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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/23
11-شعبان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/03/24 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/03/24 م

االربعاء2021/23 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

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

عبدالمحسن مزيد الصانع

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

 فهد علي المراد
مشعل منديل القحص
د.فالح سعد الطامي

بدر عبداللطيف الدويسان
محمد نجيب الفريح

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

للتخطيط و التنمية

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  29-03-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/04/04 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

السيد/ علي عوض     رئيس فريق الهندسة 
والخدمات مصفاة ميناء عبدالله

السيد/ مشعل الجاسر     رئيس قسم 
المونتاج

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/ أسامة الشهاب     ممثل الجهة

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ أماني التركيت     مراقب الدعم الفني

السيد/ فضل تقي     مهندس ميكانيك

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم 
المناقصات

السيده/ ساره الحساوي     محاسب 
اختصاصي ممثل الجهة

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق 
العقود ممثل الجهة

السيد/ حمد الصويلح     مراقب الخدمات 
الزراعية

المهندسة/ ندى العصيمي     رئيس قسم 
اعداد العقود

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

السيد/عبدالعزيز المنصور     رئيس قسم 
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 Page42021/04/04 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 

المدنية
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

المناقصات و العقود

السيد/ ناصر العتيبي     مراقب تطوير النظم

السيد/ محي الدين خميس نجم     مدير 
محطة الصبية

15
16

17



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4254
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالى قدره (1,376,007/754د.ك) مايعادل 
نسبة (6%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م / 2013/2012/63 خدمات التشغيل و 

الصيانة لوحدات التوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة لمحطة (1) في محطة الصبية لتوليد 
القوى الكهربائية و تقطير المياه المبرم مع / شركة تي ان بي ريبير اند مينتنانس اس دي ان. بي

دي.- ماليزيا و شركة/ الخرافي لالنشاءات  مع تمديد العقد لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/4/2 حتى 2021/10/1 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6410 بتاريخ 2021/3/24 المتضمن تعديل اسم الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محي الدين خميس نجم     مدير محطة الصبية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس / حسام الطاحوس

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ادارة الفتوى والتشريع

توصيات

 رقم الكتاب :502
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2021/2020/1  تطوير وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية 
التحتية لنظم المعلومات الدارة الفتوى والتشريع على النحو التالي:

-الجزء أ: الترسية على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/3,481,000 د.ك)

-الجزء ب: الترسية على / شركة دجيتل بروسيسنج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية (رابع
أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/798,500 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالعزيز المنصور     رئيس قسم المناقصات و العقود

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على التالي:

اوال: الجزء أ: الترسية على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,481,000 د.ك)

بعد استبعاد كل من: زاك سليوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل االسعار) و الشركة الكويتية الرقمية 
للحاسبات (ثاني أقل االسعار) لعدم مطابقتهما للمواصفات الفنية

ثانيا: الجزء ب: الترسية على / شركة دجيتل بروسيسنج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية 
(رابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/798,500 د.ك)

بعد استبعاد كل من: شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل االسعار) و مجموعة بشارة للتجارة
العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) و شركة نيوفرونتيرز (ثالث أقل األسعار) لعدم مطابقتهم 

للمواصفات الفنية

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيات

 رقم الكتاب :1643
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

طلب ترسية الممارسة هــ  م م 2020/2019/3 شراء نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات 
تغليف البطاقة على شركة الخرافي للورق ومعدات المطابع  ( أقل االسعار )مطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/16,760,500 د.ك ) لمدة ثالث سنوات .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر العتيبي     مراقب تطوير النظم

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة الخرافي للورق ومعدات المطابع  ( 

أقل االسعار )مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/16,760,500 د.ك ) لمدة 
ثالث سنوات .

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1248$
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م
 
 

شكوى شركة المير للخدمات الفنية بإعادة النظر بالمناقصة رقم CB/PQ-2018/01 تأهيل 
 TURNAROUD MAINTENANCE AT KNPC مقاولين ومعايير التقييم

REFINERIES وقبول إعادة تقديم مستندات التأهيل مجددا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي عوض     رئيس فريق الهندسة والخدمات مصفاة ميناء عبدالله

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة شئون القصر

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/133
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

شركة الخالد للهندسة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب شركة / الخالد للهندسة والمقاوالت االحاطة والعلم بأن مناقصة إنشاء وانجاز وصيانة 
عيادات طبية بمنطقة الرقعي قطع (1) شارع (1) قسيمة (1) لم تتم الترسية عليهم وانهم اقل 

