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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/30
02-رمضان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/04/14 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/14 م

االربعاء2021/30 )( الساعه العاشرة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

د.فالح سعد الطامي
م. مبارك عبدالله البنوان
م. حسام بدر الطاحوس
 ايمان حسين المطيري

د.مرسال سعد الماجدي
 مساعد المطيري

مشعل منديل القحص

 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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

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  19-04-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/04/25 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 بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

المهندس/سامي الفودري     مهندس 
اختصاصي اول معماري

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

السيد/ احمد العتيبي     مراقب الوصالت 
االذاعية

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل 
الجهة

السيده/ امثال العالج     مسؤول خدمات 
عامه 3

السيدة/ هنادي المبيليش     نائب مدير العام 
للخدمات الطبية

السيد/ ايمان فوالد     رئيس قسم العقود

السيده/ ساره الحساوي     محاسب 
اختصاصي ممثل الجهة

السيد/ نوري العنزي     رئيس قسم الميكانيكا
والتكييف

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

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيد/ محمد فيروز     رئيس قسم
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2021/30

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- و ك م 2017/2016/80

الرقم :- و ك م/2017/7266

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إستبدال مجموعات البطاريات في محطات التحويل الرئيسية 
المختلفة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد كيبل زيت 33 ك.ف ثالثي القالب 300 مم2

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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 ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

LS Cable & System Ltd - 
.CD استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم    

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/30

  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 Page52021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- ممارسة و ك م /2020/2019/15

الرقم :- ممارسة و ك م/2020/2019-13

الرقم :- ممارسة و ك م/2020/2019/14

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد وصيانه معدات ضغط متوسط 
11ك.ف لمشروع مستشفى السرطان الجديد وتوابعها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد وصيانه معدات ضغط متوسط 
11ك.ف لمشروع مستشفى الصباح الجديد وتوابعها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد وصيانة معدات ضغط متوسط 11 
ك.ف لمشروع مستشفى الوالدة الجديد وتوابعها

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة وعددها (6) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة 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

ممارسة



2021/30

  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 Page62021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الدفاع

وزارة الشئون اإلجتماعية

الرقم :- 2882819

الرقم :- 1082818

الرقم :- و ش ج 2020/2019/5

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال خدمات النظافه للمراكز الحدوديه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال النظافة بلواء السور اآللي (الروضتين)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الصيانة الجذرية لصاالت االفراح التابعة لوزارة الشؤون 
االجتماعية لمحافظات (العاصمة - الفروانية - الجهراء)

 

الموضوع

الموضوع
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م

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (9) 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



2021/30

  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 Page72021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الهيئة العامة للرياضة

جامعة الكويت

الرقم :- هـ ع ر 2020-2019-12

الرقم :- هـ ع ر 2020-2019-13

19-18/1320C/KU/KUCP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لألندية واالتحادات للمنطقة الثانية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة الشاملة للساحات الرياضية النموذجية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت بمدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

9

10

11

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (10) 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   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (10) 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   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة

مناقصة



2021/30

  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 Page82021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التعليم العالي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة للمناقصة رقم 2018/2 تنفيذ 
أعمال السفرجية لمبنى وزارة التعليم العالي والمعاهد الفنية والجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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



2021/30

  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 Page92021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :377/5/452
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد رقم (167708) للمناقصة رقم 23-2016/2015 أعمال تنظيف 
والمناولة لمباني المعهد الرئيسية ومحطاته الخارجية ( بالدوحة/السالمية/الصليبية/كبد/الواجهة
البحرية/الشقايا) المبرم مع / شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة ستة 
اشهر اعتبارامن 2021/5/1 حتى 2021/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/52,068 د.ك) بنفس 

الشروط والمواصفات  وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديده رقم 
2020/2019/6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ امثال العالج     مسؤول خدمات عامه 3

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page102021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

التأمين األولي

توصيات

 رقم الكتاب :2021/1526$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05
شركة ايكون للكمبيوتر ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :78
 تاريخ الكتاب :2020/07/05

 
 
 

