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 Page22021/05/30 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/39 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االربعاء ) 

07-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/05/19 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي
 ايمان حسين المطيري

مشعل منديل القحص
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 ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  24-05-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/39 )



 Page32021/05/30 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

المهندس/ عيسى الستالن     مراقب قسم 
الصيانة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/سليمان الكندري     مهندس مدني

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

السيد/ محمد الهنيدي     رئيس التخطيط

م.عذاري الفرهود     مهندس حاسوب

السيد/ علي الجميعي     رئيس قسم التحريج

السيدة/ عذاري الجمعة     مراقب المشتريات
والمخازن

السيد / أحمد خلف     رئيس قسم الكهرباء

السيد/عبدالعزيز الجراح     ممثل الجهة

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة 
المختبرات

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات 
العامة

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق 
العقود ممثل الجهة

السيد/ سليمان اشكناني     رئيس قسم 
النقليات

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل 
الدعم التجاري ممثل الجهة
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 Page42021/05/30 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع  العضو / ممثل شركة نفط الكويت
النفطي

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

17



2021/39

  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 Page52021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة العدل

وزارة الصحة

الرقم :- وع /2019/2018/3

الرقم :- ص / م خ ع / 2021/2020/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تنظيف شاملة لمباني وزارة العدل (مجمع محاكم الفروانية - 
مبنى إيداع محفوظات الملفات القضائية - مبنى مخازن المضبوطات بالعارضية - مبنى االدارة العامة

للخبراء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال صيانة جذرية لزوم استبدال مبردات المياه المركزية التي تعمل 
بنظام التبريد بالمياه وابراج التبريد مع ملحقاتها بمستشفى االمراض الصدرية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
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.

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (12) 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



2021/39

  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 Page62021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الداخلية

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- 2020/2019/17

الرقم :- هـ ع ر 2020-2019-14

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد مواد غذائية متنوعة لإلدارة العامة لخفر السواحل - بوزارة 
الداخلية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وصيانة استاد كرة القدم ومجمع صاالت تدريبية 
رياضية لأللعاب الجماعية بنادي الفحيحيل الرياضي (مشروع مدرج في خطة التنمية)

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة ورد الربيع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم فقط  عدد 1 

قرص ممغنط.
 - شركة مجموعة المركز الدولي للمواد الغذائية  ذ م م

    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية 
مبلغها ناقص.

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

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (16) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة بنكية 

مبلغها ناقص.

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page72021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية لمواقع الحرس الوطنيالرقم :- 2020/2019/20

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page82021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة المواصالت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/557
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني 
ذ.م.م.

 
 

شكوى شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة والمباني من ترسية المناقصة رقم ب ب هـ 
2015/2014/1 استبدال وتوريد وحدات توليد الطاقة الكهربائية ولوحات الضغط الكهربائي 

المخفض في بعض مرافق الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / أحمد خلف     رئيس قسم الكهرباء

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويعرض مع التوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page92021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :6158
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم (ج م 174) للممارسة 2017/2016/24 أعمال تنظيف وفندقة للجهاز 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع / شركة تنظيفكو اعتبارا من 2021/6/1 حتى 

2022/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/64,560 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح الممارسة
رقم 2021/2020/10 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق العقود ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page102021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/1189
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2018/2017/1 امن وحراسة مبنى االمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية المبرم مع/شركة الرائد للحراسة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 
حتى بمبلغ اجمالي قدره (-/17,610 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page112021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/251
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

شركة بوبيان المتحدة للمقاوالت العامة للمباني ذ م م
 
 

إفادة شركة بوبيان المتحدة للمقاوالت العامة للمباني بأن لم يتم التواصل معهم بخصوص توقيع عقد
المناقصة رقم 2020/2019/4 اعمال الصيانة لألعمال المدنية لكافة منشآت الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سليمان الكندري     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page122021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1804
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

 
 
 