االسعار بقيمة (-/1,399,999د.ك)وهذا  يعتبر هدر للمال العام

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين باتل     نائب المدير العام للشئون القانونية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز استنادا لقانون انشاء الهيئة العامة لشئون القصر رقم 67 

لسنة 1983

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2687
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

االمانه العامه لمجلس الوزراء

طلب التجديد الثالث للعقد رقم (ج م 187) ايجار البرامج الخاصة بجهاز الحاسب الرئيسي 
IBM وتقديم خدمات الدعم للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة الخرافي 
للحاسبات اآللية (الوكيل الحصري) اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ اجمالي 

قدره (1,707,860/64 $) مايعادل (514.663/804د.ك) علما بأن تم تخفيض معدل االستخدام 
للبرامج الشهرية من MSU 30 الى MUS24 والغاء بعض البرامج لعدم الحاجه لها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أماني التركيت     مراقب الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة 49 

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

نشر

توصيات

 رقم الكتاب :4120
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :4120/7402/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ش ج 2020/2019/5 الصيانة الجذرية 
لصاالت االفراح التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية لمحافظات (العاصمة - الفروانية - 

الجهراء) والذي يحتوي ردود على استفسارات الشركات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج 2020/2019/12 الصيانة السنوية لكافة منشآت وزارة 
الشؤون االجتماعية لمحافظات ( العاصمة - الفروانية - الجهراء ) فيما عدا قطاع الرعاية 
االجتماعية على/ شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت االنشائية (اقل االسعار) بنسبة خصم 

(%43.1)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت 

االنشائية (اقل االسعار) بنسبة خصم (%43.1)

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للشباب

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :487/2021
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/544
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ش / م ص /2021/2020/2 توريد وتركيب وصيانة أحواض 
السباحة لمراكز وبيوت الشباب ومعسكرات الجوالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فضل تقي     مهندس ميكانيك

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي المناقصة رقم هــ ع ش / م ص /2020/2019/1 توريد 
وتركيب قطع غيار وتشغيل وصيانة أعمدة وكشافات االنارة ولوحات التشغيل في صاالت متعددة 
األغراض وأحواض السباحة بمراكز وبيوت الشباب ومعسكرات الجوالة (للهيئة العامة للشباب)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق وثائق المناقصة مع قانون المناقصات العامة 

49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/100 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة في كافة الكليات والمراكز 

التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المنطقة الثانية )

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/99 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة 

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المنطقة االولى )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى العصيمي     رئيس قسم اعداد العقود

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة المناقصة رقم هـ ع/ش أ 
م/2019/2018/94 الخاصة بتشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية 

الدراسات التجارية (بنين) التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :6589
 تاريخ الكتاب :2020/06/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم ل.أ/2021/2020/3 مشروع تجهيز البنية التحتية 
للمنظومة األمنية لحماية محطات القوى الكهربائية الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء و الماء 

(لوزارة الداخلية/ لجنة متابعة القرارات األمنية) وذلك استنادا للمادة (19) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق العقود ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على افادة ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3269/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :3650
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب تمديد فترة التوريد للعقد رقم (4969) توريد طلقات الستخدام وزارة الداخلية المبرم مع / 
شركة النظم اللوجستية لمدة سبعة شهور و خمسة عشر يوم استنادا للمادة رقم 4 من قانون
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشأنم المناقصات العامة و المعدل بالقانون رقم 74 

لسنة 2019 و الئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017

 

طلب تجديد العقد رقم 2752 استئجار أداور لمكتب وزير الدولة لشئون الشباب و الديوان 
الوطني لحقوق االنسان المبرم مع/شركة الحمراء العقارية لمدة سنة اعتبارا من 2020/10/20 

حتى 2021/10/19 بمبلغ اجمالي قدره (-/336,312 د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 
الجهه

* سعر المتر (-/9د.ك) بنفس سعر المتر بالعقد االساسي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق العقود ممثل الجهة

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة  كل من:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة باإلنابة المهندسة / شعاع أكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور / فالح الطامي
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة / إيمان المطيري

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بطرح مناقصة جديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3495
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (3728) للممارسة 2014/2013/71 تقديم اعمال نظافة وفندقة 
للجهات التابعة لالمانة العامة لمجلس الوزراء المبرم مع / شركة تنظيفكو اعتبارا من 

2021/6/1 حتى 2022/1/31 بمبلغ اجمالي وقدره (-/396,200 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من
اجراءات الممارسة البديلة رقم 2021/2020/10

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :18380
 تاريخ الكتاب :2020/12/02

