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 Page22021/04/11 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/25
17-شعبان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/03/31 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/03/31 م

االربعاء2021/25 )( الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
بدر عبداللطيف الدويسان
عبدالمحسن مزيد الصانع
عبد الله مبارك الشريف
 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

 مساعد المطيري

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

عضو / ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1

2
3
4
5
6
7
8

9

10

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  05-04-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 



 Page32021/04/11 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 معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة األعالم
 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات

البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية

السيد / فيصل الحربي     مدير إدارة الحاسب

السيد/ خالد الشمري     مساعد مهندس 
تبريد

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ هيثم درويش     ممثل الجهة

السيدة/ أبرار الزنكي     رئيس قسم الصيانة

السيده/ ساره الحساوي     محاسب 
اختصاصي ممثل الجهة

السيده/ امل بوراشد     رئيس قسم االمن

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل 
العقود الفنية ممثل الجهة

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل 
الدعم التجاري ممثل الجهة

السيد/ مشاري الشمري     اختصاصي 
محاسبي
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2021/25

  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 Page42021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

جامعة الكويت

الرقم :- 2021-2020/29

الرقم :- 18/1310c/ku/kucp-19(ع)

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير مراسلين لخدمات توصيل البريد _اداره الموارد البشريه -جامعه
الكويت

 

فض العطاء المالي لمناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة شبكات األلياف البصرية 
(OFC) لمدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة صبحان للمقاوالت الزراعية ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  الكفالة البنكية 

موجهة للجهة.

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة سينارجي سليوشنز للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفاله موجهه 

للجهه.
 - شركة جلوبل تكنولوجيا لمواد وانظمة واجهزة االتصاالت ذ م م

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة العطاء 
ضمن المظروف الفني.

 - شركة حيات لالتصاالت / مساهمة عامة
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة عطاء 

ضمن المظروف الفني.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page52021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و أ/ 2019/2018/286
أعمال صيانة واصالح وتركيبات اضافية ألنظمة مكافحة واتذار الحريق طبقا لمتطلبات االدارة العامة

لالطفاء للمحطات الخارجية لوزارة االعالم

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page62021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2020/2331$
 تاريخ الكتاب :2020/07/26

 
 
 

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

فردي ومنحها الفرصة بتقديم خدماتها إلنجاح المشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل الدعم التجاري ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة ويحال للقطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page72021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :7/2020
 تاريخ الكتاب :2020/07/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم  Ref : FEG - 2019/3 العقد الشامل لتسفين و 
صيانة الناقالت

- اطلع الجهاز على:
* كتاب الجهة رقم 2020/003 المؤرخ في 2020/10/8 المتضمن: طرح الممارسة محدودة استنادا

ألحكام المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
* كتاب الجهه رقم (2) بتاريخ 2021/3/17 المتضمن التعديالت المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود الفنية ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة ويحال للقطاع الفني

البيـــــــــــــــــــان

محدودة



2021/25

  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 Page82021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2522
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين للشركات المشاركة المناقصة رقم ق ع 2020/2019/1 استئجار 
مركبات متنوعة للهيئة العامة للقوى العاملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الشمري     مساعد مهندس تبريد

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة ق ع 2019/2018/28 تجديد وصيانة تراخيص اوراكل النظمة 
نظام ميكنة العمل بالهيئة المبرم مع / شركة أوالد جاسم محمد ثنيان الغانم للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/3/19 بمبلغ إجمالي قدره ( -/ 55,922 د.ك) بنفس 
الشروط واالسعار وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة ولحين اإلنتهاء من اجراءات طرح 

الممارسة الجديدة رقم ق ع 2021-2020/5 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
  الطلب من المناقص الفائز بالمناقصة تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم (46) من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات الممارسة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/25

  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 Page92021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1746
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1283
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

طلب الغاء طرح المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2020/2019/3 تنفيذ أعمال الحراسة بكليات ومعاهد 
الهيئة المنطقة الثالثة -العارضية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و ذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الهيئة

- يوجد شرط بالمناقصة ( ال يجوز في أي حال من األحوال لنفس الشركة العمل في أكثر من منطقة 
واحدة )

** علما بأن الحالي للمنطقة الثانية مبرم مع/شركة امبريال للخدمات اللوجستية لمدة ثالث سنوات 
وتم توقيع العقد بتاريخ 2019/11/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ امل بوراشد     رئيس قسم االمن

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 16 - 2015 / 2016 لتنفيذ أعمال الحراسة 
بكليات ومعاهد الهيئة المنطقة األولى - الشويخ المبرم مع / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية 

لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/5/1 حتى 2021/10/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(146,143/440د.ك) ذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 

. 2020/2019/4/

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (1867) المؤرخ في 2021/3/22 المتضمن نفس الطلب

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة لعدم صحة أسباب االلغاء ودراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 

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

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page102021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :655
 تاريخ الكتاب :2021/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/8225
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ش ج 2020/2019/1 استئجار وتشغيل مركبات متنوعة 
مع سائقين ووقود للوزارة ) لمدة 3 سنوات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (655) المؤرخ في 2021/1/10 المتضمن طرح المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 2017/2016/5 شبكات الري والمزروعات لكافة 
منشات الوزارة المبرم مع / شركة علي محمد ثنيان الغانم وأوالده للتجارة العامة لمدة ثالثه أشهر 
اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ وقدره (-/80,000 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات طرح المناقصة رقم و ش ج 2021/2020/1

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page112021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

توصيات

 رقم الكتاب :4120-6057
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تخفيض قيمة التعاقد للمناقصة رقم و ش ج 2019/2018/9 اعمال صيانة تشغيل 
واصالح اجهزة تصوير المستندات واجهزة الفاكس التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية المبرم مع / 

