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 Page22021/06/13 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/43 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االربعاء ) 

21-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/06/02 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان
بدر عبداللطيف الدويسان

مشعل منديل القحص
 ايمان حسين المطيري

 فهد علي المراد

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

د.مرسال سعد الماجدي
د.فالح سعد الطامي
محمد نجيب الفريح

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

1
2
3
4
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6

1

1
2
3

1

نظرا إلعتذار رئيس مجلس االدارة باإلنابه بعدم إستطاعته القيام بواجبات منصبه على نحو مؤقت ولم يكن ممكنا أو جائزا 
له أن يسير أعمال الجلسة فقد قرر المجلس تكليف المهندس/ حسام بدر الطاحوس  بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة 

رقم (6) من القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/43 )



 Page32021/06/13 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي 
ممثل الجهة

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة 
المناقصات

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين 
اختصايين

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية 
المشروعات

السيد/ علي الجميعي     رئيس قسم التحريج

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء 
و الماء

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

السيدة/ساره المطيري     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/ سالم المرتجي     رئيس الخدمات 
العامة
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2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- و ك م /2021/2020/53

الرقم :- و ك م /2020/2019/72

الرقم :- و ك م / 7 / 2018 / 2019

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إصالح الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت 
ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة جنوبا

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة للوحدات 
البخارية واستبدال وحدات التكييف لمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

 (B) فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطتي تحويل الدوحة
(B) والمنطقة الوسطى

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (8) 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 ( 2021/43 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (11) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة الهاجري العالمية الجهزة التكييف و التبريد و مقاوالتها ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية 

موجهة للجهة وليس للجهاز.
 - شركة عيسي حسين اليوسفي واوالدة للتجارة العامة والمقاوالت

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم عدد 5 اقراص 
ممغنطة فقط قرص واحد يحتوى على مستندات و عدد 4 اقراص ممغنطة فارغة.

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

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

الرقم :- و ك م /2020/2019/29

الرقم :- م ع/2019/2018/16

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال زراعة محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ اعمال الحراسه لمدارس ومباني منطقه الجهراء التعليميه

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (9) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة برايم جروب للمقاوالت العامة للمباني والمقاوالت الزراعية
.CD 2 استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم    

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

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

الهيئة العامة البيئة

الرقم :- ممارسة 2020/2019/7(ع)

الرقم :- هـ ع ب /2020-2019/2

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الخاصة بالمنظومة المتكاملة إلعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة 
ودراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الخطة ضمن مشروعات الخطة اإلنمائية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة مباني الهيئة العامة للبيئة شاملة قطع الغيار

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
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   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (11) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش م ك ع
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم صيغة 

عطاء.

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

رسائل واردة

 رقم الكتاب :425
 تاريخ الكتاب :2021/06/01

 
 
 

طلب الشركات تمديد موعد اقفال المناقصة رقم و ك م /2020/2019/61 تزويد و تركيب عدد ( 2 )
محطة تحويل رئيسية في منطقة بوبيان جهد 11/132 ل.ف لمده اربع اسابيع 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد حاجي     ممثل وزارة الكهرباء و الماء

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المالية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :83
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

شكوى / شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت بعقد اجتماع تمهيدي ثاني
للرد على اإلستفسارات المقدمة من قبلهم بأجوبة واضحة مع تمديد موعد إقفال المناقصة رقم 

2017/18-2018 أعمال التشغيل واالصالح والصيانة الشاملة لخدمات مجمع الوزارات والموقف 
الجنوبي لمدة شهر لحين ليتسنى لهم الحصول على أسعار من مقاولي الباطن والموردين المعتمدين 

لدى الوزارة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الداخلية

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :4102
 تاريخ الكتاب :2021/05/30

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2021/2020/2 توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية 
بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة الفروانية مع / شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت 

