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 Page22021/04/18 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/28
24-شعبان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/04/07 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/07 م

االربعاء2021/28 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

 فهد علي المراد
 ايمان حسين المطيري

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

بدر عبداللطيف الدويسان
محمد نجيب الفريح

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 وزارة المالية

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

للتخطيط و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

1

2
3
4
5
6
7
8

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  12-04-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 



 Page32021/04/18 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 الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة العدل
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

السيد/ خالد الشمري     مساعد مهندس 
تبريد

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/سليمان الكندري     مهندس مدني

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ هيثم درويش     ممثل الجهة

السيد/ حسين الحمر     ممثل الجهة

السيد/ مهراس الهاجري     رئيس فريق 
التنسيق الخارجي و التأهيل ممثل الجهة

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق 
العقود ممثل الجهة

السيد / فالح المطيري     رئيس قسم متابعة 
العقود

السيد/ مشعل النمشان     باحث قانوني ممثل
الجهة

السيد/ أحمد الجسار     رئيس قسم 
المناقصات

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل 
الدعم التجاري ممثل الجهة

1
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 Page42021/04/18 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

    كما حضر جانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل أوراق عامة

السيد/ احمد البريكي     مدير المشتريات

السيد/ زايد الغثيان     نقيب مكتب سمو ولي 
العهد

16

17

18



2021/28

  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 Page52021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

وزارة الداخلية

الرقم :- ق ص / ط / 391

الرقم :- ا/م/م/2020/2019/1/1

الرقم :- 2020/2019/20

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة قطوعات الخدمات وطرق و ساحات مؤسسات الدولة في 
محافظات حولي األحمدي ومبارك الكبير

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات االمن والحراسة لمنشآت ومباني وزارة االشغال العامة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة مولدات الطاقة الكهربائية وملحقاتها بمواقع شبكة االتصاالت 
(التترا)لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت -بوزرة الداخلية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
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.

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (13) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة

مناقصة



2021/28

  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 Page62021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

قوة اإلطفاء العام

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال التنظيف و المناولة للمرافق التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء الرقم :- 2020/2019/4
بمناطق متفرقة لمدة (3) سنوات

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/28

  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 Page72021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة العدل

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :21/2
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

شركة انتر كونتننتال للتجارة العامة و المقاوالت ش ت
ب
 
 

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

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم قبول الشكوى شكال لسابقة الفصل فيها بالقرار رقم 44 باجتماع رقم 

2021/24 المنعقد في 2021/3/29 والصادر بتاريخ  2021/4/4

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page82021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

نشر

 رقم الكتاب :4069
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة 2021/2020/10 تقديم خدمات نظافة وفندقة 
وخدمات أخرى للجهات التابعة للألمانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق العقود ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/28

  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 Page92021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

نشر

 رقم الكتاب :2951
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع ر 14-2019-2020 إنشاء وإنجاز وصيانة
استاد كرة القدم ومجمع صاالت تدريبية رياضية لأللعاب الجماعية بنادي الفحيحيل الرياضي 

(مشروع مدرج في خطة التنمية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

وعدم موافقة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/28

  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 Page102021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/1267$
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

شركه تيماء للتجاره والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب شركة تيماء للتجاره والمقاوالت ايضاح قانوني بشأن المادة (62) من القانون رقم (49) لسنة 
2016 والئحته التنفيذية عما إذا كانت المصانع في دول مجلس التعاون أو المملكة العربية السعودية
ضمن الفئات التي يشملها القرار كما في الفقره (هـ) من االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول مجلس 

التعاون رقم (5) لسنة 2002 .

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون 

رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page112021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1772
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم د أ/م/210 تقديم الخدمات الغذائية بالديوان المبرم مع/شركة 
الكرم العربي للتجهيزات الغذائية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (77,964/996د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم د أ/

م /483

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل النمشان     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page122021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

تأهيل مسبق

 رقم الكتاب :158
 تاريخ الكتاب :2021/02/02

 
 
 

 HALDOR طلب شركة البترول الوطنية عدم إضافة شركة / هالدور توباسو ايه - اس
S/A TOPSOE وكيلها المحلى شركة غرناطه لمعدات واجهزة البترول مع الشركات المؤهلة 

للمناقصة رقم RFQ/1020259 توريد المواد الحفازة لوحدات ازالة الكبريت من الزيت المتبقي من
التقطير الجوي والتخلص من المواد الحفازة المستهلكة وذلك لعدم اجتيازها نسبة 85% من معايير 

التأهيل المطلوبة المعتمدة من قبل الجهاز .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مهراس الهاجري     رئيس فريق التنسيق الخارجي و التأهيل ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على عدم اضافة شركة / هالدور توباسو ايه - اس 
HALDOR TOPSOE وكيلها المحلى شركة غرناطه لمعدات واجهزة البترول

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page132021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2021/03/11