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/3-2019 مشروع اقامه مشاتل بمنطقه 
الوفره الزراعيه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الصويلح     مراقب الخدمات الزراعية

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م م 
/2020/2019/5 اصالح وصيانة آالت التصوير وأجهزة الفاكس بمقر الهيئة وبعض مرافقها

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/1/20

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3899
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4469
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/16 تنفيذ اعمال 
الحراسة االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها المبرم مع / شركة طويق العالمية للخدمات لمده 

ستة اشهر اعتبارا من 2021/5/1 حتى 2021/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/350,940د.ك) 
وذلك بسبب عدم موافقة ديوان المحاسبة على توقيع عقد المناقصة الجديدة رقم هـ ز /م م 

2018-2017/13/

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/20 سحب المياه الجوفية 
بالوفرة وري الطرق الخارجية بها المبرم مع/ شركة ان سي سي للخدمات الزراعية اعتبارا من 

2021/3/11 حتى 2021/10 بمبلغ اجمالي قدره (50,187/500د.ك) لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/1

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
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
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

توصيات

 رقم الكتاب :1340
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1316
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2
 تاريخ الكتاب :2021/01/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/02-2021 اعمال النظافه العامه لجميع مواقع الجامعه - اداره
الخدمات العامه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة رقم 2022/2021/1 توفير وسائل النقل بأنواعها - إدارة الخدمات العامة

 

طلب االطالع واتخاذ ما ترونه مناسبا نحو نتائج التقييم الفني المناقصة رقم 
18/1310c/ku/kucp-19(ع) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة شبكات األلياف البصرية 
(OFC) لمدينة صباح السالم الجامعية على / شركة نظم الخليج للحاسبات اآللية (عرض وحيد)

محققا نسبة (78,85%) كما هو موضح بالتقرير الفني للجهة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اعتماد التقييم الفني ويفتح العرض المالي المستوفي لنسبة التقييم 

الفني

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :1552
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب ترحيل المناقصة رقم 2020/2019/170 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وصيانة نموذج 
(ب) لمنصة أجهزة وبرامج المكتبات - إدارة المكتبات  للسنة المالية القادمة (2022-2021) 
وذلك لطلب الشركة الفائزة منحها فتره اربعه اشهر لتنفيذ المشروع وفقا لشروط الطرح ونظرا 

لقرب انتهاء السنة المالية

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :5315
 تاريخ الكتاب :2020/11/16

 
 
 

 رقم الكتاب :5828
 تاريخ الكتاب :2020/12/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم دأ/ك/54 التدريب على الجهاز التشبيهي لطائرات النقل 
العامودي من طراز (92S Sikorsky) لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة وفقا لنص 

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

اطلع الجهاز على كتب الديوان أرقام : 
-  (5877) المؤرخ في 2020/12/17 المتضمن التعديالت التي تم مناقشتها 

- (1663) المؤرخ في 2021/3/18 المتضمن عقد اجتماع مع الجهاز لمناقشة تسجيل 
الشركات

- (1142) المؤرخ في 2019/12/26 المتضمن طلب طرح الممارسة
- (1904) المؤرخ في 2020/3/9 المتضمن تعديل مدة العقد والقيمة التقديرية

- (3360) المؤرخ في 2020/7/27 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره الحساوي     محاسب اختصاصي ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم دأ/ك/59 توريد قطع غيار لطائرتي االسطول االميري 
747B/BBJIII-8 وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تسجيل الشركات الواردة بكتاب الجهة وتطرح 

بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/2/9

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1405
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :1406
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :1450
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :1429
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد الممارسة رقم (دأ/م/61)اعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لمبنى 
المؤتمرات لقصر بيان المبرم مع/ شركة دانا وبيركلي التجارية لمدةاربعة شهور اعتبارا من 

2021/4/1 حتى 2021/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/20,720د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات
المناقصة الجديدة (د ا/م/439)

 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم د أ/م/98 تنظيف الشوراع و الساحات الداخلية و 
الخارجية المحيطة بمبنى قصر بيان و مواقف السيارات المبرم مع/ شركة دانا و بيركلي التجارية

لمدة اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ 2021/4/1 حتى 2021/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/50,400 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم دأ/م/439

 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم دأ /ت/ع/216 أعمال الصيانة الشاملة و التنظيف للكراج االميري 
المبرم مع/الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية المدة اربعة أشهر اعتبارا من 

2021/4/1 حتى 2021/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (72,066/668 د.ك) لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة (دأ/هـ/ 439)