لتوفير عدد (925) عامل لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/27 حتى 2021/12/26بمبلغ 
اجمالي قدره (553,612/500د.ك)على ان تضاف مادة بالعقد على الغاء العقد اعتبارا من تاريخ 
مباشرة السادة / مجموعة الجزيرة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم (2019/1-

(2020

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح مناقصة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :21/04446
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :3918
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2-2022/2021اعمال توريد وتصميم وتفصيل مالبس وازياء الداره 
رعايه المعاقين بالهيئه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ساره المطيري     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب شراء باألمر المباشر لشراء مالبس للموظفين ولغير الموظفين لنزالء دور الرعاية اإلجتماعية
في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية للسنة المالية 2022/2021 على النحو التالي :

- شراء مالبس للموظفين بقيمة إجمالية قدرها (-/10,000 د.ك)
- شراء مالبس الغير موظفين (النزالء) بقيمة إجمالية قدرها (-/119,900 د.ك)

- شراء أغطية ومفروشات لقيمة إجمالية قدرها (-/20,000 د.ك)

- كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (4943) بتاريخ 2021/5/26 المتضمن طلب الشراء

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3884
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :3885
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم (4-2017/2016) للمناقصة رقم ق ع /2017/2016/2 اعمال 
السنوية للتنظيف والنقل الداخلي من النفايات لكافة وحدات الهيئة المبرم مع/ شركة صفا الوطنية 

لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق و المدن لمدة شهرين اعتبارا من 2021/5/15 حتى 2021/7/14
بمبلغ اجمالي قدره (88,699/980 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم 

( 2020/2019-3)

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 5363 المؤرخ في 2021/6/6 موافقة الشركة واالعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم المرتجي     رئيس الخدمات العامة

طلب التمديد الخامس لعقد رقم (2017/2016/3) للمناقصة رقم ق ع/2017/2016/4 اعمال 
حراسة و امن و سالمة المباني و المنشآت التابعة للهيئة المبرم مع/ الشركة المتحدة الدارة المرافق
لمدة شهرين اعتبارا من 2021/5/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (39,067/200 د.ك) 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديده رقم ق ع 2020/2019-2 

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 5364 المؤرخ في 2021/6/6 موافقة الشركة واالعتماد المالي

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

نشر

رسائل واردة

 رقم الكتاب :3043
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

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

شركة الماك بلس للتجارة العامة و المقاوالت
 
 

 spss طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/16-2021 تجديد رخص برنامج
لمده سنتين-اداره الدعم الفني-جامعه الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

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

الجامعي - اداره التغذية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :5741
 تاريخ الكتاب :2020/12/29

 
 
 

 رقم الكتاب :21/709
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم CA/4192 خدمات تحميل وتفريغ العامل المحفز للمعدات في مصفاه 
ميناء االحمدي

 

طلب نشر الملحق رقم (2) للمناقصة رقم HO/GS/0448 استئجار سيارات لشركة البترول 
LEASING OF VEHICLES FOR KNPC  الكويتية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ملحق



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :722
 تاريخ الكتاب :2021/05/26

 
 
 

طلب التمديد الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/750,000 د.ك) بنسبة (5%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم LM/0073 خدمات الصيانة لدائرة التسويق المحلي المبرم مع/ شركة المقوع 

للهندسة و المقاوالت لتمديد العقد لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31  
 0098/LM  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 21/763 المؤرخ في 2021/6/2 المتضمن موافقة الشركة على 
التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي ممثل الجهة

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم وضوح مبررات التمديد المطلوبة

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

نشر

توصيات

 رقم الكتاب :21/2020
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

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

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم RFP-2047484 تقديم خدمات الوقاية الكاثودية 
SPECIALIZED CATHODIC PROTECTION SERVICES التخصصية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

طلب نشر الملحق رقم (2) للمناقصة رقم RFP-2047484 تقديم خدمات الوقاية الكاثودية 
SPECIALIZED CATHODIC PROTECTION SERVICES التخصصية

 

إفادة شركة نفط الكويت بعدم توقيع شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت أمر الشراء 
الخاص بالمجموعات (1 و2 و3) للممارسة RFQ-2053962 توريد أنابيب تبطين قياس5 & 7, 