( اعيد بحث )  طلب التمديد الثاني لعقد االتفاقية االستشارية رقم 3-2019/2018 االشراف على 
تنفيذ مبنى الخدمات العمالية لمحافظة حولي للهيئة المبرم مع / مكتب دار إم إي سي لإلستشارات 
الهندسية لمده (70) يوم اعتبارا من 2021/2/21 بمبلغ اجمالي قدره (13,471/698د.ك) وذلك 

لتمديد الممارسة لذات الموضوع

اطلع الجهاز على 3448 المؤرخ في 2021/4/15 المتضمن مبررات التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page132021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2021/16
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 AMEC FOSTER WHEELER GROUP
LIMITED

 
 

طلب شركة / AMEC FOSTER WHEELER GROUP LIMITED افادتهم بالطريقة 
المتبعة للسماح لهم باستالم الكفالة البنكية للمناقصة رقم CZ/GS/022 االستشارات الهندسية 

CONSULTANCY FOR PROJECT ENGINEERING للمشاريع والخدمات اإلدارية
AND MANAGEMENT SERVICES وذلك لألسباب المذكورة بكتابهم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل الدعم التجاري ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/39

  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 Page142021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة الرعاية السكنية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/2135$
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب شركة محمد عبدالمحسن الخرافي و اوالده للتجارة العامة و المقاوالت العامة و المنشآت 
الصناعية الغاء قرار مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم 6 الصادر باجتماعة رقم 

(2021/32) لصدوره دون تمكنهم من تقديم دفاع عن المخالفات المنسوبة للشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رضا جاسم فالحية     مدير ادارة العقود والوثائق

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم (2021/32) المنعقد في 

2021/4/20 المتضمن : تطبيق احكام المادة رقم (85)  البند رقم  (4) من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 على / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده للتجاره العامة والمقاوالت 

العامة والمنشات الصناعيه والمتضمن :( تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه 
بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخالف)

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page152021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ادارة الفتوى والتشريع

التأمين األولي

رسائل واردة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :105/21
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالممارسة رقم 2021/2020/1  
تطوير وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنظم المعلومات الدارة الفتوى والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م.عذاري الفرهود     مهندس حاسوب

طلب / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة وقف اجراءات ترسية الممارسة رقم 2021/2020/1  
تطوير وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنظم المعلومات الدارة الفتوى والتشريع 

لحين استالمهم أسباب استبعادهم والرد عليها

* علما بأن تم تزويد الشركة بأسباب استبعادها بتاريخ 2021/4/29

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 113/21 المؤرخ في 2021/5/11 المتضمن نفس الطلب مع 
الموافقة على عقد اجتماع مع الجهاز او اية لجنة لتزويدنا بالمستندات الثبوتية و لالجابة على اي 

استفسارات

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  

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

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الطلب حيث تم تزويد الشركة باسباب االستبعاد حسب صادر الجهاز

بتاريخ 2021/4/29

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/39

  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 Page162021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

نشر

 رقم الكتاب :21/642
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :0463
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب نشر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم HO/GS/0425 عقد الخدمات االداريه والبريديه 
لشركه البترول الوطنيه الكويتيه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة 1438CB توريد غاز النيتروجين عبر خطوط 
األنابيب لمصافي الشركة

SUPLY OF NITROGEN BY PIPELINE TO KNPC REFINERIES 

*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (0619) المؤرخ بتاريخ 2021/5/4 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

اوال: الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/39

  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 Page172021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :2021-13004-4120
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :13358
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ش ج /2020/2019/14 أعمال حراسة و أمن و سالمة المباني و 
المنشآت التابعة لوزارة الشئون اإلجتماعية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان اشكناني     رئيس قسم النقليات

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ش ج 2020/2019/1 استئجار وتشغيل 
مركبات متنوعة مع سائقين ووقود لوزارة الشئون االجتماعية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها 

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/39

  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 Page182021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :21534
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

شركة الشرق االوسط لالنشاءات (مدكو) ذ م م
 
 

اعتذار شركة الشرق األوسط لألنشاءات (مدكو) عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم و ش ج 
2020/2019/3 الصيانة الجذرية لقطاع دور الرعاية االجتماعية والمباني التابعة له