 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم رقم (دأ/ ت ع/ 114) صيانة االت التصوير و الفاكسات و 
ملحقاتها للديوان االميري المبرم مع/ شركة بريمير تكنولوجي للتجارة العامة لمدة 3 اشهر 
اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ (-/24,500 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصة رقم دأ/م 438 

 

الموضوع
3

4

5

6

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :44
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :53
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم (0102-2021/2020 ) مع شركة / شركة اليت بق للدعاية 
واالعالن واالنتاج الفني والمسرحي  لشراء البرنامج الطبخ المنوع (سفري) بعدد (30) حلقة 

للعرض على شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/90,000 د.ك) استنادا للمادة 
18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم 0107 /2021/2020 مع/ شركة فور فريم للخدمات االعالمية 
لشراء البرنامج الديني ( وسام القران- للشيخ فهد الكندري ) بعدد (30) حلقة للعرض على 

شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/110,000 د.ك)  وفقا للمادة رقم (18) من
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

 

طلب التعاقد رقم ( 2021/2020/0116) مع/ شركة اندبندنس انترناشيونال لالنتاج الفني و 
المسرحي لشراء حق عرض أول للمسلسل الدرامي (بو طار) للعرض على شاشات تلفزيون 
الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/180,000 د.ك) استنادا للمادة 18 من قانون المناقصات 49 

لسنة 2016

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :47
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :48
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :49
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم (0100-2021/2020 ) مع شركة / شركة بيستون اجنسي 
للدعاية واالعالن واالنتاج الفني لشراء البرنامج الثقافي الوثائقي (سلسلة عيال المباركية) بعدد
(30) حلقة للعرض على شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/210,000 د.ك) 

استنادا للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم (0103-2021/2020 ) مع شركة / مؤسسة نبراس الخليج 
لالنتاج الفني والمسرحي لشراء المسلسل الدرامي (نبض مؤقت) بعدد (30) حلقة للعرض على 
شاشات تلفزيون دولة الكويت كعرض متزامن مع قناة أبوظبي  بمبلغ اجمالي قدره (-/160,000

د.ك) استنادا للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم (0105-2021/2020 ) مع شركة / مؤسسة دراما العربية لالنتاج
الفني لشراء المسلسل الدرامي (مطر صيف) بعدد (30) حلقة للعرض على شاشات تلفزيون 
دولة الكويت كعرض متزامن مع قناة أبوظبي  بمبلغ اجمالي قدره (-/230,000 د.ك) استنادا 

للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

 

الموضوع
4
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م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :51
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :54
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب التعاقد رقم (0108-2021/2020) مع مؤسسة/ زهدم لالنتاج الفني لشراء المسلسل 
الدرامي  (الوصية الغائبة) بعدد (30) حلقة كعرض اول حصري على شاشة تلفزيون المجلس 

بمبلغ اجمالي قدره (-/425,000د.ك) استنادا للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل الجاسر     رئيس قسم المونتاج

طلب التعاقد رقم (2021/2020/115)  مع/ شركة اول اوفر لالنتاج الفني لشراء حق عرض 
حصري لبرنامج األطفال (كان يا أطفال) للعرض على شاشات تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي 

قدره (-/120,000 د.ك) استنادا للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم وأ/2020/2019/311 توريد وتركيب 
وضمان شيلرات لمحطة ارسال المقوع والجليعة بالوزارة.

 

الموضوع

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

وعدم موافقة كل من
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد مراد

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :3543
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

طلب االحاطة و العلم بقرار لجنة الخدمات العامة بشأن الخالف بالرأي بين وزارة االعالم و 
ديوان المحاسبة حول العقد رقم (وأ/21809)،(أ.خ/2727/4) سابقا استئجار مكاتب حكومية 

لوزارة االعالم:
اوال: أحيطت اللجنة علما بالرأي الذي انتهت إليه لجنة دراسة وحسم الخالف في األي بين 

الجهات الحكومية وديوان المحاسبة على النحو التالي:
1- تأييد االجراءات التي قامت بها وزارة االعالم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة وبما يفيد تسوية الخالف المعروض 
2- إعادة الموضوع إلى وزارة االعالم في ضوء ما انتهى إليه الرأي في المذكرة

ثانيا: إعادة الموضوع إلى وزارة االعالم التخاذ ماتراه مناسبا محققا للصالح العام بهذا الشأن.