5/8 9 للحفر التطويري، وذلك بسبب طلبها تأجيل أمر الشراء لحين البت بتظلم شركة التقنية 
للمعدات البترولية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر 
ثانيا: تمديد موعد االقفال المناقصة لمدة شهر

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر 
ثانيا: تمديد موعد االقفال المناقصة لمدة شهر

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة ساتكو انيرجي 

للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

توصيات

استدعاءات

 رقم الكتاب :169
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

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

 
 

شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

طلب ترسية المناقصة رقم RFP/2045041 تركيب مشعب رئيسي جديد للغاز منخفض الضغط و 
أعمال اخرى مرتبطة به في منطقة الشعيبة الصناعية على/ شركة مارك للتكنولوجية للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/7,454,944 

د.ك)

 

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

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

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مدى انطباق 

شروط المناقصة للشركة الموصى بالترسية عليها

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة كي دي دي بي 

للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1859
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1943
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم 2015/2014/81 االشراف على تنفيذ فصول ومختبرات في كلية 
الدراسات التكنولوجية الهندسية االلكترونية المبرم مع / مكتب دار الهدية لالستشارات الهندسة 

االلكترونية لمدة ستة أشهر حتى 2021/10/31 بتكلفة اضافية قدرها (79,587/474 د.ك)

 

طلب التمديد الثاني لعقد االتفاقية االستشارية للمناقصة رقم 2016/2015/180 االشراف على تنفيذ 
مباني لتخصصات جديدة مستحدثة بكلية التربية االساسية بالعارضية المبرم مع / دار الرشود 

لإلستشارات الهندسية لمدة ثالث شهور حتى 2021/7/31 بمبلغ اجمالي قدرة (23,024/166 د.ك)
        

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن توضيح 

مبررات التمديد المطلوبة

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4776
 تاريخ الكتاب :2020/11/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد االتفاقية االستشارية للمناقصة رقم 2016/2015/180 
إالشراف على تنفيذ مباني لتخصصات جديدة مستحدثة بكلية التربية األساسية بالعارضية المبرم مع/
دار الرشود لالستشارات الهندسية لمدة (7.367) أشهر اعتبارا من 2020/9/20 حتى 2021/4/30

على فترتين االولى لمدة شهرين بدون تكلفة مالية والثانية لمدة (5.367) أشهر بتكلفة إضافية 
بمبلغ اجمالي قدره(46.992/723 د.ك)

مفصلة كالتالي:
1-القيمة المتبقة من العقد (16.780/02 د.ك)
2-امر التمديد المطلوب (30.212/703د.ك)

كما اطلع الجهاز على:
- كتاب الهيئة رقم (594) المؤرخ في 2021/1/27 المتضمن احتساب القيمة المستحقة للجهاز 

االستشاري
-  كتاب الهيئة رقم (21/3415) المؤرخ في 2021/4/28 المتضمن  تعديل تكلفة التمديد مع 

االعتماد المالي
- كتاب الهيئة رقم (3574) المؤرخ في 2021/6/7 المتضمن تفصيل التكلفة االجمالية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1859
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1943
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب تمديد العقد رقم 2017/2016/9 تنفيذ فصول ومحتبرات في كلية الدراسات التكنولوجية 
الهندسة االلكترونية المبرم مع المقاول / شركة التخصيص الهندسية لمدة (174) يوم تنتهي في 

2021/9/27 وبدون أي تكلفة اضافية 

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع/ش ا م/2016/2015/73 مشروع مباني لتخصصات 
جديدة مستحدثة لكلية التربية االساسية بالعارضية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
المبرم مع / شركة الرابية لالنشاءات لمدة (82) يوم اعتبارا من 2021/3/16 حتى 2021/6/5 

بدون تكلفة مالية     

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن توضيح 

مبررات التمديد المطلوبة

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم صحة أسباب التمديد

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :21543
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