اعتذار شركة ايكون للكمبيوتر عن تمديد التامين االولى للمناقصة رقم وأ/2020-2019/296 
مشروع تحديث نظام األمن والسالمة في مجمع اإلعالم لتوفير أقصى درجات الحماية و األمان 

(توريد وتركيب وتشغيل وضمان كاميرات أمنية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد العتيبي     مراقب الوصالت االذاعية

(اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم و أ/ 2019/2018/286 أعمال صيانة واصالح 
وتركيبات اضافية ألنظمة مكافحة وانذار الحريق طبقا لمتطلبات االدارة العامة لالطفاء للمحطات 

الخارجية للوزارة على / شركة الحماية المتخصصة لمعدات االمن و السالمة ( ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/843,166 د.ك)

-اطلع الجهاز على  كتب الوزارة أرقام:
- ( 14 )المؤرخ بتاريخ 2021/1/21 المتضمن توافر االعتماد المالي 

- (113) المؤرخ في 2020/10/7 المتضمن تمديد الكفاالت األولية
 (123) المؤرخ في 2020/10/21 المتضمن االعتماد المالى

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد

ترسية



2021/30

  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 Page112021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :608
 تاريخ الكتاب :2020/10/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/3504
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 3-2021/2020 مشروع خطة التنمية بوابة بادا الوطنية 
Phase 2 للهيئة

- كما اطلع الجهاز على الكتاب الهيئة رقم (21/3355) بتاريخ 2021/3/28 المتضمن 
التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هنادي المبيليش     نائب مدير العام للخدمات الطبية

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/8 اعمال التنظيف والنقل 
الداخلي والتخلص من النفايات للمباني والوحدات اإلدارية بالهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه يتضمن معايير 

التقييم الرئيسية و الفرعية

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/30

  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 Page122021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :1571
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم م خ ع /2021/2020/15 تشغيل وصيانة وإصالح 
الخدمات الهندسية بمستشفى جابر األحمد بجنوب السرة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: موافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمده اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/30

  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 Page132021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :1609
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :721
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ص/م خ ع /2021/2020/27 تطوير البنيه 
التحتيه لمركز بياتات المعلومات في إدارة نظم المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نوري العنزي     رئيس قسم الميكانيكا والتكييف

طلب نشر محضر اجتماع تمهيدي للممارسة رقم 220LS0 شراء مواد PCR ASSAY الالزمة
الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام المختبرات الطبية / جميع 

مختبرات الفايرولوجي في وزارة الصحة

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تأجيل البت بالقرار لمزيد من الدراسة القطاع الفني
ثانيا: تمديد  موعد اقفال المناقصة  لمده اسبوعين

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/30

  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 Page142021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

تعاقد باألمر المباشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :239
 تاريخ الكتاب :2021/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (88) صيانة اجهزة توسعه التخزين المركزية مع/ شركة الخرافي 
للحاسبات االلية (الوكيل المعتمد) بمبلغ اجمالى قدره (-/327,630د.ك) لمدة ثالث سنوات طبقا 

للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

- كما اطلع الجهازعلى كتاب الهيئة رقم (857) بتاريخ 2021/2/9 المتضمن الرد على طلبات 
الجهاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ايمان فوالد     رئيس قسم العقود

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالممارسة هــ  م م 
2020/2019/3 شراء نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليف البطاقة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه يتضمن استكمال 

البيانات

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/30

  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 Page152021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :29497
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

شركة فيجن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث ) شكوى شركة فيجن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت بإلغاء الموافقة على طلب 
. GIS التعاقد المباشر رقم84 لشراء برامج توسعة نظم المعلومات الجغرافية

- كما اطلع الجهاز على رد الهيئة بالكتاب رقم (2060) المؤرخ في 2021/3/21 المتضمن 
االفادة بأنه تم التعاقد مع شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر .

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز وتخطر الشركة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page162021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :10421
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :4120-11194
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم (15-2018/2017) من المناقصة رقم و ش ج 
ع/2017/2016/12 انجاز وانشاء مشروع صالة العاب متعددة االغراض بجمعية المكفوفين 

الكويتية المبرم مع / شركة وثرة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (143) يوما اعتبارا من 
2021/4/16 حتى 2021/9/6 ومن دون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد فيروز     رئيس قسم

طلب االحاطة و العلم بتعديل المبلغ االجمالي للمناقصة رقم و ش ج 2020/2019/3 الصيانة 
الجذرية لقطاع دور الرعاية االجتماعية والمباني التابعة له المبرم مع /شركة الحميدية االهلية 

للتجارة العامة ليصبح بمبلغ (-/1,455,300 د.ك) بدال من (-/1,078,000 د.ك) و ذلك لالسباب
المذكورة بكتاب الهيئة

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

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

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

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة 
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

تعديل مبلغ التعاقد



2021/30

  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 Page172021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

توصيات

 رقم الكتاب :2021/9030
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/9033
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب ترسية  المناقصة العامة رقم و ش ج 2020/2019/13 الصيانة السنوية لكافة منشآت 
الوزارة لمحافظات (حولي - مبارك الكبير - األحمدي) فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية على 
/شركة وفرة المتطورة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل االسعار) بنسبة خصم (-%40,4) 

لمدة ثالث سنوات .

 

طلب ترسية المناقصة العامة رقم و ش ج 2020/2019/4 الصيانة الجذرية لصاالت األفراح 
التابعة للوزارة لمحافظات ( حولي - مبارك الكبير -األحمدي ) على/ شركة الخالد للهندسة 

والمقاوالت (ثاني أقل االسعار)  بنسبة خصم (-44.2%) لمدة ثالث سنوات .

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسيه على /شركة وفرة المتطورة للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثالث أقل االسعار) بنسبة خصم (-40,4%) لمدة ثالث سنوات .
-بعد استبعاد اقل االسعار شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت االنشائية  بنسبة خصم (-%43,1)

وذلك لفوزها بمناقصة رقم و ش ج 2020/2019/12 
و  استبعاد ثاني اقل االسعار شركة  الخالد للهندسة والمقاوالت  بنسبة خصم (-41,5%) وذلك 

لفوزها بمناقصة رقم و ش ج 2020/2019/4

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة الخالد للهندسة والمقاوالت (ثاني 

أقل االسعار)  بنسبة خصم (-44.2%) لمدة ثالث سنوات بعد استبعاد اقل االسعار شركة المنتهى 
للعقارات والمقاوالت االنشائية  بنسبة (-46,5%) . وذلك لفوزها بمناقصة رقم و ش ج 

2020/2019/12

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/30

  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 Page182021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

نشر

نشر

 رقم الكتاب :17574
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :17578
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع المناقصة رقم 6-2020/2019 توفير خدمات الدعم الفني وصيانة 
وتحديث التجهيزات اآللية لدى الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة

 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) للمناقصة رقم 2-2021/2020 صيانة األنظمة المتكاملة في
الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

ملحق



2021/30

  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 Page192021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة المناقصة رقم 2020/2019-1 
توفير أعمال األمن والحراسة لمبنى ديوان الخدمة المدنية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه رقم 2020/2019-9 
استئجار سيارات لديوان الخدمة المدنية بالشويخ

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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



2021/30

  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 Page202021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :1187
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1903
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم د أ هـ /466 تنفيذ و تطوير و صيانة الزراعات التجميلية و الري في 
قصر بيان و قصر الضيافة و قاعة التشريفات و كبار الزوار و المناطق المحيطة بها و الطرق 

المؤدية لها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره الحساوي     محاسب اختصاصي ممثل الجهة

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (2) المناقصة رقم دأ/هـ/358 أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى
محطة الكهرباء بقصر بيان

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقه على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمده اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ملحق



2021/30

  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 Page212021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

التأمين األولي

 رقم الكتاب :11528
 تاريخ الكتاب :2019/12/31

 
 
 

 رقم الكتاب :462
 تاريخ الكتاب :2020/07/29

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم د أ / هـ / 386 
تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري بالديوان االميري وديوان سمو ولي العهد 

ومجلس الوزراء

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم دأ/م/424 تقديم 
خدمات المراسلين -قصر بيان

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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 الجهه برفع التوصيه