 

الموضوع
10
م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :21/9/20
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

طلب طرح الممارسة 163CA0  شراء مواد تستخدم لوازم طبية مستهلكات بالونات لقسطرة 
القلب لحاجة م.العدان(مركز الدبوس لجراحات القلب) وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات 

العامة رقم (49) لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افاده الجهاز بقرب اتهاء التأمين للشركات المشاركة 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 الرابعه)

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة 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)

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة المناقصة رقم ص/ م خ ع /12ج 
/2020/2019 تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية بكل من مستشفى ابن سينا ومستشقى

الرازي ومركز الكويت لكافحة السرطان والمراكز المرافقة لها لكل منهم ومبى وديوان عام 
وزارة الصحة (المجموعة الثالثة )

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1070$
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

شركة منارة حولي للتجارة العامة ذ م م
 
 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين للشركات المشاركة 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 التابعة لمنطقة العاصمة الصحية 

(المجموعة الثانية)

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة المناقصة رقم م خ ع 
/2020/2019/18 تقديم خدمة اإلسعاف الجوي و اإلخالء الطبي

 

اعتذار شركة/منارة حولي للتجارة العامه عن تمديد التأمين االولي المناقصة رقم ص / م خ ع 
/2020/2019/32 استئجار عدد (5) مركبة وانيت وعدد (10) مركبة بوكس لخدمات وزارة 

الصحة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة منارة حولي 

للتجارة العامة الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد

االعتذار عن تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2414
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2014/2013/128-46 تقديم خدمات طبية 
مساندة ( تمريض - فني مختبر - فني اشعة - فني تخدير - فني صيدله) لمركز الكويت للمسالك 
البولية المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي لمدة سنة اعتبارا من 2021/3/28 بمبلغ اجمالي 

قدره (4,630,090/560 د.ك) بعد اضافة قيمة االضافة على بند الزيادة في المزايا العينية 
ولحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصتيين ارقام:

1- 25أ/2020/2019 (فنيين)
2- 35ج/2020/2019 (التمريض) 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1410) بتاريخ 2021/3/23 المتضمن توافر االعتماد 
المالى

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (714,819/250 د.ك ) ما يعادل 
نسبة 25% على قيمة عقد المناقصة رقم م . ط /2018/1  تزويد مستشفيات وزارة الصحة 

باألوكسجين الطبي السائل و تعبئة سلندرات الغازات الطبية بالمبرم مع/ شركة تكنولوجيا إلنتاج 
الغازات الصناعية ش.م.ك مقفلة وذلك لزيادة معدل اإلستهالك بسبب فيروس كورونا 

. (19COVID)

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ عبدالمحسن الصانع

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2130
 تاريخ الكتاب :2021/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2131
 تاريخ الكتاب :2021/02/07

 
 
 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم 
من/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي والوادة للتجارة العامة والمنشآت الصناعية بشأن 

 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 )

 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم 
من/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالدة للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشآت 
الصناعية بشأن المناقصة رقم ص/ م خ ع /12ج /2020/2019 تشغيل وصيانة وإصالح 

الخدمات الهندسية بكل من مستشفى ابن سينا ومستشقى الرازي ومركز الكويت لكافحة السرطان
والمراكز المرافقة لها لكل منهم ومبى وديوان عام وزارة الصحة (المجموعة الثالثة )

 

الموضوع
10

11

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202022835
 تاريخ الكتاب :2020/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :201929893
 تاريخ الكتاب :2019/10/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز واألذن بطرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/11
تنفيذ أعمال المراسلة لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة (202104788) المؤرخ في 2021/1/17 المتضمن تعديالت
وثائق المناقصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع 2020/2019/14 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
أجهزة الخدمة الرئيسيه وملحقاتها لمدارس وزاره التربية والمناطق التعليمية التابعة لها

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (216577) المؤرخ في 2020/4/27 المتضمن 
التعديالت 

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/1/20 

المتضمن كيفية احتساب القيمة التقديرية للمناقصة

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/2/10

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :202102349
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :202101449
 تاريخ الكتاب :2021/01/18

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2021/2020/27 أعمال ادارة وتشغيل وصيانة مبنى ديوان عام 
الوزارة الجديد بجنوب السرة مع/ شركة الخرافي لالنشاءات لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-

/885,012 د.ك) استنادا للمادة 18 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 202105985 المؤرخ 2021/3/3 المتضمن موافقة 
الفتوى و التشريع و موافقة المالية

 

طلب نشر المحضر والملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم م ع/2018/24-2019 تنفيذ اعمال
الحراسه لمباني الوزاره في مدارس ومواقع منطقه العاصمه التعليميه لحاجه/اداره الخدمات 