شركة الشرق االوسط لالنشاءات (مدكو) ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :21547
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

شركة الشرق االوسط لالنشاءات (مدكو) ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :21539
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

شركة الشرق االوسط لالنشاءات (مدكو) ذ م م
 
 

اعتذار شركة / الشرق األوسط لإلنشاءات عن تمديد صالحية األسعار و الكفالة المصرفية بالمناقصة
رقم و ش ج 2020/2019/12 الصيانة السنوية لكافة منشآت وزارة الشؤون االجتماعية لمحافظات

( العاصمة - الفروانية - الجهراء ) فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

اعتذار شركة / الشرق األوسط لإلنشاءات عن تمديد صالحية األسعار و الكفالة المصرفية بالمناقصة
رقم و ش ج 2020/2019/13 الصيانة السنوية لكافة منشآت وزارة الشئون االجتماعية لمحافظات 

(حولي - مبارك الكبير - األحمدي) فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

اعتذار شركة / الشرق األوسط لإلنشاءات عن تمديد صالحية االسعار و الكفالة المصرفية بالمناقصة
رقم و ش ج 2020/2019/4 الصيانة الجذرية لصاالت األفراح التابعة لوزارة الشئون االجتماعية 

لمحافظات ( حولي - مبارك الكبير -األحمدي )

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4120/15707/2021
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

 رقم الكتاب :4515
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب تعديل مبلغ وبداية األمر التغييري االول  بزيادة مبلغ (-/272,833د.ك) على قيمة عقد 
للمناقصة رقم و ش ج 2 / 2018/ 2019 توريد الحفاضات للمستفيدين بقطاع الرعاية االجتماعية 

لوزارة الشئون االجتماعية المبرم مع / شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة  لمدة 10 أشهر 
ليصبح  من 2021/6/1 بدال من 2021/4/1 وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة

 

** الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة **

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (17-2017/2016) للمناقصة رقم و ش ج ع /2016/2015/10 
الصيانة الدورية العمال انذار ومكافحة الحريق واالعمال الميكانيكية المتفرقة لكافة منشآت قطاع 

الرعاية االجتماعية المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من
2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ (23,555/071 د.ك)وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات 

المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/7 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4517
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

** الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة **

طلب التمديد الخامس للعقد رقم (20-2016/2015) من المناقصة رقم و ش ج ع/2015/2014/8 
أعمال التنظيف و النقل الداخلي و النفايات في قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع / شركة 

المجموعة األمنية الفنية للخدمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ 
(299,760/816 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/8 

أقفلت في 2021/5/30

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة رقم (4803) المؤرخ في 
2021/5/20 المتضمن موافقة الشركة لتمديد وموافقة وزارة المالية 

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :76/26
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :88/26
 تاريخ الكتاب :2020/07/29

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم و أ/2017/2016/248 استئجار عدد (34) سيارة متنوعة 
بدون سائق وعدد (2) باص مع سائق لوزارة االعالم المبرم مع/ شركة يوسف العويد وأوالده 

للتجارة العامة لمدة شهرين اعتبارا من 2021/7/1 
بمبلغ اجمالي قدره (-/13,585 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و أ/ 2019/2018/282 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 
وصيانة أجهزة مختلفة وإنشاء البنية التحتية للمحطات المساندة للموجة المتوسطة ( الصبية 

والمطالع ) للوزارة على/شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (ثالث أقل األسعار) المطابق 
للمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/4,880,163د.ك)

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (30/26) المؤرخ في 2021/2/17 المتضمن االعتماد 
المالي 

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3/26) المؤرخ في 2020/1/8 المتضمن طلب اعادة 
الترسية على شركة سلطان لالتصاالت (اقل االسعار)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

 رقم الكتاب :78
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :79
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و ضمان خطوط تغذية 
االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث التلفزيوني االرضي 

الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) استنادا للمادة رقم (55) من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 لعدم توافر اإلعتماد المالي