Hyundai Engineering Co., Ltd
 
 

( اعيد بحث) طلب شركة هيونداي الهندسية المحدودة بتقييمها في التأهيل المبدئي لتكامل مصفاة 
البتروكيماويات مشروع الزور ( PRIZe) حزم المعالجة حسب الوثائق الفردية والتي تعتبر بصفة 

متقدم كيان فردي ومنحها الفرصة بتقديم خدماتها إلنجاح المشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل الدعم التجاري ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب لعدم سلك المسلك القانوني لتقديم التظلم قبل نشر نتيجة 

التأهيل

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page142021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التعليم العالي

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/914$
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

شركة الجازي العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :1717
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب شركة الجازي العالمية للتجارة العامة و المقاوالت االفراج عن الكفالة االولية للمناقصة رقم 
2018/2 تنفيذ أعمال السفرجية لمبنى وزارة التعليم العالي والمعاهد الفنية والجهاز الوطني 

لالعتماد االكاديمي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين الحمر     ممثل الجهة

طلب التجديد السنوي للعقد رقم أ خ/ 2659/4 عدد (15) دور مستخدمة كمكاتب لديوان عام الوزارة
مع السادة/ شركة ريم العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1حتى 2022/3/31  بمبلغ اجمالي 

قدره (-/955,044 د.ك)  بنفس الشروط و االسعار

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات تخصيص 

مبنى دائم

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

عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/28

  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 Page152021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3241
 تاريخ الكتاب :2021/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1293$
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

شركة الشرق االوسط لالنشاءات (مدكو) ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2021/03/21
شركة فكسرز الهندسية ذ م م

 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/7 صيانة االعمال انذار ومكافحة الحريق واالعمال 
الميكانيكية المتفرقة لكافة منشآت الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سليمان الكندري     مهندس مدني

اعتذار شركة الشرق األوسط لإلنشاءات (مدكو) عن تجديد التأمين األولي لعطائهم المقدم للمناقصة 
رقم 2020/2019/4 اعمال الصيانة لألعمال المدنية لكافة منشآت الهيئة

 

اعتذار شركة فكسرز الهندسية عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم 2020/2019/6 أعمال 
التكييف لكافة منشآت الهيئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

االعتذار عن تمديد



2021/28

  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 Page162021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2832
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2833
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ق ع/2020/2019/2 
أعمال حراسة وأمن وسالمة المباني والمنشآت التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الشمري     مساعد مهندس تبريد

طلب التمديد الرابع للعقد رقم 1-2017/2016 للمناقصة رقم ق ع/2017/2016/1 تخصيص 
المركبات الحكومية المستأجرة للهيئة المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات لمدة شهرين اعتبارا من

2021/4/1 حتى 2021/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/32,728د.ك)وذلك  لحين االنتهاء من 
اجراءات توقيع عقد المناقصة الجديدة رقم  (2020/2019-1)

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم 2-2017/2016 بشأن للمناقصة رقم 2017/2016/1 تخصيص 
المركبات الحكومية المستأجرة للهيئة المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري و أوالده لمدة شهرين

اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (21,081/952د.ك)وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم  (2020/2019-1) 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
  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   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بتوقيع العقد الجديد

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بتوقيع العقد الجديد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان سمو ولي العهد

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :231
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :230
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب التعاقد المباشر لشراء هدايا لديوان سمو ولي العهد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ زايد الغثيان     نقيب مكتب سمو ولي العهد

طلب التعاقد المباشر لتنفيذ المطبوعات الخاصة بعمل الديوان 

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2021/2020/1 استئجار عدد (10) سيارات 
متنوعة لخدمات ديوان سمو ولي العهد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

وعدم موافقة 
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

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

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4120
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :9173
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (327,399/600د.ك) مايعادل نسبة 
(24.2%) على عقد المناقصة رقم و ش ج 2 / 2018/ 2019 توريد الحفاضات للمستفيدين بقطاع 
الرعاية االجتماعية لوزارة الشئون االجتماعية المبرم مع/ شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة و 
المقاوالت لمدة 12 شهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2022/3/31 وذلك لزيادة الحاالت المستجدة 

وفقا للكشف المرفق

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم 2016/15-2017 من المناقصة رقم و ش ج ع /2016/2015/11 
اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية للنزالء والمستفيدين بمجمع دور الرعاية االجتماعية والدور 

الخارجية التابعة له ومجمع جنوب الصباحية المشترك مع الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة المبرم 
مع/ شركة الغانم للتجهيزات الغذائية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 

بمبلغ اجمالي قدره (865,656/400 د.ك) مقسمة كالتالي :

* نصيب وزارة الشئون اإلجتماعية (277,718/500 د.ك) 
* نصيب الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة (587,937/900 د.ك) 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 2022/2021/1 مازالت لدى اداره 
الفتوى التشريع