العامه

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة 49 

لسنة 2016

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

نشر

 رقم الكتاب :202105672
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع /2017/2016/53 صيانة 
وتشغيل نظم إنذار مكافحة حريق لمنطقة مبارك الكبير التعليمية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم ( 202022424 )  بتاريخ 2020/12/22 المتضمن 
افادة الوزارة بعدم وجود تعديالت تمت علي المناقصة 

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

أخرى



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :202021125
 تاريخ الكتاب :2020/12/09

 
 
 

 رقم الكتاب :202017847
 تاريخ الكتاب :2020/11/08

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب تمديد التأمين األولي للمناقص الفائز بالمناقصة رقم م ع / 2018/2017/40
تنفيذ اعمال إعداد و تقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية 

(شركة أبحار للتجهيزات الغذائية )

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 202107436 بتاريخ 2021/3/24

 

(اعيد بحث ) طلب تمديد الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع 
/2018/2017/10 تنفيذ أعمال إعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض األطفال بمنطقة 

الفروانية التعليمية وذلك بناء على االسباب المذكورة بكتاب ديوان المحاسبة

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 202107438 بتاريخ 2021/3/22

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :202106488
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :202105675
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول للعقد رقم 94 من المناقصة رقم م ع /2017/2016/9 تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدراس ومباني منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة 

االولى) المبرم مع / شركة العماري للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/2/11 بمبلغ اجمالي قدره (-/527,500 د.ك) وذلك لضمان استمرار االعمال ولحين 

طرح المناقصة الجديده رقم (2021/2020/15)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202103084 المؤرخ في 2021/2/1 المتضمن طلب 
الموافقة على الكتاب السابق ومدى حاجه التمديد .

 

 (Switches) طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2019/2018/27 توريد وصيانة أجهزة
وملحقاتها لشبكة مناطق وإدارات وزارة التربية على شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل 

األسعار) المطابقة للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي وقدره (-/84,213 د.ك).

 

الموضوع

الموضوع

8

9

م

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة  على الترسية على شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل 

األسعار) المطابقة للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي وقدره (-/84,213 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :202106698
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/926$
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

شركة االمانة المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم م ع /2018/2017/22 توريد وتركيب ونقل أثاث المكتبات المدرسية 
للعام المالي 2018/2017 لعدم تجديد التامين االولى لجميع الشركات

 

طلب شركة االمانة المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت افادتهم بما استند عليه الجهاز في قراره
باجتماع رقم  2021/14 المنعقد في 2021/2/17 للدفاع عن موقفهم القانوني بشأن المناقصة 
رقم م ع/2016/2015/30 تنفيذ و انشاء وانجاز وصيانة مدرسة بنين بمنطقة صباح الناصر 

ق(7) و مدرسة متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر ق (1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية- 
بنظام تسليم المفتاح

 

الموضوع

الموضوع

10

11

م

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء لعدم قيام الشركات تجديد التأمين األولي

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1915
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ر 2020/2019/9 أعمال التشغيل والصيانة واإلصالح 
لخدمات التبريد والتكييف والميكانيكا في المقر الرئيسي لمبنى الهيئة العامة للرياضة بالرقعي 

ومبنى مركز الطب الرياضي والتوعية الصحية ومركز عبدالله السالم ومبنى ساحة بيان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة  

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

نشر

 رقم الكتاب :2878
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2047
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2049
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع ر 1-2020-2021 تنفيذ أعمال 
استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية وملحقاتها ببعض األندية واالتحادات 

الرياضية (المجموعة األولى)

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي المناقصة رقم هـ ع ر 12-2019-2020 تنفيذ أعمال 
الصيانة الشاملة لألندية واالتحادات للمنطقة الثانية

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة العامة رقم هـ ع ر 13-2019-2020 أعمال 
الصيانة الشاملة للساحات الرياضية النموذجية

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

نشر

 رقم الكتاب :2879
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع ر 2-2020-2021 تنفيذ أعمال 
استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية وملحقاتها ببعض األندية واالتحادات 

الرياضية (المجموعة الثانية)

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2780
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :653
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم 2019/2018/7 للمناقصة رقم هـ ع ر 2016/12-2017 أعمال 
تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة 

الثالثة) المبرم مع / شركة عربي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/22 حتى 2022/1/21 
بمبلغ إجمالي قدره (-/49,182 د.ك) مع استبعاد اعمال التشغيل من العقد حيث ان ذلك يدخل من
اختصاص االنديه ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 2021/2020/13

 