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (138) المؤرخ في 2020/11/16 المتضمن اعادة عرض 
الترسية

 

طلب إلغاء المناقصة رقم وأ/2020/2019/295 تقديم خدمة االستديوهات بسواتلها للنقل الحي 
وخدمات أخرى من موقع الحدث من العواصم العالمية لوزارة االعالم بسبب عدم الحاجة في الوقت 

الحالي بسبب جائحة كورونا

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على االلغاء لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/5/24

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا االحكام المادة 55 بند رقم 4 من قانون 

المناقصات العام 49  لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/4921$
 تاريخ الكتاب :2020/11/30

 
 
 

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

شركة مسار الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد وطلب إعادة النظر بقرار الجهاز 
والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و ضمان 
خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث التلفزيوني 

االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) وذلك كما هو مذكور في كتاب الشركة

 

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

للمحطات المساندة للموجة المتوسطة ( الصبية والمطالع ) للوزارة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (71) بتاريخ  2021/4/28 المتضمن الرد على شكوى شركة 
مسار الجزيرة للتجاره

- مرفق طتاب الوزارة رقم ( 80/26) بتاريخ 2021/5/25  المتضمن الرد على استفسارات الجهاز

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/5/24

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الشركة الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :9466
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

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

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (9256) المؤرخ في 2021/5/3 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الجميعي     رئيس قسم التحريج

طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13 القيام باعمال الحراسة االمنية 
بمقر الهيئة وبعض مرافقها وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة ولعدم رد إدارة الفتوى والتشريع 

على الهيئة

- مرفق إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

كما اطلع الجهاز على كتاب رقم (6314)بتاريخ2021/3/24 المتضمن افادة الهيئة

 

الموضوع
1

2

م

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

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2021/14) المنعقد بتاريخ 2/17/ 2021 
المتضمن :

1-عدم الموافقة على االلغاء
2- مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2020/49) بتاريخ 

2020/9/2 المتضمن : الموافقة على ترسية المناقصة على شركة الفيصل لحراسة المنشات(رابع 
أقل االسعار)بمبلغ(2,214,446/400 د.ك)

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا ألحكام
المادة 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/06/13 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 :9665
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :9626
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/9 شراء وتوريد اغذية متنوعة 
لحديقة الحيوان بالعمرية المبرم مع / شركة بيت اإلنماء للمقاوالت الزراعية لمدة ستة شهور 
اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/11/30 بمبلغ (-/75,000 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات طرح وترسية المناقصة الجديدة رقم (هـ ز / م م /2019/2018/29)

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/6 ( ع ) اعمال صيانة المرافق 
والخدمات بمرافق الهيئة قطاع ( B) المبرم مع / شركة مؤسسة خليل محمود للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/11/30 بمبلغ (-/179,675 د.ك) 
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (2020/2019/22)

 

الموضوع
3

4

م

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

عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور/ فالح الطامي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

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

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :6442
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية  المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/1 صيانه مشروع تحريج مدينه 
صباح االحمد على شركة / الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت ( ثالث أقل االسعار ) المطابق 

للشروط والمواصفات  بمبلغ إجمالي قدره (-/584,478 د.ك)

كما اطلع الجهاز كتاب الهيئة رقم (10014)  بتاريخ 2021/5/20 مبررات استبعاد العطاءات االقل 
سعرا

- افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تاجيل البت  بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/2218$
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1509$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة ارض الطيب للمقاوالت الزراعية من توصية الهيئة  بترسية المناقصة 
رقم هـ ز/م م/2019/2018/1 صيانه مشروع تحريج مدينه صباح االحمد على / شركة الهاجري 

للتجارة العامة والمقاوالت ( ثالث اقل االسعار)

 

(اعيد بحث) شكوى / شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية من توصية الهيئة بعدم ترسية 
المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/1 صيانه مشروع تحريج مدينه صباح االحمد على الشركة

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :859
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :861
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :916
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