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page192021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

اإلدارة العامة للطيران المدني

التأمين األولي

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/2200$
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

شركة الروضة لنقل البضائع ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1442$
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

شركة الروضة لنقل البضائع ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/2217$
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

شركة دلما العالمية التجارية  ذ م م
 
 

اعتذار شركة الروضة لنقل البضائع  عن تمديد التامين االولي المقدم منهم للمناقصة رقم 
2019/2018/4 أمن وحراسة مباني ومواقف السيارات لالدارة العامة للطيران المدني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالعزيز الجراح     ممثل الجهة

( اعيد بحث) تظلم شركة الروضة لنقل البضائع من ترسية المناقصة رقم 2019/2018/4 أمن 
وحراسة مباني ومواقف السيارات لالدارة العامة للطيران المدني على / شركة الدروازة للخدمات 

اللوجستية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/706,212 د.ك)

 

شكوى شركة / دلما العالمية التجارية من ترسية المناقصة رقم 8-2019/2018 اعمال النظافه 
بمباني االداره العامه للطيران المدني على / شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائة ( ثاني اقل االسعار) 

التي ليس لها سابقة اعمال في مجال النظافة وهي متخصصة في مجال الكهرباء

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض التظلم النتفاء الصفة القانونية

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة قرار الترسية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page202021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

نشر

توصيات

 رقم الكتاب :7999
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :7991
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هــ ز /م م / 2019/2018/11 تنفيذ وتطوير 
الزراعات التجميليه والري في المنطقة الخامسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الجميعي     رئيس قسم التحريج

 (اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/6 توريد وصيانة عدد (9) قوارب
بحرية وعربات على / مركز القوارب السريعة لصيانة المعدات البحرية (أقل األسعار) مستوفي 

للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي وقدره (-/264,960 د.ك) 
كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 8728 بتاريخ 2021/4/27

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشرو موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ترسية المناقصة على / مركز القوارب السريعة لصيانة 
المعدات البحرية (أقل األسعار) مستوفي للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي وقدره (-

/264,960 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/39

  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 Page212021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :7816
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

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

شركة ارض الطيب للمقاوالت الزراعية ذ م م
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م /2020/2019/12 استئجار عمالة مختصصة لجمع وتنظيف 
بذور النباتات الفطرية (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية ) علي السادة / شركة 
الحقول الخضراء الزراعية ( اقل االسعار ) بمبلغ اجمالي و قدرة ( -/131,310 د.ك ) المطابق 

للشروط و المواصفات  شريطة عمل موازنة تثمينية

-  مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

شكوى شركة ارض الطيب للمقاوالت الزراعية من توصية الهية  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)

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

أوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا ألحكام

المادة 46 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  تخطر الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (64) الصادر باالجتماع رقم (2021/33) المنعقد 
بتاريخ 2021/4/21 المتضمن : تاجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن 

مبررات استبعاد العطاءات االقل سعرا

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/39

  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 Page222021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :2464
 تاريخ الكتاب :2019/12/04

 
 
 

(اعيد  بحث) طلب طرح الممارسة رقم 86-2019/2018 تصميم المخطط العام الهندسي لمركز 
التنمية ألبحاث ودراسات المياه في منطقة (بر قضي - الخويسات )

- اطلع الجهاز على كتب المعهد أرقام :
(820) المؤرخ في 2020/10/11المتضمن الرد على المالحظات
(1148) المؤرخ في 2020/12/21 المتضمن مشروع الميزانية

 (2351) المؤرخ في 2019/12/22 المتضمن وثائق الممارسة والقيمة التقديرية
 (77/5/176) المؤرخ في 2020/1/16 المتضمن تعديل القيمة التقديرية

(271) المؤرخ في 2021/2/1 المتضن تعديل القيمة التقديرية
-  كتاب المعهد رقم (271) المؤرخ في 2021/2/1 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد الهنيدي     رئيس التخطيط