*** الهيئة العامة للشباب ***

طلب التمديد الرابع للعقد رقم 2018/2017/10 للمناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/18 بشأن 
أعمال تنفيذ الصيانة الشاملة لمراكز الشباب والمعسكرات للهيئة العامة للشباب المبرم مع / 

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة اربعة شهور اعتبارا من 2021/2/5 حتى 
2021/6/3 دون أي تكلفة مالية لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة ولحين االنتهاء من إجراءات 

طرح مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فضل  تقي     مهندس ميكانيك (ممثل عن الهيئة العامة للشباب)

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بطرح المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة من تاريخ الكتاب 2021/3/16 مع استعجال 

الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

وعدم موافقة كل من
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي
عضو ممثل ادارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2992
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتمديد األول لعقد رقم 2019-2018/28 
للمناقصة رقم هـ ع ر 6-2017-2018 صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات
التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية واالتحادات (المنطقة الثالثة) 

المبرم مع / شركة العاقول للمقاوالت الصحية والكهربائية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2021/3/14 حتى 2021/9/13 بمبلغ (-/70,500 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح

المناقصة الجديدة 2021/2020/8

 

الموضوع
8
م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2021/6) المنعقد في 2021/1/20 المتضمن: عدم 
الموافقة لعدم موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة

ثانيا: الموافقة بأغلبية األعضاء مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

وعدم موافقة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور / فالح الطامي

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/3035
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/3036
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :134
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

شركة الخالد للهندسة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ع ر 7-2019-2020 تنفيذ أعمال 
الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم باألندية واالتحادات الرياضية (المجموعة الثانية) لمدة 

ثالثين يوم

 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ع ر 8-2019-2020 تنفيذ أعمال 
الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم باألندية واالتحادات الرياضية (المجموعة األولى) لمدة 

ثالثين يوم

 

طلب شركة الخالد للهندسة والمقاوالت الغاء تأهيل الشركات المشاركة في مشروع إنشاء 
وإنجاز وصيانة استاد محمد الحمد بإستاد نادي القادسية الرياضي وذلك ليتم اتاحة الفرصة 

لجميع مقاولي البالد لألشتراك بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

9

10

11

م

م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب النتفاء الصفة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

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

 
 
 

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

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR NORTH
KUWAIT HEAVY OIL FACILITIES

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة والتنسيق مع 

القطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

التأمين األولي

 رقم الكتاب :4667
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :34/03/21
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

شركة انظمة التوزيع للتجارة العامة ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/939$
 تاريخ الكتاب :2021/03/04
شركة رضايات التجارية ذ م م

 
 

-RFP اعتذار شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت عن تمديد التامين االولى للمناقصة رقم
2026500 خدمات الصيانة واإلصالح لخطوط األنابيب التابعة إلدارة أصول الغاز 

 MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF PIPLEINES FOR
GAS MANAGEMENT ASSETS وذلك السباب المذكورة بكتابها

 

اعتذار شركة / أنظمة التوزيع للتجارة العامة عن تمديد صالحية التأمين األولي للمناقصة رقم 
RFQ-2062574 توريد انابيب تبطين قياس 10 4/3 , 9 8/5 7 الصالح الحفر التطويري 

 SUPPLY OF CASING SIZES 10 3/7 < 9 5/8 7 FOR واآلبار الطباشيرية
 DEVELOPMENT DRILLING WORKOVER AND CRETACEUOS

WELSS

 

-RFQ اعتذار شركة رضايات التجارية عن تمديد صالحية التأمين االولي للمناقصة رقم
2062574 توريد انابيب تبطين قياس 10 4/3 , 9 8/5 7 الصالح الحفر التطويري واآلبار 

 SUPPLY OF CASING SIZES 10 3/7 < 9 5/8 7 FOR الطباشيرية
 DEVELOPMENT DRILLING WORKOVER AND CRETACEUOS

WELSS لزيادة االسعار

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة الهندسة 

الميكانيكية والمقاوالت الجتماع قادم

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/998$
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

شركة دان للتجارة والمقاوالت العامة ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1001$
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :117
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

اعتذار شركة / دان للتجارة والمقاوالت العامة عن تمديد صالحية التأمين األولي بالمناقصة 
المناقصة رقم RFQ-2062574 توريد انابيب تبطين قياس 10 4/3 , 9 8/5 7 الصالح الحفر

 7 8/5 9 > 7/3 10 SUPPLY OF CASING SIZES التطويري واآلبار الطباشيرية
 FOR DEVELOPMENT DRILLING WORKOVER AND