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/30

  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 Page222021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :5707
 تاريخ الكتاب :2020/12/23

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم HO/GS/0431 خدمات التغذية في شركة البترول
 CATERING CONTRACT FOR KNPC الوطنية الكويتية

- كما اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (422) بتاريخ 2021/3/31 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/30

  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 Page232021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :21/448
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :21/447
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/65,000د.ك) مع زيادة االسعار 
الواردة بالعقد بنسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم (3HO/GS/0350/GR) خدمات 
التغذية في شركة البترول الوطنية الكويتية المبرم مع/ شركة دراية للتجاره العامة وذلك لتغطية 
تكاليف تمديد مدة العقد (12) شهرا مشهره اعتبارا من 2021/5/1 حتى 2022/4/30 وذلك 

0431/HO/GS لحين االنتهاء من اجراءات طرح وتوقيع العقد البديل رقم

 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,485,000د.ك) مع زيادة 
 (2HO/GS/0350/GR) االسعار الواردة بالعقد بنسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم
خدمات التغذية في شركة البترول الوطنية الكويتية المبرم مع/ شركة الوزان للتجارة والخدمات 
الغذائية وذلك لتغطية تكاليف تمديد مدة العقد (12) شهرا مشهره اعتبارا من 2021/5/1 حتى 
0431/HO/GS 2022/4/30 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح وتوقيع العقد البديل رقم

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مبارك البنوان

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مبارك البنوان

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page242021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :21/446
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,371,000د.ك) مع زيادة 
 (1HO/GS/0350/GR) االسعار الواردة بالعقد بنسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم
خدمات التغذية في شركة البترول الوطنية الكويتية المبرم مع/ شركة آللئ الكويت للتجهيزات 
الغذائية وذلك لتغطية تكاليف تمديد مدة العقد (12) شهرا مشهره اعتبارا من 2021/5/1 حتى 
0431/HO/GS 2022/4/30 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح وتوقيع العقد البديل رقم

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مبارك البنوان

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page252021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :976
 تاريخ الكتاب :2020/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1632
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع / ش أ م / 2019/2018/73 أعمال تنظيف 
مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و المباني التابعة لها - المنطقة الثانية

 كما اطلع الجهاز على كتب الهيئة أرقام :
- (4150) المؤرخ في 2020/9/27 المتضمن اإلستعجال بطرح المناقصة

- (5854) المؤرخ في 2020/12/20 المتضمن اإلعتماد المالي

-  (1216) المؤرخ في 2021/2/12 المتضمن التعديالت التي تم مناقشتها 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي والتعديالت في المواصفات الفنية على وثيقة المناقصة 
العامة رقم هـ ع / ش أ م /2020/2019/38 حماية مواقع الهيئة التابعة للهيئة  .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: موافقه على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمده 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/30

  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 Page262021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2356
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1734
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م/ 2020/2019-4
تنفيذ أعمال الحراسة بكليات ومعاهد الهيئة المنطقة األولى - الشويخ للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب

 

طلب تمديد التأمين األولي لشركات المناقصة رقم هـــ ع / ش أ م /2019/2018/49 أعمال 
التشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسة لديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- الشويخ ( األعمال الميكانيكية )

 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/92 اعمال صيانة واصالح وحدات التكييف المركزي بانواعها والمضخات 

واالعمال الميكانيكية للكليات والمعاهد والمراكز التابعه للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/30

  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 Page272021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

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

 
 
 

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/سامي الفودري     مهندس اختصاصي اول معماري

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/سامي الفودري     مهندس اختصاصي اول معماري

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم بيان المتسبب في التاخير بالمشروع مع تطبيق احكام
المادة رقم (83) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب في اللتأخير

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم بيان المتسبب في التاخير بالمشروع مع  تطبيق 
احكام المادة رقم (83) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب في 

اللتأخير

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page282021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

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

قدره  (119,389/090 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/سامي الفودري     مهندس اختصاصي اول معماري

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم بيان المتسبب في التاخير بالمشروع مع  تطبيق 
احكام المادة رقم (83) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب في 

اللتأخير

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page292021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بنك االئتمان الكويتي

