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 Page22021/06/20 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/45 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االربعاء ) 

28-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/06/09 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

 فهد علي المراد
 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

د.فالح سعد الطامي

بدر عبداللطيف الدويسان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  14-06-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/45 )



 Page32021/06/20 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 شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي 
ممثل الجهة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

السيد/ حسن عبدالرحمن     رئيس قسم 
التسجيالت

المهندس/ خالد الياسين     ممثل الجهة

السيده/ ساره الحساوي     محاسب 
اختصاصي ممثل الجهة

السيد/ راشد العتل     رئيس قسم الميكانيكا

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيدة/ آللئ بورحمة     محاسب مبتدئ 
ممثل الجهة

السيد/ عبدالله عيسى     رئيس فريق عمل 
مشتروات االسطول واالمداد

السيد/ عيسى المحمود     مدير ادارة الشئون
المالية

السيد/ جراح العنزي     ممثل الجهة
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2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الصحة

الرقم :- و ك م / 2021/2020/9

الرقم :- و ك م /2017/7268

الرقم :- 2020/2019/20

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وفحص وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت 
قيادة لشبكة الضغط المتوسط 11ك.ف واألعمال المدنية المتعلقة بها بمدينة صباح األحمد والخيران

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وصالت طولية لكبيل زيتي أحادي القالب جهد 132 ك. ف -
630 مم 2

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تعديل و تحديث أنظمة كهرباء الطوارئ بمستشفى جابر األحمد 
الصباح

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

فض عطاء مناقصة/ممارسة  حماية مواقع الهيئة التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبالرقم :- هـ ع / ش أ م /2020/2019/38

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/62
 تاريخ الكتاب :2021/06/07

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية ذ م م
 
 

شكوى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية بشأن تأجيل وإغالق موعد المناقصة رقم و 
ك م/2019/7295-2020 توريد وتسليم ومناوله مادتي مانع الترسب ومانع الرغوه لوحدات 

التقطير لمحطات توليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه وعدم صحة كميات المنتج الوطني وعدم ذكر
بلد المنشأ للمنتج المحلي

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/2
 تاريخ الكتاب :2021/06/06

دار مازن الصانع لالستشارات الهندسية ايقاف حتى 
2023/4/28

 
 

طلب دار مازن الصانع لالستشارات الهندسية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى القضائية وما يترتب 
عليه من الغاء القرار الصادر من قبل الجهاز بإستبدال الشريك المحلي وإستبداله بشريك محلي اخر 

لإلستشاري العالمي (إيجيس إنترناشيونال) للقيام بأعمال تنفيذ العقد رقم هـ ط /265 (ع) انشاء 
وانجاز وصيانة شارع الغوص الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - االحمدي مع مخاطبة وزارة 

االشغال العامة باالبقاء على دار مازن الصانع الشريك االصلي في االتفاقية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم 2019/31 المنعقد في 2019/4/21المتضمن: 
الحذف من السجل والحرمان من االشتراك لمدة 4 سنوات وفقا للفقرة (ج) من البند األول من المادة 
85 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لدار مازن الصانع لالستشارات الهندسية وذلك
لمسئوليته عن(االتفاقية االستشارية أ هـ ط / 100 أعمال التصميم لمشروع نفق المنقف) والعقد (هـ 

ط / 188 االشراف على تنفيذ نفق المنقف)

تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى  رقم 2019/3253 اداري 6

ثانيا: احالة موضوع اشراف على تنفيذ العقد رقم 265 الى وزارة االشغال لالفادة

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة وزارة العدل

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :3235
 تاريخ الكتاب :2021/06/03

 
 
 

طلب عرض كتاب االدارة العامة للتنفيذ المدني بشأن الدعوى المرفوعه من / مازن عبدالواحد 
عبدالمجيد الصانع بصفته صاحب دار مازن الصانع لالستشارات الهندسية ضد / رئيس الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بصفته 2- وزير األشغال العامه بصفته 3- وزير الدوله لشئون مجلس 
الوزراء بصفته و المتضمن الحكم رقم 2019/3253 اداري 6 بتاريخ 2021/2/9 المتضمن الغاء 