CRETACEUOS WELSS بسبب زيادة المصنع لالسعار

 

اعتذار شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت عن تجديد التأمين األولي لعطائهم المقدم
للمناقصة رقم RFQ-2062574 توريد انابيب تبطين قياس 10 4/3 , 9 8/5 7 الصالح الحفر

التطويري واآلبار الطباشيرية

 

طلب التمديد األول للعقد رقم  16051448 للمناقصة رقم RFQ-2037583 تقديم خدمات 
صيانة للمعدات واالنظمة الميكانيكية وانظمة تبريد الهواء في مستشفى االحمدي الجديد المبرم 

مع / شركة فدان للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 18 شهرا اعتبارا من 2021/6/1 حتى 
2022/11/30 على أن تكون اإلثنى عشر شهرا االولى متواصلة والستة شهور المتبقية على 

أساس شهر بشهر بمبلغ قدره (1,801,284/858د.ك) واضافه مبلغ قدره 
(217,459/888د.ك) من المبلغ اإلحتياطي الخاص بالتكويت ليصبح المبلغ اإلجمالي لطلب 

التمديد (2,018,744/746د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 
(2078740-RFP)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :20/189
 تاريخ الكتاب :2020/12/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2026500 خدمات الصيانة واإلصالح لخطوط 
األنابيب التابعة إلدارة أصول الغاز 

 MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF PIPLEINES FOR
GAS MANAGEMENT ASSETS علي / شركة الهندسة الميكانيكية و المقاوالت ( اقل 

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره ( -/30,737,250د.ك )

- اطلع الجهاز على:
- كتاب الشركة رقم (003) المؤرخ في 2021/1/7 المتضمن موافقة لجنة الشراء العليا

- كتاب الجهه رقم (115) بتاريخ  2021/3/4 المتضمن تمديد التامين االولى للشركات المشاركة
بالمناقصة

 

الموضوع
8
م

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين استدعاء شركة الهندسة 

الميكانيكية و المقاوالت

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :21/085
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1071$
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 ( اعيد بحث ) طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم RFQ-2062574 توريد انابيب تبطين قياس
 SUPPLY OF CASING 10 4/3 , 9 8/5 7 الصالح الحفر التطويري واآلبار الطباشيرية

 SIZES 10 3/7 < 9 5/8 7 FOR DEVELOPMENT DRILLING
WORKOVER AND CRETACEUOS WELSS على النحو التالي :

 DISTRIBUTION SYSTEMS المجموعه األولى على / شركة -
L.L.W.GEN.TRAD.CO (اقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي 

قدره (-/2.450.052د.ك) 

 STACO ENERGY GEN / المجموعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على -
.L.L.W.TRAD.&CONT.CO (اقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 

اجمالي قدره (-/12.641.050د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (155) المؤرخ في 2021/2/22 المتضمن افادة الشركة 
بعدم اعالن الجهاز طلب تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة

-وكتاب لجنة الشراء رقم 88 بتاريخ 2021/2/15

 

طلب الشركات تمديد موعد اقفال المناقصة رقم RFQ-2063807 تزويد رؤوس آلبار الحفر 
 LONG TERM SUPPLY AGREEMENT FOR العميق مع الخدمات المرتبطة بها

 X-MASS TREE FOR DEEP DRILLING WELLS&WELLHEADS
ALONG WITH SERVICES لمدة أربع أسابيع

 

الموضوع

الموضوع

9

10

م

م

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تمديد التأمين األولي للشركات الموصى بالترسية 

عليها وموافاة الجهاز بالتوصية

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2764
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم 
من/ شركة تقنية المعدات البترولية بشأن الممارسة رقم RFQ-2053962 توريد أنابيب تبطين 

قياس5 & 7, 5/8 9 للحفر التطويري 
 SUPPLY OF CASING SIZES 9 5/8  , 7 & 5 FOR DEVELOPMENT

DRILLING

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/23

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page502021/04/04 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1306$
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين 
لألمانةالعامة

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

1- شركة ريمو الوطنية لالنتاج الفني 
2- شركة الشمالن الدولية للتركيبات الكهربائية

3- شركة انرتك لمزاولة كافة عمليات و خدمات ابار البترول و الغاز و منشاتها
4- شركة ميديكوس العربية الستقدام العماله الفنية المتخصصة

5- شركة جوبكو النتاج الغازات الصناعية
6- شركة قروب ثري لتشييد المباني 

7- شركة مشاريع الخليج العقارية
8- شركة الهندسة المصرية للتجارة العامة و المقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/23 ) 
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