طلب الموافقة علي الغاء الترسية للتعاقد المباشر ملف رقم ( 38AND0 )  شراء مستهلكات لجهاز
I500 SLS لحاجة كافة اقسام التخدير في المستشفيات وذلك لعدم التزام الشركة ببلد المنشا 

المدرج بعرض السعر و المعتمد مسبقا  ( USA ) و علية سيتم اعادة الطرح و طلب عطاء جديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

طلب إلغاء التعاقد المباشر رقم (43COV0) شراء مستهلكات جهاز ألقسام الطوارئ اقسام 
الطوارئ العامة لجميع المستشفيات مع/شركة وربة للتجهيزات الطبية (الموزع المحلي) لشركة 

HAMILTON MEDICAL .ZOIL CORPORATION  بمبلغ اجمالي قدره(-
/121,905 د.ك) وذلك إلفادة القسم الطالب باإللغاء للتأخير الشديد في توريد المستهلكات 

 

COLOPLAST PORGES - Hungary طلب االحاطة والعلم بانتقال وكالة الشركة المصنعه
- France لعقد التوريد رقم (19/1703G) مناقصة الخليج شراء لوازم تجهيز المستشفيات 

لتصبح مع / شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة بدال من شركة / هلث كير داينامكس للتجارة العامة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2481
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2469
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

 
 
 

طلب الوزارة االحاطة والعلم بورود خطأ بأسم الشركة بشأن التعاقد للعقدين ارقام أخ/2714/4 و  
أخ/2729/4 المبرم مع / ورثة المرحوم يوسف محمد حسين بهبهاني بدال من شركة / بهبهاني 

العقارية لمده سنة اعتبارا من 2021/4/1

 

طلب التمديد األول للعقد رقم م خ ع/2019/2018/31 تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين 
المتقاعدين المبرم مع / مجموعة الخليج للتأمين لمدة 6 اشهر اعتبارا من 2021/7/16 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/82,650,000د.ك) بنفس الشروط واألسعار

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزاره رقم 2588 المؤرخ في 2021/5/27 المتضمن تفاصيل امر 
التمديد المطلوب

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

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

عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع الدكتور/ مرسال الماجدي
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/ فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021-546-2530
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :911
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م خ ع/2016/44-2017 توفير اخصائيي نظم معلومات 
لنظام الملف االلكتروني الموحد المبرم مع / شركة الحلول التكنولوجية لمده ستة اشهر اعتبارا من 

2021/6/12 بمبلغ اجمالي قدره (-/94,800د.ك) بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم ص / م خ ع /2020/2019/16

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/178,480$) مايعادل مبلغ 
(53,900/960د.ك) مايعادل نسبة ( 20%) على قيمة عقد المناقصة رقم مناقصة الخليج (11) 

توريد لوازم جراحة القلب و األوعية الدموية (المجموعة االولى) المبرم مع / شركة االمارة للتجارة
 VOLCANO CORPORATION - PHILIPS USA/ COSTA العامة والمقاوالت

RICA وذلك للحاجة الماسة 

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للمناقصة 

الجديدة رقم ص / م خ ع /2020/2019/16

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

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

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :905
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

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

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره(5,270,795/480 $) مايعادل 
(1,591,780/234 د.ك) بنسبة (25%) على قيمة العقد رقم 2500G/18 على البند األول من 

مناقصة الخليج رقم (34) شراء لوازم تجهيز المستشفيات ( المجموعة الثانية)  لوازم طبية المبرم 
مع / شركة الدائرة المركزية بذات الشروط واألسعار ولحاجة الوزارة

 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص/ م خ ع/2020/2019/31توريد عدد (10) مركبة وانيت وعدد (6) 
مركبة جيب لخدمات الوزارة استنادا للمادة 55 بند 2 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1773) بتاريخ 2021/4/4 المتضمن ترسية المناقصة

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

استدعاءات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :1649
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2481$
 تاريخ الكتاب :2021/05/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االقتراع بين الشركات األقل سعرا المشاركة في المناقصة رقم م خ 
ع/2020/2019/37 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جدار ناري لبعض مستشفيات وزارة الصحة 