قرار الصادر عن مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامه رقم 2019/31 المنعقد في 
2019/4/21

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم 2019/31 المنعقد في 

2019/4/21المتضمن: الحذف من السجل والحرمان من االشتراك لمدة 4 سنوات وفقا للفقرة (ج) 
من البند األول من المادة 85 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لدار مازن الصانع 
لالستشارات الهندسية وذلك لمسئوليته عن العقد رقم (االتفاقية االستشارية أ هـ ط / 100 أعمال 

التصميم لمشروع نفق المنقف) والعقد (هـ ط / 188 االشراف على تنفيذ نفق المنقف)

تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى  رقم 2019/3253 اداري 6

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة األمانة العامة مجلس الوزراء

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :8687
 تاريخ الكتاب :2021/06/06

 
 
 

طلب األمانة العامة لمجلس الوزراء االطالع و التنبيه بشأن طلب تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 
المقامة من / مازن عبدالواحد عبدالمجيد الصانع بصفته صاحب / دار مازن الصانع لالستشارات 

الهندسية ضد السيد / رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الغاء القرار السابق الصادر باالجتماع رقم 2019/31 المنعقد في 

2019/4/21المتضمن: الحذف من السجل والحرمان من االشتراك لمدة 4 سنوات وفقا للفقرة (ج) 
من البند األول من المادة 85 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لدار مازن الصانع 
لالستشارات الهندسية وذلك لمسئوليته عن العقد رقم (االتفاقية االستشارية أ هـ ط / 100 أعمال 

التصميم لمشروع نفق المنقف) والعقد (هـ ط / 188 االشراف على تنفيذ نفق المنقف)

تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى  رقم 2019/3253 اداري 6

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :2021/5
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح الممارسة رقم FEG : 2019/3 - ref العقد الشامل لتسفين و صيانة 
الناقالت لمدة سنتان و ستة اشهر

- اطلع الجهاز على كتب شركة ناقالت النفط :
-  (2) المؤرخ في 2021/3/17 المتضمن التعديالت المطلوبة 

-  ( 2020/003 ) المؤرخ في 2020/10/8 
-  (2020/7) المؤرخ في 2020/7/19 المتضمن طرح الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله عيسى     رئيس فريق عمل مشتروات االسطول واالمداد

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الشركات المؤهلة على ان يتم الطرح لدى الجهاز:

DRYDOCKS WORLD DUBAI LLC -
ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO ASRY BAHRAIN -

NAKILAT KEPPEL OFFSHORE & MARINE LTD  -
N KOM QATAR

OMAN DRYDOCK COMPANY LLC OMAN -

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 3-2020/2019 توريد 
وتركيب وإصالح االعمال الكهربائية والجهد المنخفض وملحقاتها لمباني الهيئة

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/6 أعمال 
التكييف لكافة منشآت الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ آللئ بورحمة     محاسب مبتدئ ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

نشر

نشر

 رقم الكتاب :671
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :477
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم CA/4162 استئجار مركبات النقل و المعدات المتنقلة 
المتنوعة والموارد األخرى في مصفاة ميناء األحمدي والتسويق المحلي (المجموعة ألف) ومصفاة 

ميناء عبدالله (المجموعة باء)

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم CA/4126 خدمات مراقبة الجودة لمصافي 
شركة البترول الوطنية الكويتية

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (618/21) المؤرخ بتاريخ 2021/5/4 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق

محضر اجتماع تمهيدي



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :9744
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :6922
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م /2020/2019/5 اصالح وصيانة آالت التصوير وأجهزة الفاكس
بمقر الهيئة وبعض مرافقها على / الشركة الكويتية لتكنولوجيا المستندات (ثالث أقل األسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ (-/449,748 د.ك) 

* إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/23-2020 تشغيل وصيانه شبكه ري بالتنقيط بمنطقه 
الوفره الزراعيه (احد المشاريع المتعلقه باعاده تاهيل البيئه الكويتيه) على / شركة الربيع الدائم 
للمقاوالت الزراعية (أقل األسعار) مطابق للشروط والمواصفات شريطة استدعاء الشركة إلعادة 
تقديم كشف تحليل األسعار وفقا لجداول الكميات ووفقا للقيمة اإلجمالية في صيغة العطاء بمبلغ 

اجمالي قدره (-/87,428 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح العنزي     ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: االستكمال مع جميع العطاءات استنادا ألحكام للمادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 وموافاة الجهاز بالتوصية

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

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (أقل 

األسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/87,428 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :1701
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/774$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

شركة مركز بحرة الصناعي  ش ت ب
 
 

رد المجلس على شكوى شركة مركز بحره الصناعي بشأن المناقصة رقم م و ث ف أ 
2019/2018/2 صيانة وتشغيل أجهزة ومعدات التكييف لمباني الجلس للثقافة والفنون واآلداب.

 

(اعيد بحث ) شكوى مركز بحره الصناعي على المناقصة رقم م و ث ف أ 2019/2018/2 صيانة 
وتشغيل أجهزة ومعدات التكييف لمباني الجلس للثقافة والفنون واآلداب، بخصوص تحديد جدول 

العمالة وعدم تمكينهم من عمل محضر اجتماع واستالم االعمال

-اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم (1701) المؤرخ في 2021/5/4 المتضمن الرد على الشكوى 
المحالة

- اطلع الجهاز على كتاب المجلس الوطني رقم (1234)  المؤرخ في 2021/3/24 المتضمن الرد 
على  شركة مركز بحرة الصناعي لم تقم بإجراءات استالم مباني المجلس الوطني حسب بنود العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ راشد العتل     رئيس قسم الميكانيكا

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم ( 16) الصادر باالجتماع 

رقم (2021/45) و المتضمن عدم اختصاص مجلس ادارة الجهاز

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

نشر

 رقم الكتاب :2732
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب نشر الملحق للمناقصة رقم دأ/هـ/439 اعمال التشغيل والصيانه لخدمات ومرافق قصر بيان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره الحساوي     محاسب اختصاصي ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2887
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :3288
 تاريخ الكتاب :2021/05/31

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم د أ / هـ / 74 اعمال التشغيل والصيانة للمرافق التابعة لمركز الشيخ 
جابر االحمد الثقافي المبرم مع / الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2021/7/17 حتى 2021/10/16 بمبلغ اجمالي قدره (598,845/438د.ك) لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم د أ / هـ /458

 

طلب التمديد السابع لعقد الممارسة رقم دأ / هـ / 64 اعمال تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات 
التجميلية والري بالديوان االميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء المبرم مع / شركة 
الحقول الخضراء لمدة شهرين اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/7/31 بمبلغ اجمالي قدره 

(512,417/500د.ك) ، وذلك لحين االنتهاء من اخذ موافقة ديوان المحاسبة للمناقصة الجديدة رقم 
(دأ/هـ/386)

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

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

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي

عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :91/5
 تاريخ الكتاب :2021/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3086
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ م م / 2021/2020/2 خدمات األمن و الحراسة للمقر 
الرئيسي بالهيئة و مكاتبها الخارجية لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم(1863)بتاريخ 2021/3/16 المتضمن التعديالت
- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (614) المؤرخ في 2021/1/31 اإلعتماد المالي

 

طلب التمديد الثالث لعقد رقم (1186) من المناقصة رقم هـ م م 5 - 2017/2016 صيانة أجهزة 
الهيئة في المقر الرئيسي والمكاتب الخارجية المبرم مع / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة لمدة 
سنة اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2022/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/179,640د.ك) وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة.

-اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (3711) المؤرخ في 2021/5/27 المتضمن استفسار الهيئة 
عن طلب التمديد الثالث و سرعة الرد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل المدة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1763$
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

شركة المجموعة االولي للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة المجموعة األولى للتجارة والمقاوالت بشأن ترسية الممارسة رقم هــ  م 
م 2020/2019/3 شراء نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليف البطاقة وطلبها إلغاء قرار
الجهاز على اإلستمرار في طرح الممارسة أو ترسيتها دون أستبعاد ماتضمنته من شروط مقيدة لكل 

الشركات باستثناء شركتين فقط وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المحمود     مدير ادارة الشئون المالية

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :19
 تاريخ الكتاب :2021/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم و أ /2021/2020/313 استئجار عدد 73 سيارة متنوعة 
للوزارة بدون سائق لوزارة اإلعالم

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (73) بتاريخ 2021/5/4 المتضمن التعديالت

 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وأ/2020/2019/291 توريد
وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان اجهزة متنوعة لمراقبة النقل االذاعي بوزارة االعالم

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وأ/2020/2019/308 
توريد وتركيب وضمان أجهزة تكييف بمواقع وزارة اإلعالم.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسن عبدالرحمن     رئيس قسم التسجيالت

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 

(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  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



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

 رقم الكتاب :84
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للمناقصة رقم وأ/2020/2019/311 توريد وتركيب 
وضمان شيلرات لمحطة ارسال المقوع والجليعة بوزارة االعالم لمدة شهر

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202107050
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :202008050
 تاريخ الكتاب :2020/06/15

 
 
 

 NEW) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2021/2020/10 صيانة وتشغيل وتجديد تراخيص األفق
(Horizon

 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2019/2018/22 تنفيذ اعمال الحراسة لمدارس 
ومباني منطقة حولي التعليمية

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202111620) المؤرخ في 2021/5/10 المتضمن 
التعديالت 

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

نشر

 رقم الكتاب :202111627
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع /2021/2020/23 استئجار عدد 5 عمارات
السكان معلمات التعاقدات الخارجي بمحافظتي االحمدي ومبارك الكبير مواقع (المنقف - الفحاحيل - 

ابوحليفة - المهبولة - الفنطاس - صباح السالم)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع / 2018/2017/40
تنفيذ أعمال إعداد و تقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية.

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع /2018/2017/10 
تنفيذ أعمال إعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض األطفال بمنطقة الفروانية التعليمية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع 2018/2017/31 
LTEربط شبكة ديوان عام الوزارة بالمدارس بال

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  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   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  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   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :20/51
 تاريخ الكتاب :2020/07/23

 
 
 

 رقم الكتاب :21/073
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 2075608 توريد انابيب حفر من قياس 23 
/8'27,/8'31,/2'41,/2'51,/2', ' 7 مع ملحقاتها والخدمات المرتبطه بها للحفر التطويري
 & 7 2/,51'2/,41'2/,31'8/27 ,'8/23 SUPPLY OF TUBING OF SIZES 

ACCESSORIES WITH SE

- اطلع الجهاز على:
- كتاب الجهة رقم (20/8) المؤرخ في 2020/9/2 المتضمن موافقة لجنة 

الشراء العليا لمناقصات المؤسسة على طلب الطرح
- كتاب الجهة رقم (59) المؤرخ في 2020/10/8 المتضمن التعديالت

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم REP-2056906 مراقبه حاله وتقديم خدمات الصيانه 
الوقائيه لمرافق االنتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت

 CONDITION MONITORING AND PREVENTIVE MAINTENANCE
. SERVICES OF PRODUCTION FACILITIES IN SEK AREAS

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (249)المؤرخ في 2021/5/18 التعديالت التي تم مناقشتها 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق وثائق المناقصة مع قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016 

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :20/70
 تاريخ الكتاب :2020/10/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم RFP-2044694 خدمات تشغيل وصيانه مرافق النفط الثقيل 
في شمال الكويت 

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

استدعاءات

 رقم الكتاب :101
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 

شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

 رقم الكتاب :250
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 

شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

(اعيد بحث) طلب شركة نفط الكويت تطبيق المادة (85) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49
على / شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم RFP/2045041 تركيب 