شركة النهار الدولية لمكائن التصوير والطباعة بنسبة (20%) لتصبح بمبلغ اجمالي وقدره (-
/310,968 د.ك) بدال من (-/388,764 د.ك) وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 7941 المؤرخ في 2021/3/15 المتضمن الرد على طلب 
الجهاز

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

تعديل مبلغ التعاقد



2021/25

  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 Page122021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :391
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ . غ / م . خ . ع /2020/2019/1 تقديم خدمات فنية مساندة (فني 
مختبر) لمختبرات فحص األغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشاري الشمري     اختصاصي محاسبي

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page132021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

التأمين األولي

توصيات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/991$
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

إفاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين للشركات المشاركة للمناقصة رقم هـــ . غ /م خ ع 
/2020/2019/2 شراء وتجهيز مختبر فحص األغذية الرئيسي

 

إفاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين للشركات المشاركة للمناقصة رقم هـ.غ/ م خ ع/2020/2019/3 
شراء و تجهيز مختبر فحص اغذيه متنقل

 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـــ . غ /م خ ع /2020/2019/2 شراء 
وتجهيز مختبر فحص األغذية الرئيسي لمدة (30) يوم وذلك للتأخر باستالم وثائق العطاءات

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
  

الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 
(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
  

الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم 
(46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد

تمديد فترة دراسة العطاءات



2021/25

  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 Page142021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

نشر

 رقم الكتاب :116
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم ( 1 ) للمناقصة رقم RFP-2032970 تزويد خدمات التمريض لمستشفى 
األحمدي

PROVISION OF NURSING SERVICES YO AHMADI HOSPITAL

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/25

  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 Page152021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :102
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :21/109
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على اصدار االمر التغييري االول على عقد 
المناقصة رقم RFP-2021120 خدمات صيانة شاملة لمنشآت الغاز في جميع مناطق شركة نفط 
 COMPREHENSIVE MAINTENANCE OF GAS FACILITES IN الكويت
ALL KOC AREAS المبرم مع / شركة سيبك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت بدون أي 

تكلفة إضافية بمبلغ إجمالي قدره (17.581.850/935دك) بما يعادل نسبة (22.38%) وذلك خالل 
مدة العقد المتبقية من 2021/4/1 حتى تاريخ 2022/3/31

 

طلب اصدار االمر التغييري الرابع لزيادة مبلغ اجمالي قدره (252.802/800 د.ك)  دون اي زيادة 
على قيمة العقد رقم 16052538 من المناقصة رقم RFP-2022206 تقديم خدمات صيانة شاملة 

النظمة كشف الحريق والغاز في مناطق شمال وغرب الكويت المبرم مع/ شركة المير للخدمات 
الفنية وذلك لالسباب المذكورة في كتاب الشركة علما بان التكاليف سيتم تغطيتها من المبلغ الغير 

مستخدم و المبلغ االحتياطي في العقد  

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة البديلة

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

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ عبدالمحسن الصانع
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page162021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

استدعاءات

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

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

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الشركة اصدار األوامر التغييرية لعقد المناقصة رقم RFP-2027893(ع) المخطط الرئيسي 
لخدمات المنشآت التابعة للشركة في جنوب وشرق وشمال وغرب الكويت المبرم مع / شركة اوبن 

وير الستشارات الكمبيوتر على النحو اآلتي :
أوال : التمديد لمدة (12) شهرا اعتبارا من 2021/6/22 حتى 2022/6/21 بنفس الشروط واالسعار

.
ثانيا : االمر التغييري بالزيادة على قيمة العقد بمبلغ وقدره (-/1,820,250 د.ك ) ما يعادل نسبة 

 (%17.14)
ثالثا : االمر التغييري بالتخفيض على قيمة العقد مبلغ وقدره (-/123,528 د.ك) ما يعادل نسبة 
(1.16%) وذلك لتخفيض عدد 8 موظفين من العمالة الغير كويتية ذوالوظائف الدائمة خالل مدة 

التمديد .

 

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
بعد االستماع الى ممثلي شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت :

- المهندس/ عامر العوضي       المدير العام
- المهندس/ عمرو محمد مندور   مدير المشروع

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page172021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح مناقصة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :968/5/844
 تاريخ الكتاب :2020/10/13

 
 
 

 رقم الكتاب :193
 تاريخ الكتاب :2020/09/01

 
 
 

 رقم الكتاب :9923
 تاريخ الكتاب :2020/12/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 6-2020/2019 اعمال النظافة لمباني المعهد الرئيسية
ومحطاته الخارجية

 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 8-2019/2018 خدمة التأمين على مباني وممتلكات المعهد 
والعاملين لمدة 3 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / فيصل الحربي     مدير إدارة الحاسب

طلب شراء مصادر المعلومات المطبوعة و االلكترونية للمركز الوطني للمعلومات العلمية و 
التكنولوجية للمعهد من الشركات المذكورة بالكشف المرفق بمبلغ اجمالي قدره (-/352,000 د.ك)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/12/18

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم الرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/1/20

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن طلب التعاقد المباشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page182021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 4-2017/2016 إنشاء 
وإنجاز وصيانة مشروع مأخذ ماء بحر موقع الشويخ

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 6-2019/2018 نظام 
ادارة الفحص للنفوط الخام الكويتية مع قاعدة بيانات لفحوص النفوط الخام

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
  

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

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
  

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



2021/25

  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 Page192021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :37/5/56
 تاريخ الكتاب :2021/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2020/8
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

شركة اسبار للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 1-2017-2018 تقديم خدمات مستخدمين وعمالة معاونة 
وإدارية على/ دلة العربية للتجارة العامة و المقاوالت ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/270,936 د.ك) المطابق للمواصفات لمدة 3 سنوات 

- اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم (15) المؤرخ في 2021/1/21 المتضمن اسباب استبعاد 
الشركات االقل سعرا

 

طلب شركة اسبار للتجارة العامة والمقاوالت تفعيل المادة (62) من قانون 74 لسنة 2019 
للمناقصة رقم 6-2019/2018 نظام ادارة الفحص للنفوط الخام الكويتية مع قاعدة بيانات لفحوص 

النفوط الخام

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة لعدم قيام المناقص الموصى بالترسية عليه تجديد التأمين 
األولي

ثانيا: االحالة للجهة واالفادة بالرد حيال عدم تجديد كافة المناقصين التأمين االولي

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/25

  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 Page202021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :16590
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :16593
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :16587
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم 12-2020/2019 شراء تجهيزات أوراكل لتحسين أداء 
خدمات النظم المتكاملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أبرار الزنكي     رئيس قسم الصيانة

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 3-2021/2020 صيانة وحدة تخزين األداء 
العالي

 

طلب نشر الملحق رقم (1) بشأن المناقصة رقم 6-2020/2019 توفير خدمات الدعم الفني وصيانة 
وتحديث التجهيزات اآللية لدى الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 16595 بتاريخ 2021/3/22 المتضمن الرد على استفسارات 
الشركات

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

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

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page212021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :15417
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :15418
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :17366
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 3-2016/2015 استئجار سيارات الخدمات الالزمة للديوان 
المبرم مع / شركة بوينت وورد لتأجير السيارات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 

2021/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (33,250/800 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية 
المناقصة الجديدة 2020/2019/9

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 7 - 2015/2014 توفير خدمات االمن والحراسة الالزمة 
لمبنى الديوان المبرم مع / شركة المتحدة الدارة المرافق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 
حتى 2021/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (32,465/940 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم 2020/2019-1

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم د خ/25/6/53-2016 للمناقصة رقم 9- 2015/2014 الصيانة 
الشاملة الجهزة الشبكة والماسحات الضوئية بالديوان المبرم مع/ شركة زاك سلوشنز النظمة 

الكمبيوتر لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(31,975/758د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/8

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة بتوقيع العقد الجديد

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page222021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

أمر تمديد/ أمر تغييري

رسائل واردة

 رقم الكتاب :18147
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/100
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف ذ م م
 
 

طلب تعديل تاريخ بداية التجديد الثالث للعقد رقم د خ (4/6/53-2018) خدمات مايكروسوفت للدعم 
الفني MICROSOFT PREMIER SUPPORT المبرم مع/ شركة ايبال الستشارات 

الكمبيوتر ليصبح لمدة سنة اعتبارا من 2020/11/26 بدال من 2020/11/25 وذلك لوجود خطا 
مطبعي

 

طلب شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف اإلفادة عن أسباب التأخير في مخاطبة الشركة 
الستكمال اجراءات التعاقد لتنفيذ المناقصة رقم 1-2020/2019 توفير أعمال األمن والحراسة لمبنى

ديوان الخدمة المدنية.

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page232021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

نشر

 رقم الكتاب :1662
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم دأ/هـ/439 اعمال التشغيل والصيانه لخدمات 
ومرافق قصر بيان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ساره الحساوي     محاسب اختصاصي ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/25

  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 Page242021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2122
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :1902
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1771
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد الممارسة رقم (دأ/م/11) تزويد الديوان االميري ببطاقات الوقود المبرم مع
/ شركة السور لتسويق الوقود لمدة 3 أشهر اعتبارا من 20212/4/1 حتى 2021/6/30 بمبلغ (-

/24,750 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح الممارسة رقم (دأم/475)

 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد رقم (دأ/هـ/89) الممارسة صيانة االنظمة اعمال الصيانة لالنظمة 
الميكانيكية و الكهربائية و االعمال االنشائية للمبنى االداري بقصر السيف العامر مع/ الشركة 

الوطنية لتطوير مشاريع البنية التحتية لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/6/30 
بمبلغ اجمالي قدره (-/16,500 د.ك)

 

طلب التجديد السنوي الثامن للعقد دأ/م/31-صيانة عدد (8) سيارات بنتلي مصفحة المبرم مع / 
شركة الزياني للتجارة العامة لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ اجمالي 

قدره(-/96,000د.ك)

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من:
عضو ممثل وزارة المالية السيد/ عبدالمحسن الصانع

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

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page252021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :1944
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :1726
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد الممارسة رقم دأ / هـ / 64 اعمال تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات 
التجميلية والري بالديوان االميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء المبرم مع / شركة 
الحقول الخضراء لمدة شهرين اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/5/31 بمبلغ اجمالي قدره 

(694,485/750د.ك) ، وذلك لحين االنتهاء من اخذ موافقة ديوان المحاسبة للمناقصة الجديدة رقم 
(دأ/هـ/386)

 

طلب ترسيه المناقصة رقم د أ/هـ/205 أعمال التشغيل وصيانة المباني والمرافق والخدمات - قصر 
السيف العامر على/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده (اقل االسعار) المطابق للشروط بمبلغ
اجمالى قدره (-/5,078,480د.ك) استنادا الحكام المادة رقم (40) من قانون المناقصات مع تمديد 

الكفاالت االولية لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده (اقل االسعار) المطابق 
للشروط بمبلغ اجمالى قدره (-/5,078,480د.ك) استنادا الحكام المادة رقم (40) من قانون 

المناقصات 49 لسنة 2016 بعد عمل الموازنة التثمينية
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/25

  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 Page262021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :1823
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1630
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم د أ / م 412 أعمال التأمين والحراسة للمبنى اإلداري بقصر بيان المرساة 
على/ الشركة العالمية لألمن والسالمة وذلك لعدم الحاجة اليها على أن يتم االفراج عن جميع 

الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين في المناقصة بما في ذلك الشركة التي تمت الترسية عليها 
علما أنة لم يتم توقيع العقد طبقا للمادة (64) من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات 

العامة.