التي تساوت قيمة عطاءاتها بمبلغ اجمالي قدره (-/145.000 د.ك) التالية أسماءها :
1. شركة الشرق األوسط لالتصاالت

2. شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر

سبب االستدعاء: إجراء قرعة بين الشركتين وفقا للمادة رقم 61 من القانون 2016/49

 

شكوى / شركة Beliveve international group تشكيل لجنة لتقييم العرض الفني و المالي 
للمناقصة رقم ص /م خ ع /2020/2019/27 التخلص من المواد المشعة

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
  تم اجراء القرعة استنادا للمادة رقم 61 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 وبحضور كل 

من:
ممثل شركة الشرق األوسط لالتصاالت:

السيد/ مشعل العلي    رئيس قسم تنفيذ العمليات

ممثل شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر
السيد/ عمرو احمد مدني    مسؤول المبيعات

وعليه أسفرت نتيجة القرعة على فوز/ شركة الشرق األوسط لالتصاالت
 بمبلغ اجمالي قدره (-/145.000 د.ك)

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: رفض الشكوى وتخطر برد الجهة 
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :202103386
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

 رقم الكتاب :202112086
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع-15-2020-2021 تنفيذ اعمال الصيانه والترميم واالعمال االنشائيه 
لمدراس ومباني منطقه الجهراء التعليميه (المنطقه االولى)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي المعدل للمناقصة رقم م ع/2018/24-2019 تنفيذ اعمال 
الحراسه لمباني الوزاره في مدارس ومواقع منطقه العاصمه التعليميه لحاجه/اداره الخدمات العامه

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

نشر

 رقم الكتاب :202112843
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي المناقصة رقم م ع /2017/2016/53 صيانة وتشغيل نظم 
إنذار مكافحة حريق لمنطقة مبارك الكبير التعليمية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202110868
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :202110850
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :202110938
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (119) من المناقصة رقم 2015/2014/9 تنفيذ اعمال الحراسة 
لمنطقة العاصمة التعليمية - حولي التعليمية - الفروانية التعليمية - الجهراء التعليمية - ادارة 

مدارس التربية الخاصة - معاهد ومراكز التعليم الديني المبرم مع / شركة مجموعة الفريق االمنية 
لخدمات المدن اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (382,627/800 

د.ك) وذلك للحاجة الماسة  و لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م ع 
2019-2018/16/

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (118) من المناقصة رقم 2015/2014/9 تنفيذ اعمال الحراسة 
لمنطقة العاصمة التعليمية - حولي التعليمية - الفروانية التعليمية - الجهراء التعليمية - ادارة 

مدارس التربية الخاصة - معاهد ومراكز التعليم الديني المبرم مع / شركة المجموعة األمنية الفنية 
للخدمات لمدة ستة أشهرا اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ (-/502,902 

د.ك)وذلك لحاجة الوزارة الماسة  و لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م ع 
 2019/2018/24/

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (167) تنفيذ اعمال الحراسة لمنطقة حولي التعليمية المبرم مع / 
الشركة العالمية لالمن والسالمة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/10/1 بمبلغ اجمالى قدره 

(490,516/500 د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديده رقم م.ع/2019/2018/22

 

الموضوع
4
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6

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من:
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202110870
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :202110940
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202110842
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم (3) من المناقصة رقم م ع / 1 / 2015/2014 لتنفيذ اعمال حراسة 
لمنطقة مبارك الكبير التعليمية المبرم مع / شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/10/1 حتى 2022/3/31بمبلغ (-/290.880د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م ع /2019/2018/19

 

طلب التمديد الثالث للعقد (86) المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف 
والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المبرم مع / شركة الشماسية للتجارة 
العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (82,402/650 
د.ك) وذلك لحاجة الوزارة ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2020/2019/6

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (1) من المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال 
التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المبرم مع / شركة الكويتية لنقل 