مشعب رئيسي جديد للغاز منخفض الضغط و أعمال اخرى مرتبطة به في منطقة الشعيبة الصناعية 

- حضر من جانب شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت :

1- محمد زائد محمد العتيبي     ( المدير العام)
2- عبدالهادي عوض جبران العجمي    (المدير التنفيذي)

3- محمد صهيوني    (نائب المدير التنفيذي)

 

(اعيد بحث)إفادة شركة نفط الكويت بعدم توقيع شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت أمر
الشراء الخاص بالمجموعات (1 و2 و3) للممارسة RFQ-2053962 توريد أنابيب تبطين قياس5 
& 7, 5/8 9 للحفر التطويري، وذلك بسبب طلبها تأجيل أمر الشراء لحين البت بتظلم شركة التقنية 

للمعدات البترولية

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 206/21 بتاريخ 2021/6/9 المتضمن اعتذارهم عن الحضور

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
بعد االستماع الى ممثلي شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت قرر مجلس ادارة الجهاز 
تكليف الجهة بتزويد شركة كي دي دي بي باالخالالت بشأن موضوع المناقصة و الرد عليها خالل 

10 ايام عمل

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على اعتذار الشركة الوارد بتاريخ 

2021/6/9

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

رسائل واردة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/52
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة / مساهمة
عامة

 
 

 رقم الكتاب :8278/2021
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

طلب شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة إعادة النظر بقرار ترسية المناقصة رقم 
 SOUTH KUWAIT 2061027 مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة:RFP

EXCAVATION ,TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم من / 
شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة بشأن المناقصة رقم RFP:2061027 مشروع جنوب 

 SOUTH KUWAIT EXCAVATION الكويت للحفر والنقل والمعالجة
TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT,

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب لصحة أسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

تعاقد باألمر المباشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2141
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2020/21-2021 الخاص بأعمال تنفيذ وتطوير وتنسيق وصيانة الزراعة 
التجميلية والتشجير والري بالحرم الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية(الشدادية) لمدة (365) 

يوم مع / شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية بمبلغ اجمالي وقدره 
(-/716,060 د.ك) وذلك لكون الشركة أقل األسعارالمقدمة والمطابقة للمواصفات والشروط 

المطلوبة ولقرب انتهاء الفترة التعاقدية لألعمال بالعقد الحالي بتاريخ 2021/6/28 وعدم طرح 
مناقصة جديدة بنفس األعمال حتى تاريخه بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البالد والعالم وفقا 

للمادة (19) من قانون المناقصات العامة رقم (49)لسنة2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2021-2020/29 
توفير مراسلين لخدمات توصيل البريد - اداره الموارد البشريه -جامعه الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  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

تمديد



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :3067
 تاريخ الكتاب :2021/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2820
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

طلب الغاء الموافقة على التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال تشغيل وصيانة 
واصالح الخدمات الهندسية( _كيفان - العديلية - الجابرية - حولي ) ادارة االنشاءات والصيانة - 

جامعة الكويت المبرم مع / الشركة المتحدة للخدمات الهندسية لمده اربعة اشهر اعتبارا من 
2021/5/1 حتى 2021/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (435,183/576د.ك) وذلك لتوقيع عقد المناقصة

الجديدة رقم (2020/2019/6 ) لنفس االعمال

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2021/2020/12 توفير وجبات غذائية ساخنة لطلبة وطالبات السكن 
الجامعي - ادارة التغذية  جامعة الكويت على / شركة دراية الكويتية لتحضير الوجبات الغذائية 

الجاهزة (ثاني اقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,600,000د.ك)

- تم استبعاد شركة الماك بلس للتجارة العامة والمقاوالت(أقل األسعار) بسعر (1/995 د.ك) للثالث 
وجبات

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على التوصية

ثانيا: طلب االستكمال مع اقل العطاءات سعرا استنادا ألحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز بالتوصية 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/2243$
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