 

طلب ترسية المناقصة رقم د أ/م438 صيانة آالت التصوير والفاكسات وملحقاتها بالديوان على 
شركة / بريمير تكنولوجي ألجهزة ومعدات التصوير واالجهزة االلكترونية وأجهزة الكمبيوتر  ( أقل 
االسعار ) حيث أنها تعتبر األفضل من الناحية الفنية والمالية بمبلغ إجمالي قدره (-/294,000 د.ك )

لمدة ثالث سنوات 

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: العدول عن الترسية استنادا للمادة 64 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016
ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة استنادا للمادة 55 بند 4 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 

2016

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على شركة / بريمير تكنولوجي ألجهزة ومعدات التصوير واالجهزة 
االلكترونية وأجهزة الكمبيوتر ( أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/294,000 د.ك ) لمدة ثالث 

سنوات
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

الغاء



2021/25

  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 Page272021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :3663
 تاريخ الكتاب :2020/10/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2957
 تاريخ الكتاب :2020/08/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2019/133-2020 توريد وتركيب وتشغيل االت ومعدات لتجارب مختبرات
الفيزياء - كليه العلوم (الشداديه)

 

طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/5 أعمال احالل وتشغيل وصيانة مضخات مياه وملحقاتها 
بموقع الجامعة بالشويخ 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم درويش     ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page282021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1722
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1723
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1732
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب تعديل مبلغ التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2017/2016/1 اعمال االمن والحراسة بكافة 
مواقع الجامعة - ادارة االمن والسالمة  المبرم مع / مركز الرواد للخدمات االمنية لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2021/2/1 حتى 2021/7/31 ليصبح بمبلغ (1,492,871/160 د.ك) بدال من 
(1,493,168/448 د.ك) و ذلك لمالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب تعديل مبلغ التمديد لعقد المناقصة رقم 2018/2017/1 اعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات
الهندسية في قطاع ( الخالدية - الشدادية - الفنطاس ) - الدارة االنشاءات والصيانة - الجامعة 
المبرم مع / شركة الخليج الهندسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/2/1 حتى 2021/7/31 

ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (614,335/836 د.ك) بدال من (703,066/662د.ك) بناء على موافقة 
ديوان المحاسبة

 

طلب تعديل مبلغ التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم االتفاقية ج ك /07/11-08 مشروع كلية العلوم 
اإلدارية وكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم  الجامعية - جامعة الكويت المبرم مع/ شركة 
كامبردج سفن أسوشيتس بالتعاون مع دار مستشارو الخليج لإلستشارات الهندسية لمدة (90) يوما 
اعتبارا من 2021/1/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (74,257/822 د.ك) وذلك بناءا على

مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page292021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1733
 تاريخ الكتاب :2021/03/17

 
 
 

طلب تعديل قيمة  تمديد عقد االتفاقية رقم ج ك /09/08/12 دراسة وتصميم واإلشراف على مباني 
كليات العلوم االجتماعية /حقوق /الشريعة والدراسات اإلسالمية / نادي أعضاء هيئة التدريس ( 1 

من 2 ) والمسجد الفرعي في المدينة الجامعية الجديدة - كويت المبرم مع / المكتب االستشاري 
العالمي / بيج سيذير الند بيج انتر ناشيونال بالتضامن مع المكتب االستشاري / دار اس كيو سي 
إنترناشيونال لالستشارات الهندسية " دار صالح القالف لالستشارات الهندسية" لمدة 306 يوم 

اعتبارا من 2021/3/1 حتى 12/31/ 2021 لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (563,973/280د.ك) بدال 
من (722,351/900د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page302021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :1679
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :768
 تاريخ الكتاب :2021/02/02

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/13-2021 توريد وتركيب وتشغيل معدات علميه -كليه الطب 
(مركز العلوم الطبيه) على / شركة دنيا لألجهزة الطبية والتقنية (ثاني أقل االسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/199,795 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2020/2019/21 توفير فنيين وخدمات لمركز نظم 
المعلومات لمدة 3 سنوات - مركز نظم المعلومات - جامعة الكويت على / شركة أحمد يوسف 

بهبهاني للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي (97,444/990 د.ك) وذلك 
بعد تخفيض نسبة ( 20 %) من قيمة المناقصة استنادا الى قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة 

المالية وتعديل مدة التعاقد لتصبح سنتان بدال من ثالث سنوات.

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة ويحال للقطاع الفني

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة لقيام الجهة بالتعديل على شروط المناقصة المطروحة
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/25

  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 Page312021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :385751
 تاريخ الكتاب :2020/12/08

 
 
 

 رقم الكتاب :202021882
 تاريخ الكتاب :2020/12/16

 
 
 

 رقم الكتاب :202000678543
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

 
 
 

 رقم الكتاب :202020178
 تاريخ الكتاب :2020/12/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع / 3 / 2021/2020 صيانة أجهزة أمن المعلومات والشبكة 
الرئيسية وملحقاتها وتقديم الدعم الفني لها

 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/29 اعمال اصالح وتشغيل وصيانة 
واستبدال قطع غيار باحواض السباحه التابعة للوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (20206324) المؤرخ في 2021/3/7 المتضمن التعديالت

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2020/5-2021 توريد ونقل وتركيب وضمان وصيانه اثاث مكتبي 
ومدرسي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة العامة رقم م.ع/2017/54-2018 توريد وتركيب وتشغيل صيانه اجهزه اثبات 
الدوام ببصمه االصبع والبرامج الملحقه بها لمدارس وزاره التربية

