدم حضور الشركات االجتماع التمهيدي وال يرغب البنك بتغيير موعد االجتماع وال 
تاريخ االقفال للممارسة رقم 2021/2020/1 صيانة وتطوير وترقية جميع أنظمة اوريكال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / عائشة العروج     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/22

  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 Page342021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :9604
 تاريخ الكتاب :2020/09/02

 
 
 

 رقم الكتاب :9605
 تاريخ الكتاب :2020/09/02

 
 
 

 رقم الكتاب :9603
 تاريخ الكتاب :2020/09/02

 
 
 

(اعيد بحث )طلب اعادة النظر بقرار الجهاز على تمديد العقد 13-2021/2020 للمناقصة 
2016/2015/4 مشروع تنفيذ وانشاء وصيانة مبنى المقر الرئيسي لبنك االئتمان بمنطقة جنوب
السرة المبرم مع/ شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ( 439 يوم) اعتبارا من 

2020/11/16 حتى 2021/9/7 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب البنك دون تكلفة مالية.

 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز على تمديد عقد المناقصة رقم 2016/2015/4 
مشروع تنفيذ وانشاء وصيانة مبنى المقر الرئيسي لبنك االئتمان بمنطقة جنوب السرة المبرم مع 
/ شركة ادارة المشاريع االنشائية اعتبارا من 2020/12/16 حتى 2021/10/7 بمبلغ اجمالي 

قدره  (119,389/090 د.ك)

 

(اعيد بحث)طلب اعادة النظر بقرار الجهاز على تمديد عقد2020/12-2021 للمناقصة رقم 
2016/2015/4 مشروع تنفيذ وانشاء وصيانة مبنى المقر الرئيسي لبنك االئتمان بمنطقة جنوب

السرة المبرم مع/ المكتب الهندسي المشترك لمدة (439 يوم) اعتبارا من 2021/1/16 حتى 
2021/11/7 و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب البنك 

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة 

الفنية

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة 

الفنية

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة 

الفنية

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page352021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4250
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :3989
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية للتجديد الثالث  للعقد رقم ( 8 ك - 2014/2013 ) استئجار الدور 
الثاني ببرج الجوهره المبرم مع/ برج الجوهره لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2021/10/1 الي 
2024/9/30ليصبح مبلغ قدره ( 239,738/400 د.ك ) بدال من ( 232,170/900 د.ك ) بعد 

زيادة االيجار بقيمة (11 د.ك) للمتر .

 

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2020/2019/10 شراء خطوط الفايبر لمبنى جنوب 
السرة الخاص بالبنك المبرم مع / شركة مدى لالتصاالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/6/1 حتى 

2022/5/31 دون تكلفة مالية نظرا للحاجة الماسة

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على الزيادة المطلوبة و االلتزام بقرار مجلس ادارة 
الجهاز السابق الصادر باالجتماع رقم  ( 2020/62 ) المنعقد في 2020/10/19 المتضمن 

الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاؤه على  التجديد الثالث لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2021/10/1 
الي 2024/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (232,170/900 د.ك )

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page362021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :13528
 تاريخ الكتاب :2020/10/28

 
 
 

 رقم الكتاب :3960
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

iT infrastructure - phase طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 2020/2019/2 صيانة
maintenance and support 2 ألجهزة الربط والترقية لنظم التشغيل و وحدات التخزين 

والسيرفرات االضافية للبنك المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة شهرين 
اعتبارا من 2021/2/28 حتى 2021/3/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/25,970 د.ك) وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب البنك.

اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم 6252 الوارد بتاريخ 2021/3/24 المتضمن القيمة الصحيحة
للطلب

 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم  2019/2018/5  تأجير أجهزة كمبيوتر وملحقاته المبرم 
مع/الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 2021/8/7 حتى 2022/8/6 بمبلغ

اجمالي قدرة (-/26,000 د.ك) لالسباب المذكورة بكتاب البنك

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page372021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

تعثر في التنفيذ

توصيات

 رقم الكتاب :8916
 تاريخ الكتاب :2020/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة بنك االئتمان بتعثر المكتب اإلستشاري/ دار المكتب الهندسي المشترك 
لإلستشارات الهندسية في تنفيذ أعمال عقد المناقصة رقم 2016/2015/4 االشراف على 