شركة الماك بلس للتجارة العامة و المقاوالت
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة الماك بلس للتجارة العامة و المقاوالت وقف اجراءات الترسية وتزويدها 
بأسباب االستبعاد للمناقصة رقم 2021/2020/12 توفير وجبات غذائية ساخنة لطلبة وطالبات 

السكن الجامعي - اداره التغذية

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  تخطر الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (44) الصادر باالجتماع رقم (2021/45) المنعقد 

بتاريخ 2021/6/9

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :160
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

شركة الخليج الهندسية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :7767
 تاريخ الكتاب :2021/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :8277/2021
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

شركة كمبيوتر داتا نتوركس ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة الخليج الهندسية من ترسية المناقصة رقم 2020/2019/7 أعمال 
التشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية بقطاع ( الخالدية -الشدادية -الفنطاس ) -إدارة 

االنشاءات والصيانة

- اطلع الجهاز على  كتاب الجامعة بالكتاب رقم 3139 المؤرخ في 2021/5/30 المتضمن الرد على 
الشكوى .

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم من/ 
شركة الخليج الهندسية بشأن المناقصة رقم 2020/2019/7 أعمال التشغيل وصيانة وإصالح 

الخدمات الهندسية بقطاع ( الخالدية -الشدادية -الفنطاس ) -إدارة االنشاءات والصيانة بالجامعة 

- شركة الخليج الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ (-/5,287,784 د.ك)

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم من/ 
شركة كمبيوتر داتا نتوركس بشأن المناقصة رقم 18/1320C/KU/KUCP-19 توريد وتركيب 

وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمدينة صباح السالم 
الجامعية بالجامعة

- شركة كمبيوتر داتا نتوركس تم استبعادها بناء على المادة رقم ( 40 ) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016حيث ( قدم صيغة عطاء معبئة و جدول االسعار و الكميات معبئ ضمن 

المظروف الفني )

 

الموضوع
6

7

8

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :686
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1558
 تاريخ الكتاب :2020/10/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/546/1348
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ص / م خ ع /2021/2020/31 توريد وتركيب أجهزة حاسب آلي 
وملحقاتها لمواقع مختلفة بالمناطق الصحية

 

طلب طرح المناقصة رقم ص/ م خ ع /2020/2019/6 اعمال صيانة جذرية لزوم استبدال ابراج 
التبريد الرئيسية مع ملحقاتها الخاصه بمحطة التبريد المركزية بمستشفى مبارك الكبير 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1939) المؤرخ في 2020/12/20 المتضمن االعتماد المالي 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع /2020/29-2021 توريد وتركيب اجهزه وشبكات لمواقع 
مختلفه بمنطقه الصباح الصحيه التخصصيه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :65/4/21
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2812
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 009VA1 شراء أدوية - المادة تستخدم أدوية طعم رباعي لعالج انفلونزا 
الموسمية لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات استنادا للمادة (17) من قانون 

المناقصات العامة (49) لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر رقم  م ا م /2022/2021/4 صيانة نظام إدارة المستشفيات والملف الطبي 
االلكتروني في مركز صباح األحمد للكلى والمسالك مع / شركة التقدم التكنولوجي لمدة سنة بمبلغ 

اجمالي قدره (-/323,596 د.ك)

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
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   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مبررات 

التعاقد المباشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2624
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر الملحق المعدل رقم (1) للمناقصة رقم ص / م خ ع /2020/2019/1 إنشاء وتوريد 
وتركيب وتشغيل وصيانة وإدارة وحدتي معالجة النفايات االكلينيكية الناتجة عن دور الرعاية 

الصحية التابعة لوزارة الصحة والكائنة بمنطقة جنوب الدائري السابع (كبد 2)

- مرفق تقرير قسم اصدار العطاءات

 

 افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص/م خ ع 
/2019/2018/19 توفير اخصائي حاسب آلي 

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
 ثانيا: تمديد موعد االقفال 3 اسابيع

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  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