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق وثائق المناقصة مع مواد قانون المناقصات العامة

49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تنسيق الجهة مع ديوان الخدمة 

المدنية وادارة الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page322021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202104922
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :202106822
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :202106309
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (15) للمناقصة رقم م ع / 2015/2014/15 ( ع ) اعداد وتقديم 
وجبات غذائية صحية لرياض االطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات المبرم مع / شركة دراية 

الكويتية لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة لمدة سنة من 2021/9/1 حتي 2022/8/31  بمبلغ 
اجمالي قدرة ( 457,433/300 د.ك )  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 

 2020/2019/31

 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم (10) من المناقصة رقم م ع / 2015/2014/2 تنفيذ اعمال 
المراسلة لمدارس ومقر منطقتي العاصمة واالحمدي التعليميتين المبرم مع شركة البحار للخدمات 

العامة لمدة خمسة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/202,530 د.ك )

 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم (1) للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ اعمال النظافة بمنطقة
االحمدي التعليمية و المدارس التابعة لها المبرم مع / الشركة الكويتية لنقل النفايات و معالجتها 
اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (1,030,246/500 د.ك) بنفس 

الشروط و المواصفات و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م ع /2021/2020/1

 

الموضوع
5

6

7

م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page332021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :202101164
 تاريخ الكتاب :2021/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :202018788
 تاريخ الكتاب :2020/11/18

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2016/2015/45 لتنفيذ أعمال إصالح وصيانة وتشغيل
معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة التابعة لديوان عام الوزارة (المنطقة 
األولى  ) الشويخ/الجابرية /الزهراء المبرم مع / شركة كاظمة لخدمات الصيانة لمدة ستة اشهر 
اعتبارا من 2021/5/22 حتى 2021/11/21 بمبلغ إجمالي قدره (42,216/390د.ك) لحاجة 

الوزارة .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202103487) المؤرخ في 2021/2/4 المتضمن قيمة 
التمديد المطلوب

 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز وترسية المناقصة رقم م ع 2018/2017/31 ربط شبكة
ديوان عام الوزارة بالمدارس بالLTE على / شركة فاست لإلتصاالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-

/149,900 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب وزارة التربية رقم 202018780 المؤرخ في 2020/11/18 المتضمن 
طلب تمديد التأمين األولي لجميع المناقصين

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202107044 المؤرخ في 2021/3/17 المتضمن طلب الرد 
على التوصية 

 

الموضوع

الموضوع

8

9

م

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن وضع 

المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على توصية الجهة واالذن للجهة االستكمال مع جميع 

العطاءات استنادا ألحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 وموافاة الجهاز 
بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page342021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1386$
 تاريخ الكتاب :2021/03/28
شركة مدى لالتصاالت ش م ك 

 
 

 رقم الكتاب :2021/1387$
 تاريخ الكتاب :2021/03/28
شركة مدى لالتصاالت ش م ك 

 
 

شكوى شركة / مدى لإلتصاالت بشأن ترسية المناقصة رقم م ع /2018/2017/23 توريد ونقل 
وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة اتصاالت وملحقاتها مع توفير خدمة االتصال والتمديدات لربط 

شبكة الوزارة بشبكة االنترنت خط 2 على / شركة كوالتي نت بالرغم من أنها ال تمتلك شهادة شريك 
ذهبي خاص بالمنتج المطلوب

 

طلب شركة/ مدى لالتصاالت دراسة عطاء شركتهم للمناقصة رقم م ع 2018/2017/31 ربط شبكة 
LTEديوان عام الوزارة بالمدارس بال

 

الموضوع
10

11

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 61 باجتماع رقم 

(2021/25) المنعقد في 2021/3/31 المتضمن: عدم الموافقة على توصية الجهة واالذن للجهة 
االستكمال مع جميع العطاءات استنادا لظاحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 

2016 وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page352021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2021/807
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (1) بشأن المناقصة رقم 2020/2019/20 تعديل و تحديث أنظمة كهرباء 
الطوارئ بمستشفى جابر األحمد الصباح

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على النشر

ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 أسابيع

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page362021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :546/784
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :944
 تاريخ الكتاب :2020/08/10

 
 
 

رد الوزارة على االستفسارات المقدمة من احدى الشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص / م خ ع 
/2021/2020/28 خدمة نقل المواد المشعه الخاصه بوحدات الطب النووي التابعه ألقسام التصوير 

الطبي ومركز الشيخ جابر األحمد للطب الجزيئي

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الشركة رقم (664/)2021 المؤرخ في 2021/2/8 المتضمن 
االستفسارات 

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2021/2020/11 مراقبة وتقييم أداء وحدة 
معالجة النفايات االكلينيكية الشعيبة - 2 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (633) بتاريخ 2021/3/3 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 أسابيع

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

بشأن شروط مشاركة المناقصين

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page372021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :730
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :430
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (063DI0) شراء لوازم طبية - إدارة المستودعات الطبية - مادة تستخدم 
 M قفازات طبية خالية من البودرة من مادة التيكس قياس

(ممارسة مماثلة 3/2GM) لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية و المستشفيات وذلك وفقا 
للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب طرح الممارسة 065DI0 شراء لوازم طبية - إدارة المستودعات الطبية المادة تستخدم قفازات
طبية خالية من البودرة من مادة التكس قياس L ممارسة مماثلة 3/2GL لحاجة كافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تتولى الجهة اجراءات االعمال بممارسة 

عامة وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016

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

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ عبدالمحسن الصانع
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تتولى الجهة اجراءات االعمال بممارسة 

عامة وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016

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

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ عبدالمحسن الصانع
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/25