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page232021/05/30 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 التامين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم 2020/2019-3 
توريد وتركيب وتشغيل بنية آلية لعمليات حسابية فائقة  األداء ( أجهزة حاسوب)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017-4 
استئجار سيارات المدراء و المشاريع لمدة 3 سنوات

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  

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

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  

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



2021/39

  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 Page242021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :363/5/447
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 14-2017/2016 أعمال صيانة وزراعة ساحات
وحدائق المعهد في الشويخ والمواقع الخارجية وزراعة النباتات واألشجار الداخلية وصيانة شبكات 

الري المبرم مع/ شركة المشاتل الكبرى للمقاوالت الزراعية اعتبارا من 2021/7/24 حتى 
2022/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/44,034 د.ك) بنفس شروط ومواصفات العقد الحالي وذلك بعد 
تخفيض العمالة من عدد (90) عامل حتى (72) عامل لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

2021/2020-4

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page252021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202109473
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

 رقم الكتاب :202109510
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

 رقم الكتاب :202109369
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع 2021/2020/25 ألستئجار عدد 7 عمارات السكان معلمات التعاقدات 
الخارجية بمحافظة حولي مواقع(حولي - ميدان حولي - السالمية - الجابرية - الشعب)

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع 2020/2019/32 إستئجار حافالت مع سائقين لنقل طلبة وطالبات 
مدارس المناطق التعليميه (حولي والعاصمة والفروانية ) ومعاهد التعليم الديني ومدارس التربية 

الخاصة ومرافقين لحافالت التربية الخاصة أثناء النقل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/4(ع) تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس
ومواقع الوزارة في مناطق (حولي - الجهراء - مبارك الكبير ) التعليمية

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/39

  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 Page262021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :202109709
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع/2018/5-2019 اعداد وجبات صحيه 
للمساكن الداخليه للطلبه والطالبات

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع/2018-2017/58 
استئجار وتركيب وتشغيل وصيانه ونقل اجهزه حاسوب وملحقاتها في المدراس والمواقع التابعه 

للوزاره

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/39

  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 Page272021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :6021
 تاريخ الكتاب :2020/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هــ ع / ش أ م / 2020/2019/78 توفير صيانة أجهزة الحاسب اآللي 
وملحقاته للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/83 اعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد المعهد العالي 

لالتصاالت والمالحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  

الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين االولي استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة  2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد



2021/39

  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 Page282021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

التأمين األولي

 رقم الكتاب :210418
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

شركة التموين االهلية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

اعتذار شركة التموين االهلية للتجارة العامة والمقاوالت من تمديد التأمين االولي للمناقصة رقم هـ 
ع / ش أ م/80-2019/2018 تقديم وجبات غذائيه للضيافه و الحفالت و العالقات العامه و مراكز 

التدريب بالهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/39

  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 Page292021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :6079
 تاريخ الكتاب :2020/12/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1860
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2017/2016/11 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة 
الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة المبرم مع/ شركة تشييد الخليج للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 

(185 يوما) اعتبارا من 2021/3/9 حتى 2021/9/9 دون تكلفة مالية و ذلك بسبب جائحة كورونا 
وماتبعها من قرارات وقف و تخفيض العمل وحظر التجوال.

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 2021/3101 بتاريخ 2021/2/15 المتضمن توضيح األمر التغييري

 

طلب التمديد األول العقد االستشاري رقم 54-2019/2018 من اتفاقية األعمال االستشارية إلدارة 
تنفيذ عدد خمس مشاريع للهيئة العامة للتطبيقي والتدريب المبرم مع / شركة األنظمة العالمية إلدارة

المشاريع لمدة تسعة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 حتى 2021/12/31 وبتكلفة إضافية قدرها 
(482,186/001 د.ك)

* اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3344 المؤرخ في 2021/4/11  المتضمن االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     مراقب قسم الصيانة

الموضوع
4

5

م

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

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

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تناسب القيمة المطلوبة بالتمديد والجهد المبذول 

والمطلوب

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page302021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1456
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب تعزيز زيادة  مبلغ اجمالي قدره (-/45,000 د.ك) ما يعادل نسبة (15%) على قيمة العقد رقم 
(2018/2017/157) اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة لكافة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة

(المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة جلوبال الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت بدون اضافة مدة 
على العقد التى تنتهي بتاريخ 2021/3/31 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 

هـ ع / ش ا م / 2019/2018/100 الخاصة بالمنطقة الثانية

*اطلع الجهاز على كتاب رقم (1736) بتاريخ 2021/3/15 المتضمن ترتيب التمديد

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بتعديل الطلب مع 

استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page312021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :21/205
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :21/221
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2046145 تزويد ، تركيب و ربط للمعدات و األعمال المرتبطة بها 
 INSTALLATION AND شمال الكويت ، EPF في مركز االنتاج المبكر

 INTEGRATION OF THE COMPANY SUPPLIED EQUIPMENT AND
ASSOCIATED WORS AT

 

طلب نشر الملحق رقم (1) الخاص بالمناقصة رقم RFQ-2056755 اتفاقية توريد شحنة بالجملة 
لمدة أربع سنوات لمادة كيميائية مفككة للزيت المستحلب (I) في مناطق جنوب وشرق الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد االقفال لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

ملحق



2021/39

  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 Page322021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :21/224
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2016$
 تاريخ الكتاب :2021/04/29
مؤسسة برقان واحد التجارية

 
 

طلب تمديد التأمين األولي للممارسة رقم RFQ-2053962 توريد أنابيب تبطين قياس5 & 7, 5/8
9 للحفر التطويري 

 SUPPLY OF CASING SIZES 9 5/8  , 7 & 5 FOR DEVELOPMENT
DRILLING لمدة (3) أشهر لحين اإلنتهاء من اجراءات توقيع العقد

 

 2062574-RFQ اعتذار مؤسسة برقان واحد التجارية عن تمديد التأمين األولي للمناقصة رقم
توريد انابيب تبطين قياس 10 4/3 , 9 8/5 7 الصالح الحفر التطويري واآلبار الطباشيرية 

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

* اطلع الجهاز على كتاب مؤسسة برقان واحد التجارية رقم($2021/2195)بتاريخ 
2021/5/9المتضمن استرداد الكفالة البنكية

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
  

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

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد

االعتذار عن تمديد



2021/39

  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 Page332021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :210
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم 15052049 للمناقصة رقم P F R-2020484 خزانات جديدة مع 
مرافقها في مركز التجميع رقم (17) و محطة ضخ العبدلية 

NEW TANKS ALONG WITH ASSOCIATED FACILITIES AT
 VIJAY TANKS /المبرم مع GC-17  AND ABDULIYAH PUMP STATION 

AND COMPANY LLC. لمدة (48 يوم) اعتبارا من 2018/1/23 حتى 2018/3/11 بنفس 
بنود وشروط العقد وبدون زيادة على قيمة العقد وذلك نتيجة إيقاف االعمال لسوء االحوال الجوية 

استنادا للبند رقم (20.5)

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم RFP-2029301 انشاء خطوط انابيب تدفق النفط الخام في 
مناطق برقان و المقوع 

CONSTRUCTION OF FLOWLINES IN BURGAN & MAGWA AREAS
 MECHANICAL ENGINEERING & CONTRACTING / المبرم مع

COMPANY لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/3 و حتي 2022/4/2 بدون زيادة علي قيمة العقد 
حيث سيتم تغطية التكاليف من المبلغ الغير مستخدم في العقد .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة إلنقضاء المدة المطلوبه

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page342021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :21/211
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :168
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد رقم 17051780 للمناقصة رقم RFP-2042934 تطوير مرافق التصدير 
 ARABI /المبرم مع UPGRADING EXISTING EXPORT FACILITIES الحالية

ENERTECH (C.S.K)  لمدة (49 يوما) اعتبارا من 2021/2/4 حتى 2021/3/24 بنفس 
بنود وشروط العقد وبدون زيادة على قيمة العقد وذلك نتيجة إيقاف االعمال لسوء االحوال الجوية 