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

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

عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :9578/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :8830/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم 2016/24-2017 من المناقصة رقم و ش ج ع /2017/2016/1 
اعمال حراسة وامن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية المبرم مع / 
شركة المتحدة إلدارة المرافق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ 

اجمالي قدره (661,924/890 د.ك) كالتالي:

- نصيب وزارة الشئون االجتماعية : (590-545,476 د.ك)
- نصيب الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة : (116,448/300 د.ك)

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديده رقم 2020/2019/14

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم 2016/30-2017 من المناقصة رقم و ش ج ع 2017/2016/6 
الصيانة السنوية لكافة منشآت وزارة الشئون االجتماعية لمحافظة (حولي - مبارك الكبير - 

االحمدي) عدا قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع / شركة وارة لإلنشاءات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا
من 2021/3/27 و حتي 2021/6/26 بمبلغ اجمالي قدرة ( -/45,000 د.ك ) وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات المناقصة الجديدة رقم ( 2020/2019/13 )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

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

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

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page202021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :8829/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :7938
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم 2017/7-2018 للمناقصة رقم و ش ج ع/2017/2016/11 الصيانة 
السنوية ألعمال  مكافحة و انذار الحريق و اعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت وزارة الشئون 
االجتماعية فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع السادة / شركة كي سي سي لمدة ستة 

اشهر اعتبارا من 2021/3/28وحتي 2021/9/27 بمبلغ اجمالي وقدرة ( -/200,000 د.ك ) وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 2020/2019/17

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج 2019/11-2020 اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من 
النفايات التابعه لوزاره الشئون االجتماعيه على/ شركة المتحدة إلدارة المرافق (ثاني أقل األسعار) 

مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره (-/3,906,000 د.ك)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

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

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

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي خالل 10 أيام 

عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/28

  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 Page212021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2020/2364$
 تاريخ الكتاب :2020/07/28

 
 
 

 رقم الكتاب :20/142
 تاريخ الكتاب :2020/12/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم RFP- 2050454 تقديم خدمات المراقبة الداخلية لتآكل 
INTERNAL CORROSION MONITORING SERVICES المعادن

- اطلع الجهاز على كتاب رقم (115) المؤرخ في 2021/3/16  المتضمن الوثائق المعدله

 

 2061161-RFP (اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بطرح المناقصة رقم
 SPECIALIZED INSPECTION SERVICESتقديم خدمات الفحص التخصصيه وذلك

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/28

  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 Page222021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

نشر

 رقم الكتاب :21/122
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :21/121
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (2)  للمناقصة رقم RFP-2044657 تقديم خدمات تغذية واخرى 
 CATERING&OTHER متصلة بها في منطقة االحمدي وجنوب شرق الكويت

 RELATED SERVICES AHMADI & SEK

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (2)  للمناقصة رقم RFP-2044662 تقديم خدمات تغذية واخرى 
 CATERING & OTHER RELATED متصلة بها في منطقة شمال وغرب الكويت

SERVICES NL & WK بعد التعديالت المطلوبة

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/28

  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 Page232021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :21/123
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 2058439-RFP إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األول للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
 , NORTH KUWAIT EXCAVATION مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة

TRANSPORTATION AND REMEDIATION PROJECT

 

 2061027:RFP طلب شركة نفط الكويت تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
 SOUTH KUWAIT EXCAVATION مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة
,TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT لمدة شهر لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
  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



2021/28

  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 Page242021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3116
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1819
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز /م م /2020/2019/25 تنفيذ وصيانة مشروع تحريج مدينة سعد 
العبدالله ومدينة جابر االحمد

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـــ ز /م م /2021/2020/6 تقديم خدمات وتنفيذ اعمال 
بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة العبدلي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الجسار     رئيس قسم المناقصات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركاات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م م/ 
2018/2017/20 توفير عمالة متخصصة للعمل بإدارة اإلنتاج الحيواني

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
  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



2021/28

  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 Page252021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :6441
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/2014/34 تشغيل وصيانة شبكة ري 
بالتنقيط بمنطقة الوفرة الزراعية ( المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة) المبرم مع/شركة النخيل 
لإلنتاج الزراعي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدره 

(21,441/780د.ك) وذلك لحين من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة هـ ز/م م/2020-2019/23

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page262021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :4485
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :4487
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م /2017/2016/10 صيانة مشروع نخيل الشهداء علي / شركة 
هيدروتك الهندسية ( ثاني اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي قدرة ( -/827,748 د.ك ) بعد عمل الموازنة 

التثمينة

- افادة الجهاز بانتهاء التامين االولى

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م /2019/2018/24 صيانة المشاتل الزراعية علي / شركة 
النخيل لالنتاج الزراعي ( اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي ( -/111,000 د.ك ) بعد عمل الموازنة 