  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 Page382021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :531
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :616
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل القيمة االجمالية للتعاقد المباشر رقم (9LB105) شراء مواد تستخدم 
محاليل و مستهلكات إلجهزة Dimension chemistry analyser  من / شركة صفوان للتجارة

العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي ) siemens healthcare بمبلغ إجمالي قدره (-
/277,122د.ك) بدال من (316,685/625د.ك) و ذلك بعد تعديل  الكميات و بناءا على موافقة ديوان

المحاسبة

 

طلب االحاطة و العلم بتغيير المالك للعقد رقم (أخ/2834/4) سكن جماعي ليصبح مع السيد / ابراهيم
حمود ابراهيم الصقعبي بدال من / شركة دروب العقاريه

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page392021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :1946
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع الشركات المذكورة بالكشف المرفق لصيانة االجهزة الطبية - اجهزة اشعة -
اجهزة تعقيم ( شامل قطع الغيار ) للسنة المالية 2021-2022 بمبلغ اجمالي قدرة

 ( 29,975,178/600 د.ك ) اعتبارا من 2021/4/1 حتي 2022/3/31 بناءا علي المادة رقم( 18 
) من قانون المناقصات العامة رقم ( 49 ) لسنة 2016 علي النحو التالي : 

- العقد رقم ( 5 ) شراء ( 706 ) جهاز من / شركة  AL ESSA  بمبلغ ( 204,949/500 د.ك )
- العقد رقم ( 7 ) شراء ( 505 ) جهاز من / شركة  AL ESSA  بمبلغ ( 136,862/500 د.ك )

- العقد رقم ( 8 ) شراء ( 622 ) جهاز من / شركة  AL ESSA  بمبلغ ( -/151,129 د.ك )
- العقد رقم ( 9 ) شراء ( 440 ) جهاز من / شركة  AL ESSA  بمبلغ ( 116,764/500 د.ك )
- العقد رقم ( 10 ) شراء ( 343 ) جهاز من / شركة  AL ESSA  بمبلغ ( 121,240/500 د.ك)
- العقد رقم ( 11 ) شراء ( 983 ) جهاز من / شركة  AL ESSA  بمبلغ ( 269,746/500د.ك )

- العقد رقم ( 233) شراء ( 11) جهاز من / شركة  AL SHAIEH HC بمبلغ ( -/81,072 د.ك 
(

- العقد رقم ( 384 ) شراء ( 99 ) جهاز من / شركة ALTCOMED   بمبلغ ( 77,450/500 
د.ك )

- العقد رقم ( 27 ) شراء ( 54 ) جهاز من / شركة  AMICO   بمبلغ ( -/120,738 د.ك )
- العقد رقم ( 62 ) شراء ( 26 ) جهاز من / شركة  ASHRAF  بمبلغ ( -/141,738 د.ك )
- العقد رقم ( 63 ) شراء ( 23 ) جهاز من / شركة  ASHRAF  بمبلغ ( -/171,681 د.ك )
- العقد رقم ( 64 ) شراء ( 1066 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/1,328,312 د.ك )

- العقد رقم ( 65 ) شراء ( 913 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 1,340,546/500 د.ك )
- العقد رقم ( 66) شراء ( 684 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 836,154/200 د.ك )
- العقد رقم ( 67 ) شراء ( 1351 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/1,711,022 د.ك )

- العقد رقم ( 68 ) شراء ( 803 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/869,743 د.ك )
- العقد رقم ( 69 ) شراء ( 782 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/1,219,917 د.ك )

- العقد رقم ( 70 ) شراء ( 2675 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 2,439,517/500 د.ك )
- العقد رقم ( 75) شراء ( 67 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 852,980/700  د.ك )
- العقد رقم ( 76 ) شراء ( 69 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/791,643  د.ك )
- العقد رقم ( 77 ) شراء ( 72 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/976,442 د.ك )

 

الموضوع
8
م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page402021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :1946
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع الشركات المذكورة بالكشف المرفق لصيانة االجهزة الطبية - اجهزة اشعة -
اجهزة تعقيم ( شامل قطع الغيار ) للسنة المالية 2021-2022 بمبلغ اجمالي قدرة

 ( 29,975,178/600 د.ك ) اعتبارا من 2021/4/1 حتي 2022/3/31 بناءا علي المادة رقم( 18 
) من قانون المناقصات العامة رقم ( 49 ) لسنة 2016 علي النحو التالي :

- العقد رقم ( 78 ) شراء ( 66 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 963,752/300 د.ك )
- العقد رقم ( 79 ) شراء ( 31 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/380,416 د.ك )

- العقد رقم ( 80 ) شراء ( 91 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/1,433,558 د.ك )
- العقد رقم ( 81 ) شراء ( 248 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 2,402,598/500 د.ك )

- العقد رقم ( 82 ) شراء ( 67 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 200 /106,047 د.ك )
- العقد رقم ( 83 ) شراء ( 81 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/140,795 د.ك )

- العقد رقم ( 84 ) شراء ( 129 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 400/ 106,627د.ك )
- العقد رقم ( 85 ) شراء ( 94 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 135,628/700د.ك )
- العقد رقم ( 86 ) شراء ( 80 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( 114,623/800 د.ك )

- العقد رقم ( 87 ) شراء ( 76 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/131,387 د.ك )
- العقد رقم ( 88 ) شراء ( 242 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ  ( 594,840/800 د.ك )
- العقد رقم ( 503 ) شراء ( 262 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/952,851 د.ك )
- العقد رقم ( 505 ) شراء ( 164 ) جهاز من / شركة  ATC بمبلغ ( -/313,761 د.ك )

 BADER SULTAN العقد رقم ( 94 ) شراء ( 174 ) جهاز من / شركة -
  بمبلغ ( 214,220/500 د.ك )

 BADER SULTAN العقد رقم ( 96 ) شراء ( 134 ) جهاز من / شركة -
  بمبلغ ( -/85,083 د.ك )