(19.5 clauses) استنادا للبند رقم

 

طلب اصدار االمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (6,523,614/774 د.ك) مايعادل 
نسبة (15,6%) على قيمة العقد رقم 15051599 للمناقصة رقم RPF-2012395 تقديم خدمات 
 MAINTENANCE SERVICES OF الصيانة لمرافق االنتاج في مناطق جنوب الكويت

PRODUCTION FACILITIES FOR SOUTH KUWAIT AREAS المبرم مع / 
GULG SPIC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. مع تمديد العقد

لمدة (12) شهر اعتبارا من 2021/8/1 حتى 2022/7/31 لحين االنتهاء من اجراءات طرح 
(2059116-REP) المناقصة البديلة

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

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

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

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page352021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :2448
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2621
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2022/2021/5 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية - إدارة األبحاث - 
بالجامعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2021/2020/5 أعمال احالل وتشغيل وصيانة 
مضخات مياه وملحقاتها بموقع الجامعة بالشويخ - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/39

  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 Page362021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

نشر

 رقم الكتاب :2712
 تاريخ الكتاب :2021/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2449
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/02-2021 اعمال النظافه العامه لجميع 
مواقع الجامعه - اداره الخدمات العامه للجامعه 

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2022/2021/1 توفير وسائل النقل بأنواعها  
إدارة الخدمات العامة للجامعة 

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/39

  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 Page372021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :2609
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2455
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد الثانى لعقد المناقصة رقم 2018/2017/5 توفير مسعفين لتقديم االسعافات االولية 
بعيادات مواقع الجامعة -ادارة االمن والسالمة - قسم السالمة المبرم مع / الشركة التجارية العامة 
اعتبارا من 2021/5/31 حتى 11/30/ 2021 بمبلغ اجمالي قدره (134.505/380 د.ك) وذلك 
لالسباب المذكورة في كتاب الجامعة ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2021/2020/1

 

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2019/2018/388 توفير وجبات غذائية ساخنة (افطار-
غداء-عشاء) لسكن الطلبة والطالبات - إدارة التغذية المبرم مع / شركة دراية الكويتية لتحضير 

الوجبات الغذائية لمدة اربعة أشهر اعتبارا من 2021/6/1حتى 2021/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-
/236,436د.ك ) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 2021-2020/12

 

( اعيد بحث ) 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)

-تم استبعاد اقل االسعار شركة العيسى لألجهزة الطبية بمبلغ (-/128,850 د.ك) لعدم مطابقة 
الشروط و المواصفات 

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن استيضاح عن

مواصفة احد االجهزة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/39

  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 Page382021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :2369
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2370
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2021/2020/11 صيانة جهاز علمي - إدارة االبحاث - للجامعة على/ 
شركة العرفج الهندسية (عطاء وحيد ) المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-

/183,600 د.ك)

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي 

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/29-2021 توفير مراسلين لخدمات توصيل البريد _اداره الموارد 
البشريه -للجامعه على/ شركة البحار للخدمات العامة (اقل االسعار) المطابق للشروط و المواصفات 

بمبلغ (329,420/520 د.ك).

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة العرفج الهندسية (عطاء وحيد ) المطابق للشروط و 
المواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/183,600 د.ك)

ثانيا: الطلب من المناقص الفائز تمديد التأمين األولي استنادا للمادة 46 من قانون المناقصات العامة 
49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة البحار للخدمات العامة (اقل االسعار) 

المطابق للشروط و المواصفات بمبلغ (329,420/520 د.ك).