التثمينية

- افادة الجهاز بانتهاء التامين االولى

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: عدم الموافقة لعدم قيام المناقص الموصى بالترسية عليه تجديد التأمين األولي
ثانيا: استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/11/18

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة لعدم قيام المناقص الموصى بالترسية عليه تجديد التأمين األولي
ثانيا: االحالة للجهة لالفادة حيال عدم تجديد الشركات للتأمين األولي

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/28

  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 Page272021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

توصيات

 رقم الكتاب :429
 تاريخ الكتاب :2021/01/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1901
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1854
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/28 أعمال الصيانة الجذرية لقطاع ( كيفان - العديليه - 
الجابرية - حولي ) إدارة اإلنشاءات والصيانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم درويش     ممثل الجهة

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للمناقصة رقم 2021/2020/10 تجديد االشتراك بقواعد 
المعلومات - ادارة المكتبات لمدة (30 يوما)

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2020/2019/168 توفير  و تجديد رخص برامج 
المايكروسوفت إدارة الدعم الفني لمدة (30) يوم و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/28

  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 Page282021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :1724
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :818
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1784
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2021/2020/01 توفير ممرضات لتقديم اإلسعافات األولية بعيادات 
مواقع جامعة الكويت - إدارة األمن و السالمة على / شركة الصقور الكويتية لألمن والحماية (ثاني 

أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/897,192 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/175 صيانة شبكات وأمن الشبكات -مركز 
نظم المعلومات - جامعة الكويت على / الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (اقل األسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ (-/169,902د.ك)

 

طلب تعديل قيمة ترسية المناقصة رقم 2021/2020/07 خدمة تجديد اإلشتراك في قاعدة المعلومات
LWW Total Access - إدارة مكتبة مركز العلوم الطبية - جامعة الكويت المرساه على / شركة 
أفاق للنشر والتوزيع (عطاء وحيد) المطابق للشروط والمواصفات لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (-

/95.000د.ك) بدال من  (-/105,000 د.ك) وذلك بناءا على طلب وزارة المالية 

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة الصقور الكويتية لألمن والحماية (ثاني

أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/897,192 د.ك) 
بعد استبعاد الشركة الكويتية االوربية الطبيه (أقل االسعار) لعدم استيفاء الشروط

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي خالل 5 أيام 

عمل

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/28

  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 Page292021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

طرح مناقصة

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/11
 تاريخ الكتاب :2021/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/149
 تاريخ الكتاب :2021/03/21
شركة فكسرز الهندسية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :63
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة رقم 
أ/2018/2017/260(ع) مشروع تطوير وتحديث استديو االخبار االذاعي

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (52/26) المؤرخ في 2021/3/15 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد البريكي     مدير المشتريات

اعتذار شركة / فكسرز الهندسية عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم وأ/2020/2019/308 
توريد وتركيب وضمان أجهزة تكييف بمواقع الوزارة

 

طلب الوزارة االحاطة والعلم بان تم تجديد العقد رقم (وأ/21809) - (أ.خ/2727/4 سابقا) استئجار 
مكاتب حكومية للوزارة عن الفتره 2020/12/24 -2021/12/23 بذات الشروط واالسعار دون 
زيادة في القيمة االيجارية مع تمسك الشركة بحقها في زيادة االجر عن التجديد المستقبلي للعقد

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما مع استعجال الجهة بطرح ممارسة جديدة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

االعتذار عن تمديد



2021/28

  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 Page302021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :103/26
 تاريخ الكتاب :2020/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1462$
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

شركة المنى للدعاية واالعالن ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصه رقم و أ/2020/2019/289 شحن ونقل وتسليم الكتب 
والمطبوعات واالصدارات االعالمية الى المعارض الدولية وغيرها خارج دولة الكويت على مدار 

العام على/ شركة المنى للدعاية واالعالن (اقل االسعار) المطابق للمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره (-
/290,125 د.ك)

** اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام :
-  (16) المؤرخ بتاريخ 2021/1/24 المتضمن موافقة وزارة المالية

- (131) المؤرخ في 2020/11/8 المتضمن االعتماد المالي وطلب تمديد الكفاالت األولية

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم وأ/2020/2019/308 توريد وتركيب وضمان أجهزة تكييف
بمواقع الوزارة على /مؤسسة خليج الكويت للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) المطابق 

للمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/129,000 د.ك) 

 

افادة شركة / المنى للدعاية واالعالن بأن جاري تجديد الكفالة االولية للمناقصة رقم و 
أ/2020/2019/289 شحن ونقل وتسليم الكتب والمطبوعات واالصدارات االعالمية الى المعارض 

الدولية وغيرها خارج دولة الكويت على مدار العام

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي خالل 10 أيام 

عمل

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 50 باجتماع رقم 2021/28 

المنعقد في 2021/4/7

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/28

  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 Page312021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/5051$
 تاريخ الكتاب :2020/12/08