 BADER SULTAN العقد رقم ( 98 ) شراء ( 88 ) جهاز من / شركة -
  بمبلغ (-/164,686 د.ك )

 BADER SULTAN العقد رقم ( 103 ) شراء ( 23 ) جهاز من / شركة -
  بمبلغ (-/467,406 د.ك )

 BADER SULTAN العقد رقم ( 150 ) شراء ( 1) جهاز من / شركة -
  بمبلغ (-/950,000 د.ك )

- العقد رقم ( 52 ) شراء ( 59 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ ( -/84,877 د.ك )
- العقد رقم ( 116 ) شراء ( 8 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ  ( -/92,423 د.ك )

- العقد رقم ( 120 ) شراء ( 362 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ ( 273,544/300 د.ك )

 

الموضوع
9
م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  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 Page412021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :1946
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع الشركات المذكورة بالكشف المرفق لصيانة االجهزة الطبية - اجهزة اشعة -
اجهزة تعقيم ( شامل قطع الغيار ) للسنة المالية 2021-2022 بمبلغ اجمالي قدرة

 ( 29,975,178/600 د.ك ) اعتبارا من 2021/4/1 حتي 2022/3/31 بناءا علي المادة رقم( 18 
) من قانون المناقصات العامة رقم ( 49 ) لسنة 2016 علي النحو التالي :

- العقد رقم ( 310 ) شراء ( 13 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ ( -/561,317 د.ك )
- العقد رقم ( 319 ) شراء ( 13 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ (-/127,703 د.ك )
- العقد رقم ( 320 ) شراء ( 13 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ ( -/120,485 د.ك )
- العقد رقم ( 322 ) شراء ( 29 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ ( -/ 695,411 د.ك )
- العقد رقم ( 323 ) شراء ( 17 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ ( -/109,212 د.ك ) 

- العقد رقم ( 324 ) شراء ( 58 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ ( -/1,123,038 د.ك )
- العقد رقم ( 325 ) شراء ( 41 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ ( -/538,370 د.ك )
- العقد رقم ( 369 ) شراء ( 3 ) جهاز من / شركة SUMC بمبلغ (-/128,240 د.ك )
 VIRTUS INFORMATICS العقد رقم ( 370 ) شراء ( 5 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ ( 105,327/700 د.ك )

 

الموضوع
10
م

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :1946
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع الشركات المذكورة بالكشف المرفق لصيانة االجهزة الطبية - اجهزة اشعة -
اجهزة تعقيم ( شامل قطع الغيار ) للسنة المالية 2021-2022 بمبلغ اجمالي قدرة

 ( 29,975,178/600 د.ك ) اعتبارا من 2021/4/1 حتي 2022/3/31 بناءا علي المادة رقم( 18 
) من قانون المناقصات العامة رقم ( 49 ) لسنة 2016 علي النحو التالي :

- العقد رقم ( 121 ) شراء ( 145 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ (169,401/700 د.ك )
- العقد رقم ( 122 ) شراء ( 173 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ (-/120,041 د.ك )

- العقد رقم ( 123 ) شراء ( 188 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ  (119,681/900 د.ك )
- العقد رقم ( 124 ) شراء ( 123 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ  ( 88,592/200 د.ك )

- العقد رقم ( 125 ) شراء ( 255 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ ( 168,837/500 د.ك ) 
- العقد رقم ( 126 ) شراء ( 543 ) جهاز من / شركة CCC بمبلغ  (351,842/700 د.ك )

- العقد رقم ( 283 ) شراء ( 24 ) جهاز من / شركة GISS بمبلغ (-/140,961 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 303 ) شراء ( 56 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ  (-/107,823 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 304 ) شراء ( 35 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ ( -/ 86,117 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 305 ) شراء ( 44 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ ( -/ 90,761 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 306 ) شراء ( 36 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ ( -/83,049 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 307 ) شراء ( 37 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ ( -/77,808 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 308 ) شراء ( 37 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ (-/81,216 د.ك )
 HEALTHCARE DYNAMICS العقد رقم ( 309 ) شراء ( 75 ) جهاز من / شركة -

بمبلغ ( -/ 179,756 د.ك )
- العقد رقم ( 143 ) شراء ( 83 ) جهاز من / شركة  MEC  بمبلغ ( 77,827/500 د.ك )

- العقد رقم ( 159 ) شراء ( 10 ) جهاز من / شركة  MEC  بمبلغ ( -/80,400 د.ك )
- العقد رقم ( 160 ) شراء ( 45 ) جهاز من / شركة  NALHAJERY بمبلغ ( -/84,812 د.ك )
- العقد رقم ( 161 ) شراء ( 73) جهاز من / شركة  NALHAJERY بمبلغ (-/77,310 د.ك )
- العقد رقم ( 20 ) شراء ( 19 ) جهاز من / شركة  N BURGAN بمبلغ ( -/152,253 د.ك )
- العقد رقم ( 21 ) شراء ( 126 ) جهاز من / شركة  N BURGAN بمبلغ ( -/86,108 د.ك )

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :370
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب االحاطة و العلم بتعديل عقد توريد (1392G/19 )من مناقصة الخليج توريد لوازم جراحة 
 boston القلب و االوعية الدموية ليصبح مع/ شركة بدر سلطان و اخوانة الوكيل المحلي لشركة

scientific corporation ,/ USA/IRELAND بدال من شركة الدائرة المركزية

 

الموضوع
12
م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن الوكالة

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :505
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :628
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :627
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب إصدار األمر التغييري الخامس على عقد االتفاقية رقم 2015/2014/6 أعمال 
مراجعة التصميم واالشراف على التنفيذ لمشروع توسعة مستشفى األمراض السارية المبرم مع / 