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/39

  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 Page392021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :2495
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 18/1310c/ku/kucp-19(ع) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة 
شبكات األلياف البصرية (OFC) لمدينة صباح السالم الجامعية - للجامعة على/ شركة نظم الخليج 
للحسابات االلية (عرض وحيد) المطابق للشروط و المواصفات شريطة استدعاء المناقص إلستكمال

المستندات وتقديم البند رقن (3/5) من الشروط الخاصة (ملحق جدول تحليل األسعار) معتمد 
ومختوم  بمبلغ اجمالي قدره (-/197,460 د.ك) بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (0.002 %)

 

الموضوع
10
م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016 على الترسية على/ شركة نظم الخليج للحسابات االلية (عرض وحيد) المطابق للشروط 
و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/197,460 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/39

  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 Page402021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :5334
 تاريخ الكتاب :2020/11/09

 
 
 

 رقم الكتاب :5335
 تاريخ الكتاب :2020/11/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الموافقة لشراء المواد المتبقية من العقد رقم (2019/609) مختبرات لشراء 
محاليل ومستهلكات جهاز ال DXH  لفحوصات الدم لكافة المختبرات - مواد مخزنية من شركة / 
هلث كير داينامكس (الوكيل المحلي الحالي) بدال من شركة / تكترون لألجهزة االلكترون (الوكيل 

المحلي السابق بذات األسعار نظرا النتقال الوكالة.

- قيمة المواد المستلمة (-/452,974 $)
- قيمة المواد الغير مستلمة (-/331,238 $)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (320) المؤرخ في 2021/4/22 المتضمن طلب انتقال الوكالة

 

(اعيد بحث) طلب الموافقة لشراء المواد المتبقية من العقد رقم (2019/610) مختبرات لشراء 
محاليل ألجهزة COULTER ACTI-DIFF 5 لفحصوات أمراض الدم لحاجة كافة المختبرات/ 

مواد مخزنية من شركة/ هيلث كير داينامكس (الوكيل المحلي الحالي) بدال من شركة/ تكترون 
لألجهزة االلكترونية (الوكيل المحلي السابق) دوالر أمريكي نظرا النتقال الوكالة

- قيمة المواد المستلمة (-/353,475 $)
- قيمة المواد الغير مستلمة (-/277,581 $)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (321) المؤرخ في 2021/4/22 المتضمن طلب انتقال الوكالة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
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 Page412021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :792
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :5333
 تاريخ الكتاب :2020/11/09

 
 
 

 رقم الكتاب :794
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بانتقال وكالة الشركة المصنعة لعقد التوريد رقم (18/1016C) شراء منظمات 
لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة كهربائية لحاجة مستشفى األميري، لتصبح مع  شركة 

أوالد جاسم الوزان للتجارة العامة بدال من شركة طارق العوضي وشركاه

 

(اعيد بحث) طلب الموافقة لشراء المواد المتبقية من العقد رقم (2017/2874) مختبرات لشراء 
مواد لزراعة الميكروب BACTTEC BLOOD CULTRING SYSTEM لحاجة كافة 
المختبرات من شركة/ التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي الحالي) بدال من شركة/ اسحق للتجارة 

العامة والمقاوالت (الوكيل المحلي السابق) بذات األسعار بمبلغ (147,740/670 د.ك) نظرا النتقال 
الوكالة

- قيمة المواد المستلمة (111,464/500 د.ك)
- قيمة المواد الغير مستلمة (22,556/500 د.ك)

- اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (318) المؤرخ بتاريخ 2021/4/22 المتضمن طلب انتقال 
الوكالة 

 

طلب االحاطة والعلم بانتقال وكالة الشركة المصنعة لعقد التوريد رقم (18/0985C) شراء مواد 
استهالكية لحاجة قسم القلب لحاجة مستشفى األميري، لتصبح مع شركة أوالد جاسم الوزارة 

للتجارة العامة بدال من شركة طارق العوضي وشركاه

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

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 Page422021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :681
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري بالزيادة على قيمة عقد المناقصة رقم مناقصه الخليج 14/ 2021/2020
توريد محاليل الكلية الصناعية المبرم مع / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده بمبلغ إجمالي قدره 
(-/468,468 $ دوالر امريكي) بما يعادل (141,477/336 د.ك ) بنسبة (20%) من قيمة العقد .