شركة مسار الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعاده بحث) شكوى شركة مسار الجزيرة للتجارة و المقاوالت بشأن ترسية المناقصة رقم و أ/ 
2019/2018/282 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وصيانة أجهزة مختلفة وإنشاء البنية التحتية 

للمحطات المساندة للموجة المتوسطة ( الصبية والمطالع ) للوزارة 

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page322021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202021387
 تاريخ الكتاب :2020/12/13

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :202105627
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/12 تنفيذ أعمال المراسلة في مدارس 
ومباني منطقة حولي التعليمية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202106672) المؤرخ في 2021/3/15 المتضمن 
التعديالت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

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

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/25 استئجار وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة 
تراخيص للخدمات السحابية 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/28

  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 Page332021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202107435
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع 2020/2019/31 تنفيذ أعمال اعداد وتوريد وتقديم وجبات غذائيه 
صحية لرياض االطفال في المناطق التعليمية (االحمدي /الجهراء/ العاصمة /حولي )

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/28

  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 Page342021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202107432
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :202108114
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202103489
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

 
 
 

طلب التمديد الرابع العقد رقم (11) للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/1 تنفيذ أعمال المراسلة 
لديوان عام الوزارة المبرم مع/ شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات لمدة ستة اشهر اعتبارا من

2021/9/16 بمبلغ إجمالي قدره (-/206,400 د.ك) وذلك للحاجة الماسة ولحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة رقم 2020/2019/1

 

طلب الوزارة تخفيض مبلغ التمديد الثالث للعقد رقم (11) من المناقصة رقم م ع / 2016/2015/1 
تنفيذ أعمال المراسلة لديوان عام الوزارة المبرم مع/ شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات 

ليصبح بمبلغ اجمالى (-/190,920د.ك) بدال من (206,954/839 د.ك) وذلك بناء على كتاب وزارة
المالية

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (18) للمناقصة رقم م ع / 2015/2014/15 ( ع ) اعداد وتقديم 
وجبات غذائية صحية لرياض االطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات المبرم مع شركة / 
الكويتية للتجهيزات الغذائية اعتبارا من 2021/9/1 لمدة عام دراسي واحد بمبلغ إجمالي قدره

 (1,344,267/738 د.ك ) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2020/2019/31 .

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على افادة ممثل الجهة

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بذات الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :202106824
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :202107638
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (38) المناقصة رقم م ع 2019/2018/1 استئجار عدد (70) سيارة 
جيب 4 سلندر مع وقود بدون سائقين المبرم مع / شركة اعيان الكويت للسيارات لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/8/10 حتى 2022/2/9 بمبلغ اجمالي قدره (-/70,980 د.ك) وذلك لحاجه 
الوزارة

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2019/2018/13 اصالح و تشغيل و نقل و تركيب و صيانة 
تمديدات و بنود شبكات حاسوبية و ملحقاتها في المدارس و المواقع التابعة للوزارة و تقديم الدعم 

الفني لها و التدريب على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثاني اقل االسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالى قدره (-/97,149د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202107637) بتاريخ 2021/3/23 المتضمن تمديد التامين
االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة من قبل القطاع الفني
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 

رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :202108082
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :202108138
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم م ع /2018/2017/11 تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة و
بعض المواقع التابعة لها وذلك بسبب عدم تجديد الشركات للتأمين االولي

 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م.ع/ 2018/2017/38 استئجار وتوفير ونقل وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة إدارة امن ومراقبة شبكة االنترنت (WEB CACHING) في ديوان عام 
الوزارة على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر بمبلغ اجمالى قدره (-/1,316,100د.ك) وذلك 

بعد عمل موازنة تثمينة بعد الغاء بند التدريب بسبب جائحه كورونا

- علما بان موافقة ديوان المحاسبة تنص على شريطة ان يكون كتاب الشركة الخاص ببند التدريب 
جزء اليتجزء من مستندات التعاقد

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة 55 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 

لعدم تجديد جميع الشركات للتأمين األولي

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على الترسية على/ شركة زاك سلوشنز النظمة 

الكمبيوتر بمبلغ اجمالى قدره (-/1,316,100 د.ك) وذلك بعد عمل موازنة تثمينة بعد الغاء بند 
التدريب بسبب جائحه كورونا

وعدم موافقة 
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء

عمل موازنة تثمينية
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 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1424$
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

شركة االتصاالت المتنقلة / مساهمة عامة
 
 

 رقم الكتاب :2021/573$
 تاريخ الكتاب :2021/02/03
شركة فاست لالتصاالت ذ م م

 
 

شكوى شركة االتصاالت المتنقلة (زين) على استبعادهم من ترسية المناقصة رقم م ع /2018/14-
2019 استئجار وتوفير وتشغيل وصيانه شبكات حاسوبيه وملحقاتها مع تقديم الدعم الفني والتقني 

في المدارس والمواقع التابعه للوزاره

 

(اعيد بحث) شكوى شركة فاست لالتصاالت بشأن استبعادها من المناقصة رقم م ع /2018/14-
2019 استئجار وتوفير وتشغيل وصيانه شبكات حاسوبيه وملحقاتها مع تقديم الدعم الفني والتقني 

في المدارس والمواقع التابعه للوزاره.

- اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم(202105674) المؤرخ في 2021/3/1المتضمن الرد

 

الموضوع
12

13

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1128/07/20
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :426
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :516/9/19
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (193CD0) لشراء لوازم طبيه تستخدم  لتنظيم ضربات القلب لحاجة 
مستشفي الصدري وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب طرح الممارسة (220CD0) شراء لوازم طبية تستخدم منظمات لضربات القلب ثنائية البطين 
و قساطر تشخيصية قابلة للتوجيه لحاجة المستشفى الصدري وفقا للمادة رقم (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / فالح المطيري     رئيس قسم متابعة العقود

طلب طرح الممارسة العامة رقم (005CJ9) شراء لوازم طبية تستخدم لوازم طبية بالونات متنوعة
لقسم قسطرة القلب لحاجة مستشفى جابر - قسم قسطرة القلب وفقا للمادة رقم (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
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   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
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   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال بممارسة 

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

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :600
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :598
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :599
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :640
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتعاقد المباشر للملف رقم ( 006DR0 ) شراء اطقم 
اعطاء محاليل وريدية لحاجة المستشفيات من / شركة العيسي لالجهزة الطبية و العلمية الوكيل 
 BD/CAREFUSION INC./USA/UK/EU/MEXICO/CHINA المحلى لشركة

ليصبح بمبلغ اجمالي قدرة ( -/450,000 د.ك ) بدال من ( -/562,500 د.ك ) وذلك بعد تخفيض 
الكمية بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتعاقد المباشر للملف رقم  ( 052VC0 ) شراء ادوية 
متنوعة لمخازن االدارة لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية و المستشفيات من / شركة صفوان 

 A.S LABORATORIES GALDERMAS للتجارة و المقاوالت الوكيل المحلي لشركة
ليصبح بمبلغ اجمالى قدره ( -/ 874,980 د.ك ) بدال من ( -/ 1,021,980 د.ك ) وذلك نظرا اللغاء 

المادة رقم ( 4 )  بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتعاقد المباشر للملف رقم (018DM9) شراء حبوب 
لعالج مرضى السكر من / شركة صفوان للتجارة االعامة و المقاوالت الوكيل المحلي لشركة ( 

MERCK SERONO MIDDLE EAST ) ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/471,250د.ك) 
بدال من (-/748,779د.ك) وذلك بعد تخفيض الكمية بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب التعاقد باالمر المباشر  للعقد رقم م أ م / 2021/2020/91 توريد اجهزه حاسب الي مع / 
الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات بمبلغ اجمالى قدره (220,816/920د.ك)عن طريق دليل الشراء 

الجماعي (االصدار الثاني عشر) - للسنة المالية 2021/2020

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على اصدار وزارة المالية لدليل الشراء الجماعي

الجديد للسنة المالية 2022/2021

البيـــــــــــــــــــان
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :571
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :1761
 تاريخ الكتاب :2020/11/19

 
 
 

طلب الموافقة على استبدال الماده JANUMET XR 50/1000 MG بدال من المادة 
JANUVIA 100 MG من عقد التوريد رقم (20/0680G) من مناقصة الخليج (39) توريد 
األدوية والمستحضرات الطبية من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية الوكيل المحلى 

لشركة MERCK SHARP & DOHME IDEA AG وذلك لحاجه الوزارة

 

(اعيد بحث) طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ص / م خ ع /2019/2018/21 
مشروع هدم و انشاء وانجاز وصيانه مركز حولي الجنوبي الصحي.

اطلع الجهاز على كتاب الجهة 2162 بتاريخ 2021/1/6 المتضمن تعديل القيمة التقديرية وزارة 
المالية

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

اوال: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل القيمة التقديرية
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/28

  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 Page412021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :546/1581
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1583
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1580
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1582
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1)  للمناقصة رقم ص / م خ ع /10ب/2018 تجهيز وتقديم الوجبات 
الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الثانية)

 

طلب نشر الملحق رقم (1)  للمناقصة رقم ص/ م خ ع /10 ج /2018 م تجهيز و تقديم الوجبات 
الغذائية للمستشفيات و المراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الثالثة)

 

طلب نشر الملحق رقم (1) من المناقصة رقم ص/ م خ ع /10 د /2018م تجهيز وتقديم الوجبات 
الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الرابعة )

 

طلب نشر الملحق رقم (1)  للمناقصة رقم ص/م خ ع /10أ/2018 تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات والمراكز الصحيه التابعه للوزارة (المجموعه االولى)

 