مكتب السيف لالستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي قدره (427.418/614 د.ك) اعتبارا من 
2020/4/17 إلى 2021/6/3 .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 58 المؤرخ في 2020/4/9 

 

طلب الوزارة التالي :
-دمج العقدين ارقام أ خ /4/ ( 2664- 2685) استئجار سكن لوزارة ( الصيادلة وافراد الهيئة 

التمريضية والطبية ) المبرم مع / السيد عبدالله البيدان 

-التجديد للعقد المبرم مع / السيد عبدالله البيدان لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1  بمبلغ إجمالي 
قدره (-/ 129,360د.ك)

 

طلب الوزارة التالي :
-دمج العقدين ارقام أ خ /4/ ( 2741- 2769) استئجار سكن جماعي - ممرضين  المبرم مع / السيد

محمد محسن جديع البصيري 

-التجديد للعقد المبرم مع / السيد محمد محسن جديع البصيري  لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1  
بمبلغ إجمالي قدره (-/ 121,680 د.ك)

 

الموضوع
13

14

15

م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تفصيل المدد 

الزمنية

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن توافر 

االعتماد المالي

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن توافر 

االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :546/1243
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2346
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2016/2015/24 خدمة نقل المواد المعقمة 
الدارة منع العدوى المبرم مع / كى اس أم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر 
اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (41,760/600 د.ك) وذلك لحاجة 

الوزارة

 

طلب إصدار األمر التغييري التاسع بتمديد مدة العقد (131) يوم للمناقصة رقم ص / م خ ع / 42 / 
2011/2012 تصميم و انشاء و تجهيز طبي و تاثيث و صيانة تشغيلية لمشروع توسعة مستشفى 

االمراض السارية المبرم مع / شركة بيان الوطنية للمقاوالت اعتبارا من 2020/11/24 حتى 
2021/4/3 بدون مقابل مادي.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم  499بتاريخ2021/2/17 المتضمن على االعتماد المالي

 

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

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

 

الموضوع
16

17

18

م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة

وموافقة كل من:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة باإلنابة المهندسة/ شعاع أكبر
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مبارك البنوان
عضو ممثل وزارة المالية/ عبدالمحسن الصانع

العضو ممثل الجهة

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :6283
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :579
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدرة (230/ 77,392 د.ك) بنسبة (%25) 
لعقد رقم (2789C/18 ) لوازم الطبية - صمامات قلب بقياسات و انواع مختلفة لحاجة مستفى 
الصدري - قسم جراحة القلب المبرم مع / شركة نجمة برقان للتجارة العامة و المقاوالت الوكيل 

المحلي لشركة EDWARDS LIFESCIENCES/SY>JUDE MEDICAL وذلك للحاجة
الماسة للوزارة

 

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم م خ ع /2020/2019/17 توريد وتركيب ودعم فني ألجهزة 
الحاسب اآللى النظمة المعلومات بمنطقة صباح الطبية على / شركة التقدم التكنلوجي (أقل األسعار )

  NETWORK ليصبح بمبلغ (-/719,130د.ك) وذلك بعد استبعاد المرشحين بوظيفة
ENGINEER  LEVEL 1 مع تغيير األثر المالي المترتب على ذلك وذلك بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

19

20

م

م

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على طلب الجهة واالذن لها باالستكمال مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز 
بالتوصية

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



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :420
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/934$
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب تعديل مبلغ مناقصة الخليج رقم (10) لتوريد لوازم جراحة العظام ( المجموعة االولى) المبرم 
مع/ شركة اوالد جاسم الوزان الوكيل المحلي لشركة MEDTRONIC ليصبح بمبلغ 

  USD(18,256,454/85) ما يعادل (-/5,623,417 د.ك) بدال من USD(18,140,054/85)
مايعادل ( -/5,659,501د.ك) وذلك إللغاء بعض المواد نظرا لعدم توفرها بالشركة المصنعة

 

(اعيد بحث) طلب شركة مجموعة فيرتس للتجارة العامة والمقاوالت تطبيق المادة (60) بشأن 
موازنة االسعار وقبول تعديل السعر مع المناقص الفائز في المناقصة رقم ص/م خ ع 

/25د/2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة ) لمنطقة
الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة )

-اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2021/1167 المؤرخ في 2021/3/16 المتضمن عقد اجتماع 
مع وزارة الصحه لمناقشة موازنه االسعار

 

الموضوع

الموضوع

21

22

م

م

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة 49 لسنة

2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تعديل مبلغ التعاقد



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :21/373
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

شركة فواز للتجارة و الخدمات الهندسية ذ م م
 
 

شكوى شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية بخصوص المناقصة رقم ص/ م خ ع /12ج 
/2020/2019 تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية بكل من مستشفى ابن سينا ومستشقى 

الرازي ومركز الكويت لكافحة السرطان والمراكز المرافقة لها لكل منهم ومبنى وديوان عام وزارة 
الصحة (المجموعة الثالثة) وطلب إعادة النظر بقرار الجهاز الصادر باجتماع رقم (2021/19) 
والمتضمن الغاء قرار الترسية وتثبيت القرار الصادر باجتماع رقم (2021/6) بالترسية على 

الشركة

 

الموضوع
23
م

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/25

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492021/04/11 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1436$
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1432$
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

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 :

Infraroad Trading & Contracting WLL -1
Sumitomo Electric Industries LTD -2

L&THydrocarbon Engineering Limited -3

 

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

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

1- شركة سيتي مارت للمقاوالت العامة للمباني
2- شركة موتيف ستايل افينت لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات

3- شركة بترو ستار للتجاره العامة والمقاوالت
4- شركة ثامر البراك الدولية للتجاره العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/25 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

البيـــــــــــــــــــان