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

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 Page432021/05/30 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :913
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

طلب ترسية بندي الممارسة 220LS0 شراء مواد PCR ASSAY الالزمة الجراء فحوصات 
COVID-19-RT-PCR  لحاجة مجلس اقسام المختبرات الطبية / جميع مختبرات الفايرولوجي 

في وزارة على النحو التالى:

-البند االول على/ شركة التقدم التكنولوجي (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات الوكيل 
المحلي لشركة Sefgene Promega Corporation  بمبلغ اجمالى قدره (-/1,824,000د.ك)

- البند الثاني على/ شركة التقدم الطبي األلماني لالجهزة واالدوات الطبية  (اقل االسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات (الوكيل المحلى) لشركة Primerdesign Gefine Biotech بمبلغ 

اجمالى قدره (-/1,078,800د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ترسية البندين على النحو التالي:

-البند االول على/ شركة التقدم التكنولوجي (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات الوكيل 
المحلي لشركة Sefgene Promega Corporation  بمبلغ اجمالى قدره (-/1,824,000د.ك)

- البند الثاني على/ شركة التقدم الطبي األلماني لالجهزة واالدوات الطبية  (اقل االسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات (الوكيل المحلى) لشركة Primerdesign Gefine Biotech بمبلغ اجمالى

قدره (-/1,078,800د.ك)

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :1773
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :546-2071
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2012$
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 انتجرا الطبية
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2020/2019/31 توريد عدد (10) مركبة وانيت وعدد (6) 
مركبة جيب لخدمات الوزارة على النحو التالي:

- البند االول توريد عدد (10) مركبة وانيت على / شركة الغانم اوتو لبيع و شراء السيارات ( ثالث 
اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/133,350  د.ك)

- البند الثاني توريد عدد (6 ) مركبة جيب على / شركة محمد صالح و رضا يوسف بهبهاني ( ثالث 
اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/94,500 د.ك) 

 

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

والمطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/783,066 د.ك)

 

إفادة شركة انتجرا الطبية بأنها على استعداد لتقديم أي مستند أو اإلجتماع مع المسؤولين بشأن 
عقديهم رقم (20/1297C و 20/1307C) مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناء على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة التقدم التكنولوجي (أقل األسعار) 

والمطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/783,066 د.ك)

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :446
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

شركة فواز للتجارة و الخدمات الهندسية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

 
 
 

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 حرمان شركة محمد عبدالمحسن الخرافي من المشاركة 

بالمناقصة 

* اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (21/373) بتاريخ 2021/3/25 والمتضمن الغاء قرار 
الترسية وتثبيت القرار الصادر باجتماع رقم (2021/6) بالترسية عليها

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2320-546-202) المؤرخ في 2021/5/2 المتضمن الرد 
على الشكوى

 

شكوى شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت من إضافة شرط تصنيف 
كهرباء بعد شراء وثائق المناقصة رقم م خ ع /2021/2020/15 تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات 

الهندسية بمستشفى جابر األحمد بجنوب السرة

 

الموضوع
11

12

م

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و تعرض مع التوصيه

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: احالة الكتاب للجهة لالطالع و االفادة خالل (5) ايام عمل
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2284$
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2300$
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

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 :

Add Latent Limited -1
Dasco For Petroleum Services DPS SAE -2

Airways International Limited -3

 

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 مبادئ االنشاء للتجاره العامة والمقاوالت
2- البركات الذهبية لمعدات واجهزة البترول وحفر وصيانة االبار النفطية وغير النفطية فرع من 

شركة البركات الذهبية للتجاره العامة والمقاوالت
3- مكتبة نوبل الكويت

4- شركة بيلونق لالجهزة الطبية والمستلزمات لذوى االحتياجات الخاصة
5- شركة اضاليا للتجاره العامة

6- شركة كويتي كرينز للتجاره العامة
7- شركة فنتشر فودز الداره المطاعم

8- شركة مجموعة نانو جارد الخليجية للتجاره العامة
9- شركة مئتين وخمس وتسعون باوند للماكوالت الخفيفه

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2283$
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

 
 
 

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

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

Toyo Engineering India Private Limited -1
Add Latent Limited -2

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/39 ) 
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