تعثر في التنفيذ

توصيات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2015/2138$
 تاريخ الكتاب :2015/08/30

 
 
 

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

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

- كما اطلع الجهاز على الكتب البنك رقم (7910 ) المؤرخ في 2020/7/20
  رقم (11972) المؤرخ في 2020/10/12 

 

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

السرة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر الجهاز تطبيق شروط العقد 

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page302021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

التأمين األولي

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

 
 
 

 رقم الكتاب :21/118
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة العامة رقم RFP- 2046153 تقديم خدمات مكتبية وتنظيف لمكاتب شركة 
نفط الكويت في منطقة األحمدي

 

 2012282-RFP إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
تقديم خدمات اصالح وصيانة خطوط انابيب النفط الخام في منطقة شمال الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد



2021/30

  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 Page312021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :108
 تاريخ الكتاب :2020/11/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,014,629/568 
 2029301-RFP د.ك) مايعادل نسبة (1.88%) للعقد رقم 15052245 من المناقصة رقم

انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام في مناطق برقان و المقوع 
 CONSTRUCTION OF FLOWLINES IN BURGAN & MAGWA

AREAS
المبرم مع/شركة الهندسة الميكانيكية و المقاوالت وذلك لتعديل اسعار االنابيب

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة النفط رقم (147) بتاريخ 2021/3/22 المتضمن الرد 

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

و عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page322021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :7/2021
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / 
مساهمة عامة

 
 

 رقم الكتاب :2021/981$
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

شركة مكتب االستشارات العملية  ذ م م
 
 

 2061027:RFP شكوى شركة/ الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بشأن المناقصة رقم
 SOUTH KUWAIT EXCAVATION مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة

TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT,

 

 2074210-RFQ (اعيد بحث) شكوى شركة مكتب االستشارات العملية على المناقصة رقم
توريد أنابيب تبطين قياس 5& 7, 5/8 9, 3/8 13,  5/8 18,  24 للحفر التطويري 

 SUPPLY OF CASING SIZES 24 ,18 5/8 , 13 3/8 , 9 5/8 , 7 & 5 FOR
DEVELOPMENT DRILLING لعدم الرد على على استفساراتهم .

- كما اطلع الجهاز على شكوى الشركة كتاب رقم (2021/1437) بتاريخ 2021/3/29 
المتضمن العلم بانه حتى تاريخه لم يتم الرد على االستفسارات الفنية المقدمة بالشكوى السابقة 

والسرعه بالبت في موضوع تمديد تاريخ االغالق
ورقم 2021/1678 بتاريخ 2021/4/13

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أوال: استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 

2021/3/1
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة أسبوع

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page332021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2021/44
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/10 اعمال ترميم وصيانه اعمال انشائية صغيره 
بالمرافق والمنشات العائده للبلديه بمحافظه االحمدي 

-كما اطلع الجهاز على كتاب موافقة وزارة المالية بتاريخ 2021/2/19

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/30

  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 Page342021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :16690
 تاريخ الكتاب :2019/09/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/22 انشاء وتشغيل وصيانه مردم صحي 
للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد

اطلع الجهاز على الكتب التالية:
- (3) المؤرخ في 2021/1/10

- ( 67 )        المؤرخ في 2020/9/22
- (2020/91) المؤرخ في 2020/10/27
- (8529)      المؤرخ في 2020/11/11 
- (18253) المؤرخ في 2019/10/23 
- ( 19424) المؤرخ في 2019/11/10 
- ( 19999) المؤرخ في 2019/11/18
- ( 15118) المؤرخ في 2020/7/21

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/فرح جوهر     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة 10 ايام عمل لعدم تسجيل 

الشركات بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/30

  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 Page352021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

نشر

 رقم الكتاب :2021/54
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2149
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2086
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2018/2017/10 اعمال تجميل وتطوير 
الساحات واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/12 تحديث بيانات نظم 
المعلومات الجغرافية

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/9 أعمال ترميم وصيانة 
واعمال إنشائية صغيرة في المرافق والمنشآت العائدة لبلدية الكويت بمحافظة مبارك الكبير