الموضوع
10

11

12

13

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/28

  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 Page422021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :1381
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم ( 1 ) للمناقصة رقم ص/م خ ع/2021/2020/23 نقل وتعبئه خزانات الوقود 
بالمستشفيات والمراكز الصحيه التابعه للوزاره 

 

الموضوع
14
م

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/28

  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 Page432021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1570
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :546
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :546-1426
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التمديد الثاني التفاقية التعاون بين معهد الكويت لالختصاصات الطبية (وزارةالصحة)
والكلية الملكية الدولية (الكلية الملكية الكندية لألطباء والجراحين) لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1

حتى 2022/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/3,899,482 $) ما يعادل (-/1,181,000د.ك)

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على طلب التمديد الزمني لعقد المناقصة 
رقم ص / م خ ع / 2012/2011/17 تصميم و انشاء و تجهيز طبي و تاثيث و صيانة تشغيلية 

لمشروع مركز الكويت للسرطان المبرم مع/ شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت 
لمدة عشرة أشهر اعتبارا من 2020/9/14 حتى 2021/7/13 دون تكلفة مالية و ذلك نتيجة 

(19-COVID) تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد

 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/38 صيانة ودعم فني نظام 
المعلومات اآللي المتكامل لكل من مستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء المبرم مع/شركة 

مجموعة بشارة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2020/12/1 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/244,900د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة البديلة رقم ص/م خ 

ع/2019/2018/32 لدى ديوان المحاسبة

 

الموضوع
15

16

17

م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم 2021/4 المنعقد في 2021/1/13 
ثانيا: الموافقة

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page442021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :546-1428
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 رقم الكتاب :1537
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :805
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

 طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/27 خدمة نقل المواد المشعة 
الخاصة بأقسام الطب النووي ومركز الشيخ جابر االحمد للطب الجزيئي المبرم مع/ شركة الثريا 
للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/10/31 بمبلغ 

اجمالي و قدره (305,081/814د.ك) وذلك لحاجة الوزارة استمرار الخدمة ولحين االنتهاء من 
اجراءات المناقصه الجديدة رقم ص/م خ ع/2021/2020/28 اقفلت في 2021/4/25

 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (6,361/650 د.ك) مايعادل نسبة 
(7.6%) على قيمة عقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/1 استئجار وسائل نقل برية 

(سيارات الخدمات) المبرم مع/ شركة محمد ناصر الشهري واوالده للسيارات اعتبارا من 
2021/5/1 حتى 2022/3/31 عدد (1) لوري فقط مع سائق وذلك حتى ال يتم تجاوز النسبة 

المسموحة لالمر التغييري.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (8,270/885 د.ك) مايعادل نسبة 
(0.10%) على قيمة عقد المناقصة رقم ص/م خ ع/12أ/2014/2013 تشغيل و صيانة وإصالح 

الخدمات الهندسية بكل من مبارك الكبير و بنك الدم ومستشفى العدان و طب األسنان بالعدان 
والمراكز الصحية والمرافق التابعة لكل من حولي الصحية واألحمدي الصحية ( المجموعة األولى ) 
المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية لمدة شهرين و نصف اعتبارا من 2021/5/1 حتى نهاية العقد 

2021/7/15 و ذلك الضافه اعمال الصيانة والتشغيل لمركز التعاونيات لنقل الدم

 

الموضوع
18

19

20

م

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page452021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :724
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :722
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/12أ/2014/2013 تشغيل و صيانة وإصالح 
الخدمات الهندسية بكل من مبارك الكبير و بنك الدم ومستشفى العدان و طب األسنان بالعدان 

والمراكز الصحية والمرافق التابعة لكل من حولي الصحية واألحمدي الصحية ( المجموعة األولى ) 
المبرم مع / شركة الخليج الهندسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/16وبتكلفة اجمالية قدرها 
(844.243/298د.ك)  وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديدة رقم ص/م خ ع/ 

12أ/2020/2019

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/12ب/2014/2013 تشغيل و صيانة و إصالح 
الخدمات الهندسية بمستشفيات الفروانية و الجهراء واألميري والمراكز الصحية و التخصصية 
التابعة لهم والمراكز الصحية والتخصصية والمرافق التابعة لكل من منطقة الفروانية الصحية 

ومنطقة الجهراء الصحية ومنطقة العاصمة الصحية ( المجموعة الثانية ) المبرم مع شركة / فواز 
للتجارة والخدمات الهندسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/16بمبلغ اجمالي قدره 

(1,181,771/388د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم ص/م خ 
ع/12ب/2020-2019

 

الموضوع
21

22

م

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page462021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :546-1218
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/546/1683
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/543/216
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/12د/2014/2013 تشغيل و صيانة و إصالح 
الخدمات الهندسية بمستشفيات الصباح والوالدة واالمراض الصدرية و الطب الطبيعي واألمراض 
السارية و الطب النفسي القديم والجديد و مركز عالج اإلدمان ومستشفى الوطني لطب األطفال و 