مشروع تنفيذ وانشاء وصيانة مبنى المقر الرئيسي لبنك االئتمان بمنطقة جنوب السرة استنادا 
ألحكام البند رقم (5) من المادة (93) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

- اطلع الجهاز على رد الجهة بكتاب رقم (7910 ) المؤرخ في 2020/7/20
- اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم (11972) المؤرخ في 2020/10/12 

 

طلب االطالع على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة المناقصة رقم 2016/2015/4 مشروع 
تنفيذ وانشاء وصيانة مبنى المقر الرئيسي لبنك االئتمان بمنطقة جنوب السرة

 

الموضوع

الموضوع

9

10

م

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة 

الفنية

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة 

الفنية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page382021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1809
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :20410
 تاريخ الكتاب :2020/11/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2562
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2019/2018/39 توريد وتزويد وتركيب احبار طابعات 
ومستهلكات ومستلزمات اجهزة الكمبيوتر للوزارة

 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م 2020/2019/46 تصنيع وتوريد وتركيب معدات محطات تحويل
ثانوية خاصة جهد 0.433/ك.ف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مطلق العتيبي     الوكيل المساعد لشبكات التوزيع

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2020/2019/83 أعمال الزراعة بمحطة الدوحة الغربية 
لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page392021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح ممارسة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :22865
 تاريخ الكتاب :2019/07/21

 
 
 

 رقم الكتاب :4606
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة و ك م 2019/2018/20 أعمال إصالح وإستبدال خطوط 
هوائية ضغط متوسط 11 ك.ف ضغط منخفض واألعمال المدنية المتعلقة بها في منطقة (كبد 
وجواخير كبد) استنادا الحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

*اطلع الجهاز على:
 كتاب الوزارة رقم 26836 بتاريخ 2019/8/28 المتضمن القيمة التقديرية
 الكتاب الوزارة رقم (23877) بتاريخ 2020/12/29 المتضمن التعديالت

 

طلب تعديل القيمة االجمالية للتعاقد المباشر و ك م/78/2019/13 أعمال الصيانة الجذرية 
للقواطع الكهربائية جهد 725/132 كيلو فولت (6SF) في محطة الدوحة الغربيه لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير المياه مع / المصنع األصلي /شركة ميتسوبيشي الكهربائية - اليابان موكلوا 

السادة / كهرباء الشرق األوسط بمبلغ إجمالي وقدره (713,160/500د.ك) بدال من  
(749,387/500 د.ك) لمدة ثالث سنوات وذلك استنادا ألحكام المادة (18) من قانون 

المناقصات العامة و ذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة .

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
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 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/22

  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 Page402021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4609
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر ملحق تعديلي رقم (1) للمناقصة رقم و ك م/2017/7266 توريد كيبل زيت 33 ك.ف 
ثالثي القالب 300 مم2

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016-48 
تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال انشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران 

الحرارية وتطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/22

  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 Page412021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4420
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4433
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4423
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :3909
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2016/7251 توريد وصالت نهاية
كيبل داخلية وخارجية ضغط متوسط 11ك.ف

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/ 2019/2018/35 الصيانة
المدنية لمحطات التحويل الثانوية في مناطق مختلفة من دولة الكويت

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2019/2018/42 اعمال 
توريد وتركيب اجهزة الوقاية الرئيسية في بعض محطات التحويل الرئيسية المختلفة ذات جهد 

132 ك.ف (المرحلة االولى) لمدة ثالث اشهر

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2019/2018/51 اعمال 
استبدال عازلة الرطوبة السطح بعض محطات التحويل الرئيسية في مناطق مختلفة من دولة 

الكويت

 

الموضوع
8

9

10

11

م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لتوقيع العقد بناءا على افادة ممثل الجهة

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لتوقيع العقد بناءا على افادة ممثل الجهة

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/22

  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 Page422021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2021290000001
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :3909
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :4217
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 2019/2018/52 تزويد 
وتركيب وإستبدال مراوح التبريد لعدد من محوالت القدرة المختلفة في محطات التحويل الرئيسية
المختلفة ( المرحلة الثانية ) لمدة ثالثة أشهر حيث ان الموضوع الزال بصدد العرض على ديوان

المحاسبة .