2021/45

  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 Page352021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2741
 تاريخ الكتاب :2021/05/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2208
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد السابع لبعض بنود عقد المناقصة رقم ص 
/ م خ ع / 2015/2014/47 توريد وتركيب اجهزة وتراخيص مستشفى مبارك الكبير والفروانية 

والجهراء المبرم مع /شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/6/1 وبمبلغ اجمالي قدره (-/62,000 د.ك) وذلك لحاجه الوزارة الستمرار الخدمه وعدم 
توقفها لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م خ ع /2021/2020/32 مازالت 

لدى اداره الفتوى والتشريع

 

طلب االحاطة والعلم حول عقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/1 استئجار وسائل نقل برية 
(سيارات الخدمات) البند رقم (12) المبرم مع شركة / محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات بأن 

الطلب في كتابهم السابق هو تمديد االمر التغييري وليس اصدار امر تغييري ثاني وذلك للعلم .

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء القرار السابق رقم ( 88 ) الصادر باالجتماع رقم (2021/35) بتاريخ 2021/4/28 
المتضمن: عدم الموافقة لعدم موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة 

ثانيا: الموافقة بأغلبية االعضاء على ان يكون التمديد االخير مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة
الجديدة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق رقم ( 85 ) الصادر باالجتماع رقم (2021/28) المنعقد

بتاريخ 2021/4/7

البيـــــــــــــــــــان



2021/45

  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 Page362021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2924
 تاريخ الكتاب :2021/06/01

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للمناقصة رقم ص/م خ ع/2020/2019/30 الصيانة 
واإلنشاءات والتوسعات الصغيرة لمباني ومستشفيات ومراكز الوزارة (12مجموعة) لمدة شهر 

وذلك لكثرة العطاءات .

 

الموضوع
10
م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/45

  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 Page372021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2059
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /12د /2020/2019 تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات 
الهندسية بكل من مستشفى الصباح ومستشفى الوالدة ومستشفى االمراض الصدرية ومستشفى 
الطب الطبيعي ومركز الكويت للصحة النفسية والمراكز التخصصية والمرافق التابعة لكل منهم 

(المجموعة الرابعة) على/شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده  للتجارة العامة والمقاوالت 
(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/13,903,343 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات الفنية بعد 
اإلستكمال منه وفق تقرير إعادة الدراسة الفنية مع وجود خطأ حسابي اقل من (5%) مع ضرورة 

أن تقدم الشركة موازنة تثمينية لجداول األسعار بعد الخصم المقدم منه بالعطاء وذلك بناء على 
مالحظات ديوان المحاسبة

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/45

  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 Page382021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2056
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

طلب تعديل ترسية المناقصة رقم ص /م خ ع /12أ /2020/2019 تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات 
الهندسية بكل من مستشفى مبارك الكبير والمرافق والمراكز التابعة لمنطقة حولى الصحية 

ومستشفى العدان والمرافق والمراكز التابعة لمنطقة االحمدي الصحية (المجموعة االولى) على / 
شركة الخليج الهندسية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,650,200 د.ك) المطابق للشروط 

والمواصفات الفنية وفق تقرير الدراسة الفنية بدال من شركة بدر المال وإخوانة (ثاني أقل االسعار) 
بمبلغ (-/8,899,860 د.ك) وذلك بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
12
م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/45

  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 Page392021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2060
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-546-2057
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع /12ج /2020/2019 تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات 
الهندسية بكل من مستشفى ابن سينا ومستشفى الرازي ومركز الكويت لكافحة السرطان والمراكز 
المرافقة لها لكل منهم ومبنى وديوان عام وزارة الصحة (المجموعة الثالثة ) على / شركة محمد 
عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشأت الصناعية (اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات الفنية بعد اإلستكمال منه وفق تقرير إعادة الدراسة الفنية بمبلغ 
اجمالي قدره (-/7,922,727 د.ك) مع ضرورة أن تقدم الشركة موازنة تثمينية لجداول األسعار بعد 

الخصم المقدم منه بالعطاء وذلك بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/12ب/2020/2019 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الهندسية بكل من مستشفى الفروانية والمراكز والمرافق التابعة لمنطقة الفروانية الصحية  
ومستشفى الجهراء والمراكز والمرافق التابعة لمنطقة الجهراء الصحية ومستشفى االميري 

والمرافق(المجموعة الثانية) على / شركة الخليج الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/11,693,880 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات الفنية وفق تقرير الدراسة الفنية وذلك بناء 

على مالحظات ديوان المحاسبة .

 - مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
13

14

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/45

  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 Page402021/06/20 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :546/2609
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص/ م خ ع/2020/2019/31 توريد عدد (10) مركبة وانيت وعدد (6) 
مركبة جيب لخدمات الوزارة وذلك لعدم توفر اإلعتماد المالي المطلوب استنادا للمادة رقم (55) من 

قانون المناقصات العامة

 

الموضوع
15
م

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة على االلغاء لعدم قيام الشركات المشاركة 

بالمناقصة تمديد التأمين األولي وعدم توافر االعتماد المالي

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

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/45

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   
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وزارة الصحة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/222
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

 رقم الكتاب :29/21
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/2471$
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب مؤسسة إنشاءات االيمان موافاتها بأسباب االستبعاد من عقد المناقصة رقم ص/م خ ع 
/2019/2018/12 توريد وتركيب مولدات طوارئ وملحقاتها لتغذيه محطه تبريد مستشفى الفروانيه

حيث أنها مطابقه للمواصفات الفنية وال يوجد سبب لالستبعاد .

 

طلب الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية بترسية المناقصة رقم ص/م خ ع /2019/2018/12 
توريد وتركيب مولدات طوارئ وملحقاتها لتغذيه محطه تبريد مستشفى الفروانيه و ذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

 

افادة شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت على استبعادها من المناقصة رقم ص/م خ ع
/2020/2019/15 توريد وتطوير وتحديث نظام وأجهزة الحفظ االلكتروني إلدارة السجل المركزي 

للمواليد والوفيات و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
16

17

18

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد 

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الطلب لصحة أسباب االستبعاد

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان
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شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :8495
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

 
 
 

(اعيد بحث ) شكوى شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت من إضافة 
شرط تصنيف كهرباء بعد شراء وثائق المناقصة رقم م خ ع /2021/2020/15 تشغيل وصيانة 

وإصالح الخدمات الهندسية بمستشفى جابر األحمد بجنوب السرة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2856 بتاريخ 2021/5/31 المتضمن الرد على الشكوى

 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم من / 
شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاوالت بشأن الممارسة رقم 220LS0 شراء مواد 
PCR ASSAY الالزمة الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام 

المختبرات الطبية / جميع مختبرات الفايرولوجي في وزارة الصحة

 

الموضوع
19

20

م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

ثانيا: تمديد موعد االقفال 3 اسابيع

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2670$
 تاريخ الكتاب :2021/06/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2665$
 تاريخ الكتاب :2021/06/08

 
 
 

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 :

Petrofac Facilities Management Limited -1
Linxon Switzerland Ltd -2

Jeddah Cable Company Limited -3
Local Line LLC -4

 

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

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

1- شركة هيلثي هوم التجارية ذ م م
2- شركة اوز للتجهيزات الغذائية ذ م م

3-  شركة البسام الهندسية للمقاوالت العامة للمباني ش ش و
4- شركة برو اليف للتجارة العامة ش ش و

5-  شركة المدينة الخضراء للتجارة العامة ذ م م
6- شركة عالين الكويت للتجارة العامة ذ م م

7- شركة كودا لإلنتاج الفني و المسرحي ش ش و
8-شركة دايتي للتجهيزات الغذائية ذ م م

9- شركة رويال فلور بوتيك للزهور والنباتات ش ش و
10-شركة زمزم للتامين التكافلي / مساهمة مقفلة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/45 ) 
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 .   
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