االتصاالت لالنف واالذن والحنجرة و بعض المراكز الصحية والمرافق بمنطقة الصباح الطبية 
التخصصية ( المجموعة الرابعة ) المبرم مع شركة / فواز للتجارة والخدمات الهندسية (شركة فواز 

للتبريد وتكييف الهواء سابقا) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/16 بمبلغ اجمالي قدره  
(1,120,789/864د.ك) وذلك لحين من إجراءات المناقصة الجديدة رقم ص/م خ 

ع/12د/2020/2019

 

طلب اعادة عرض اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/477,900 د.ك) ما 
يعادل نسبة (10%) من العقد رقم ص/م خ ع/2015/2014/31 الصيانة و اإلنشاءات الصغيرة و 

التوسعات لمباني و مستشفيات و مراكز الوزارة المبرم مع/شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية 
بدون مدة زمنية وذلك لمواجهة فايروس كورونا المستجد بناء على مالحظات ديوان المحاسبة 

بتعديل بنود االمر التغييري

 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث للعقد رقم م أ م / 784 / 2017/2016-78 صيانة بداالت منطقة 
الصباح الطبية التخصصية وتشغيل مركز خدمة العمالء المبرم مع / شركة انسيابي اي تي لمدة ستة
أشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/246,426 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح مناقصة البديلة رقم ص/م خ ع/2020/24-2021 قيد الدراسة لدي وزارة المالية

 

الموضوع
23

24

25

م

قرار رقم   ( 89 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 90 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 91 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page472021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :546/1079
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2348
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص م خ ع/2020/2019/10 توريد عدد 79 سيارة اسعاف على/ شركة 
التقدم التكنولوجي ( ثاني اقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 

(6,431,414/270 د.ك) 

- مرفق افادة الجهاز بانتهاء التامين االولى

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع /2019/2018/12 توريد وتركيب مولدات 
طوارئ وملحقاتها لتغذيه محطه تبريد مستشفى الفروانيه على شركة / أم دي أند تك للتجارة العامة 
والمقاوالت (رابع أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (272,037/500 

د.ك )

 

الموضوع
26

27

م

قرار رقم   ( 92 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي والدراسة من 

قبل القطاع الفني

قرار رقم   ( 93 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة مع القطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/28

  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 Page482021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :21/1
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

 رقم الكتاب :14/21
 تاريخ الكتاب :2021/02/11

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

(اعادة بحث) طلب شركة/ الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت إعادة النظر بقرار الجهاز 
السايق واإلذن بالموفقة على طلب اصدار األمر التغيري التاسع لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 
2012/2011/17 تصميم و انشاء و تجهيز طبي و تاثيث و صيانة تشغيلية لمشروع مركز الكويت 
للسرطان لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2020/9/14 حتى 2021/3/13 وذلك نتيجة تدعيات انتشار 

وباء فيروس كارونا (covid 19) المستجد

 

(اعيد بحث) طلب / الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية افادتهم بنتيجة الدراسة الفنية للمناقصة 
رقم ص/م خ ع /2019/2018/12 توريد وتركيب مولدات طوارئ وملحقاتها لتغذيه محطه تبريد 

مستشفى الفروانيه

 

الموضوع
28

29

م

قرار رقم   ( 94 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 82 باجتماع رقم 2021/28 

المنعقد في 2021/4/7

قرار رقم   ( 95 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page492021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :553
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

شركة وربة للتجهيزات الطبية  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1460$
 تاريخ الكتاب :2021/04/01
شركة الدائرة المركزية ذ م م

 
 

 PCR ASSAY 220 شراء موادLS0 شكوى شركة وربة للتجهيزات الطبية بشأن الممارسة
الالزمة الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام المختبرات الطبية / 

جميع مختبرات الفايرولوجي في وزارة الصحة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ د. عبدالله البدر     وكيل مساعد شؤون االدوية

شكوى شركة الدائرة المركزية بشأن الممارسة  220LS0 شراء مواد PCR ASSAY الالزمة 
الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام المختبرات الطبية / جميع 

مختبرات الفايرولوجي في الوزارة

 

الموضوع
30

31

م

قرار رقم   ( 96 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

قرار رقم   ( 97 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/28

  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 Page502021/04/18 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1554$
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

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 الدحلة للتجاره العامة والمقاوالت
2- شركة اسواق معرفي للتجاره العامة

3- شركة الكاشف االقليمية للمقاوالت العامة للمباني
4- شركة االحمديه الوطنية لصيانة المنشات النفطية واالبار ومصافي وبيع وشراء النفط ومشتقاته 

خارج الدولة
5- شركة فرندز وورد للسياحة والسفر

6- شركة فيوتشر سيرفس لمقاوالت تنظيف المباني

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 98 )  إلجتماع رقم ( 2021/28 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

البيـــــــــــــــــــان