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2018/2017/65 صيانة 
شاملة لبنود األعمال المدنية في بعض محطات التحويل الرئيسية الواقعة في المنطقة الشمالية 

لدولة الكويت

-مرفق كتاب الوزارة رقم 3907 المؤرخ في 2021/2/22 المتضمن طلب التمديد

 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2020/2019/7293 
توريد وتسليم مناولة كيماوية لوحدات التقطير لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

الموضوع
12

13

14

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/22

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4426
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4785
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 2018/2017/93 أعمال 
التنظيف والمئاولة في مواقع الخارجية لقطاع الخدمات الفنية لمدة ثالثة اشهر الستكمال 

اجراءات التعاقد

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/6-2019/2018 توريد 
وفحص وتحديد خلل واصالح وتمديد وتركيب وصيانه كيبالت قياديه لشبكه الضغط المتوسط 
11ك.ف واالعمال المدنيه المتعلقه بها بمحافظتي االحمدي ومبارك الكبير الستكمال اجراءات 

التعاقد

 

الموضوع
15

16

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لتوقيع العقد بناءا على افادة ممثل الجهة

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  

 قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم 
(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/22

  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 Page442021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

تعثر في التنفيذ

 رقم الكتاب :20212474000010
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4253
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد األول للعقد رقم 6688 من 
المناقصة رقم و ك م/2016/7250 توريد كيبالت نحاس ضغط متوسط 11 ك.ف المبرم مع / 
شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2020/11/7 حتى 

تاريخ 2021/5/7 بمبلغ اجمالي قدره (-/637,500د.ك) وذلك لحاجة الوزارة 

 

طلب االحاطة و العلم بسحب اعمال عقد المناقصة رقم و ك م/14-2018/2017 حفر وإنشاء 
وتطوير (56) بئر للمراقبة في مواقع مختلفة بدولة الكويت المبرم مع / شركة الخليج للتفتيش 
الدولية و ذلك لعدم التزام المقاول بتنفيذ االعمال طبقا لشروط المناقصة و الشروط التعاقدية

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 

االجراءات التي تمت تجاه التعاقد

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page452021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :3811
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م 2020/2019/26 تحديث نظام التحكم بالتكييف ( 
BUILDING Management System -BMS)في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة على/ شركة المير للخدمات الفنية (سادس اقل االسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/349,589د.ك)

 

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 العروض الذي تليه شركة/ السالم للخدمات الكيماوية (اقل االسعار) 

وذلك لرفضها تمديد فترة التامين االولي

- مرفق كتاب الوزارة رقم (4227) بتاريخ 2021/3/1 المتضمن تمديد التامين االولى

 

الموضوع

الموضوع

19

20

م

م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين االولي خالل (10)

ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات



2021/22

  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 Page462021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :4935
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2234
 تاريخ الكتاب :2021/02/01

 
 
 

طلب إعادة  النظر بقرار الجهاز السابق وترسية المناقصة رقم و ك م / 4 /2019/ 2020 
صيانة البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة الجنوبية على شركة/ اوالد
 عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد ( ثالث اقل االسعار) المستوفي للشروط و المواصفات بمبلغ (-

/1,179,513 د.ك) بعد عمل الموازنة التثمينية 

 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بالقرار السابق و الموافقة علي ترسية المناقصة رقم و ك م 
/2018/2017/53 أعمال النظافة بمباني مراكز المراقبة و التحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة
- الجهراء) علي / شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية ( تاسع اقل االسعار )المستوفي للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي ( -/269,969 د.ك )

 

الموضوع
21

22

م

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال للقطاع الفني  لتطبيق احكام 
المادة رقم (58) من القانون و (38) من الالئحة التنفيذية من قانون المناقصات العامة رقم 

(49) لسنة 2016

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة ميجاتك 
للمقاوالت الكهربائية ( تاسع اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي ( -/269,969 د.ك ) وذلك لعدم تجديد 

الشركات للتأمين االولي

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

البيـــــــــــــــــــان

أعادة النظر بالقرار السابق



2021/22

  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 Page472021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

توصيات

 رقم الكتاب :4933
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق وترسية  المناقصة رقم و ك م/2020/2019/15 صيانة 
البطاريات وشواحنها بمحطات التحويل الرئيسية في المنطقة الشمالية على شركة/ اوالد عبد 

العزيز عبدالمحسن الراشد (رابع اقل االسعار) المستوفي للشروط و المواصفات بمبلغ (-
/1,168,000 د.ك) بعد عمل الموازنة التثمينة .

 

الموضوع
23
م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: عدم الموافقة على توصية الجهة
ثانيا: االذن للجهة باستكمال النواقص مع ثاني وثالث أقل العطاءات سعرا استنادا الحكام المادة 

40 من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

أعادة النظر بالقرار السابق



2021/22

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :20/21
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2020/3350$
 تاريخ الكتاب :2020/09/13

شركة الجازي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

طلب الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية إعادة دراسة الشكوى المقدمة من قبلها بخصوص 
ترسية المناقصة رقم و ك م/2019/2018/18 تصنيع وتوريد واستبدال محطات تحويل ثانوية 
قديمة جهد 0.433/11 ك.ف حيث أنها تؤكد على صحة كل ما جاء فيها وعلى احقيتها بترسية 

المناقصة عليها

 

(اعيد بحث) طلب شركة الجازي العالمية االحاطة والعلم بأن سعر عطاءها للمناقصة رقم و ك م 
/2018/2017/53 أعمال النظافة بمباني مراكز المراقبة و التحكم (الجابرية - المدينة - الشعيبة

- الجهراء) يشمل العمال ومواد النظافة فقط واليشمل ( تنظيف المبنى الرئيسي لمركز التحكم 
الوطني) وتم وضع المالحظة في اوراق العطاء.

*اطلع الجهاز على  الوزارة رقم 4401 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد

 

الموضوع
24

25

م

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
  تخطر الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (71) الصادر باالجتماع رقم   (2021/22) 

المنعقد بتاريخ 2021/3/22 المتضمن:
الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية ( تاسع اقل االسعار ) 

بمبلغ اجمالي ( -/269,969 د.ك ) وذلك لعدم تجديد الشركات للتأمين االولي
وعدم موافقة :

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

  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 Page492021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/173
 تاريخ الكتاب :2021/01/19

الشركة الكويتية الكندية المتكامله التجارية  ذ م م
 
 

(إعادة بحث) شكوى الشركة الكويتية الكندية المتكاملة التجارية على توصية الوزارة بترسية 
 BUIDING ) المناقصة رقم (و ك م 2020/2019/26) تحديث نظام التحكم بالتكييف

Management System -BMS)في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياة على شركة المير للخدمات الفنية (سادس أقل األسعار) وطلبهم بترسية المناقصة 
عليهم علما بأنه تم تجديد التأمين األولي الخاص بعطائهم لعطائهم وأنهم ملتزمين بالمواصفات 

الواردة بالوثائق.

-مرفق كتاب الوزارة رقم (5394) المؤرخ في 2021/3/15 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
26
م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1283$
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1263$
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين 
لألمانةالعامة

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

MI GULF SERVICES LLC -1
KUKJE PLANT CO LTD -2

Inducat Global Teknoloji Servis Anonim Sirketi -3
China Railway Major Bridge Engineering Group Co., LTD -4

 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين 
لألمانةالعامة

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

1- شركة ابراج الترا للتجاره العامة
2- شركة الديره جروب للتجاره العامة

3- شركة اوركيد العقاريه
4- شركة تريس للتجاره العامة والمقاوالت

5- شركة اوريكس المتحده للمقاوالت العامة للمباني
6- شركة فور بوز لبيع مستلزمات الحيوانات
7- شركة سينرجي انتيلجنت للتجاره العامة

8- مؤسسة دراما العربية لالنتاج الفني
9- شركة كويت بوليمار للمنتجات الورقية والبالستيكية ومشتقاتها

10- شركة وكالة لتأجير السيارات
11- مؤسسة زهدم لالنتاج الفني

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/22 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2021/22

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

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