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/30

  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 Page362021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بلدية الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :2021/64
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-58
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب التمديد الرابع  لعقد المناقصة رقم 2017/2016/10 صيانة االت تصوير مستندات 
ومخططات لبلدية الكويت المبرم مع/ شركة فريكو جروب للتجارة العامة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا

من 2021/5/1 بقيمة اجمالية قدرها (19,547/250 د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات 
المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/4

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/2 أعمال ردم النفايات واألنقاض بمواقع الردم التابعة 
لبلدية الكويت على / شركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (3,599,909/500د.ك) لمدة ثالث سنوات

* مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تقرير 

تفصيلي بأسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page372021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2021/01/26

 
 
 

طلب طرح الممارسة اتفاقية 22/2100KU/KUCP/MO-23 ادارة مشروع الحرم الطبي 
لمدينة صباح السالم الجامعية وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لتعارض الطلب مع قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/30

  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 Page382021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2020/3498$
 تاريخ الكتاب :2020/08/31

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2021/2020/01 
توفير ممرضات لتقديم اإلسعافات األولية بعيادات مواقع جامعة الكويت - إدارة األمن و السالمة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصة رقم 2020/13-2021 توريد وتركيب 
وتشغيل معدات علميه -كليه الطب (مركز العلوم الطبيه)

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة للمناقصة رقم 2020/2019/168
توفير رخص برامج المايكروسوفت (3) سنوات إدارة الدعم الفني

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة للمناقصة رقم 2020/2019/171
اعمال الصيانة الشاملة واستبدال أبراج التبريد لمبنى كلية الطب بالجابرية -إدارة االنشاءات 

والصيانة

 

الموضوع
2

3

4

5

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
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



2021/30

  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 Page392021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2066
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1728
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2068
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال تشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية( _كيفان - العديلية - الجابرية - حولي ) ادارة االنشاءات والصيانة - جامعة 
الكويت المبرم مع / الشركة المتحدة للخدمات الهندسية لمده اربعة اشهر اعتبارا من 2021/5/1
حتى 2021/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (435,183/576د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم (2020/2019/6 ) 

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2018/2017/3 اعمال استئجار وسائل النقل بأنواعها 
(السيارات) للخدمات بجامعة الكويت  - الدارة الخدمات العامة المبرم مع / شركة محمد ناصر 
الشهري واوالدة للسيارات لمده 12 شهرا اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2022/5/31 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/548,592د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 
  2022/2021/1

 

طلب تعديل مبلغ التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ج ك/9/14-10 دراسة وتصميم واالشراف 
على المباني اإلدارية في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية المبرم مع/ المستشار سكيدمور 
اوينجز وميريل ل.ل.ب مع المكتب العربي لالستشارات الهندسية لمدة (449) يوما اعتبارا من 
2021/1/7 حتى 2022/3/31 ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (1,495,523/713 د.ك) بدال من 

بمبلغ اجمالي قدره (1,536,608/501 د.ك) وذلك بعد مالحظات ديوان المحاسبة 

 

الموضوع
6

7

8

م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/30 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/30

  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 Page402021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1673$
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1682$
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

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 ربوع الديرة للمقاوالت العامة للمباني
2- المركز المتكامل لتقديم الخدمات
3- شركة ديسيلفا للتجاره العامة

4- مؤسسة المدينة الخليجية للتجاره العامة والمقاوالت
5- شركة ادفانسد كير لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات و االدوات الطبية

6- شركة الشال االقليمية للتجاره العامة
7- شركة فارما زون للتجاره العامة

8- شركة مطعم تشلسي برجر
9- شركة امداد المحدودة للتجاره العامة

 

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 :

 SOFINTER SPA -1
TBEA HENGYANG TRANSFORMER CO.,LTD -2

 Contract  Resources Investments Limited -3
National Contracting Company LTD -4

 Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Engineering -5
Co.,Ltd

 

الموضوع
1

2

م
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2021/30

  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 Page412021/04/25 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1683$
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

طلب اعتماد الخدمات االستشارية ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين  لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين  للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل

طبقا للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016 :

1- يورو كونسلت لالستشارات الهندسية
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 قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم .   
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