النفايات ومعالجتها لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2022/1/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,225,158 
د.ك) وذلك للحاجة الماسة  و لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م ع 

2021/2020/1/

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد مع بيان اجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202110578
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :202110931
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد رقم (17) من المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة 
والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى) المبرم 
مع/شركة ديجل اإلنشائية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/10/17 

بمبلغ اجمالي قدره (-/625,000 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة م ع 
2021/2020/26

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202115087) المؤرخ في 2021/5/27 المتضمن طلب 
الموافقة على التمديد 

 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (55) للمناقصة رقم م ع /2017/2016/12 تنفيذ اعمال المراسلة 
ومقر منطقة حولي التعليمية المبرم مع / شركة اإلضافة الكويتية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/115.025د.ك)وذلك لحاجة الوزارة ولحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2020/2019/12

 

الموضوع
10

11

م

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم طرح المناقصة الجديدة رقم م ع 2021/2020/26

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

البيـــــــــــــــــــان



2021/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202103399
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

 رقم الكتاب :202110934
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202110924
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب تعديل نص المادة رقم (2) من الملحق رقم (2) للعقد رقم (60) للمناقصة رقم م 
ع/2011/2010/55 ربط مدارس وزارة التربية بشبكة واسعة النطاق (األلياف الضوئية) مع ديوان 

عام الوزارة وتؤكد بان الميزانية تسمح بالصرف بمبلغ تقديري (607,585/800 د.ك) .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202110060) المؤرخ في 2021/4/19 المتضمن رد 
الوزارة على االستفسارات 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (88) من المناقصة رقم م.ع/2017/2016/24 اعمال المراسلة 
لمدارس ومواقع منطقة الفروانية التعليمية وكافة المواقع التابعة لها المبرم مع / شركة االضافه 
الكويتيه للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/135,665د.ك) للحاجة الماسة و لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديده رقم 
2020/2019/10

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (93) من المناقصة رقم م.ع/2017/2016/25 تنفيذ اعمال المراسلة 
لمدارس ومواقع منطقة الجهراء التعليمية وكافة المواقع التابعة لها المبرم مع / شركة البحار 

للخدمات العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/10/1 بمبلغ إجمالي وقدره (-/123,075 د.ك) 
بنفس الشروط والمواصفات وذلك للحاجة الماسة و لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديدة م ع 

2019/11

 

الموضوع
12
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14

م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الطلب للجهة بناء على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المبلغ

المطلوب للتمديد

البيـــــــــــــــــــان
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/06/13 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

توصيات

شكاوي/ تظلمات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2364$
 تاريخ الكتاب :2021/05/20

شركة مجموعة معرفي الهندسية ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2019/2018/13 اصالح و تشغيل و نقل و تركيب و 
صيانة تمديدات و بنود شبكات حاسوبية و ملحقاتها في المدارس و المواقع التابعة للوزارة و تقديم 
الدعم الفني لها و التدريب على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (ثاني اقل االسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالى قدره (-/97,149د.ك)

- تم استبعاد (أقل األسعار) شركة الفائز للحاسبات الستشارات تقنية المعلومات بمبلغ (-
/88,888د.ك) لعدم مطابقة الشروط

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

 

تظلم شركة مجموعة العرفج القابضة في المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز 
اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي للشركة 

الموصى بالترسية عليها خالل 10 ايام عمل

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2546$
 تاريخ الكتاب :2021/06/02

 
 
 

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 نبراس الخليج لتطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة ذ م م
2- شركة ثري اي كنكشنز اند سستمز للتجارة العامة ذ م م

3- شركة اليف الين لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات واالدوات الطبية
4- شركة اس ام تي للتجارة العامة  ذم م 

5- شركة جرين اليكتريك للخدمات البترولية والبحرية ذ م م
6- شركة الوسيلة المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ش ت ب

7- شركة ام كي سي الخليجية للمقاوالت الكهربائية وااللكترونية ذ م م

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/43 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان


