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 Page22021/05/02 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/33
09-رمضان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/04/21 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/21 م

االربعاء2021/33 )( الساعه العاشرة من صباح يوم)

    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

د.مرسال سعد الماجدي
 ايمان حسين المطيري

بدر عبداللطيف الدويسان
مشعل منديل القحص
محمد نجيب الفريح

 مساعد المطيري

م. مبارك عبدالله البنوان

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

للتخطيط و التنمية
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل وزارة المالية
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1

2
3
4
5

6
7
8

9

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  26-04-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/05/02 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات

السيد/ احمد سيد مصطفى     مهندس 
اختصاصي

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات 
العامة

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق 
العقود ممثل الجهة

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيده/ دينا الغربللي     نائب المدير العام 
قطاع المشروعات الوطنية

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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11



2021/33

  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 Page42021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة المالية

وزارة األعالم

الرقم :- 2019-2018/5

الرقم :- وأ/2020/2019/311

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مركبات مختلفة لوزارة المالية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وضمان شيلرات لمحطة ارسال المقوع والجليعة 
بوزارة االعالم

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) 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 ( 2021/33 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (15) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة عيسي حسين اليوسفي واوالدة للتجارة العامة والمقاوالت
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة 

موجهة للجهة.
 - مؤسسة خليج الكويت للتجارة العامة والمقاوالت

    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالة 
موجهة للجهة.

 - الشركة االهلية المتكاملة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم سي 

دي.

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page52021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الهيئة العامة للصناعة

الرقم :- (هـ ع ص/1/ 2023-2020)

الرقم :- (هـ ع ص/2/ 2023-2020)

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وتطوير النظام المالي و اإلداري بالهيئة العامة للصناعة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة  وتطوير نظـام اإلجراءات االلكترونية بالهيئة العامة 
للصناعة

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page62021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1763$
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

شكوى شركة المجموعة األولى للتجارة والمقاوالت بشأن ترسية الممارسة رقم هــ  م م 
2020/2019/3 شراء نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليف البطاقة وطلبها إلغاء 
قرار الجهاز على اإلستمرار في طرح الممارسة أو ترسيتها دون أستبعاد ماتضمنته من شروط 

مقيدة لكل الشركات باستثناء شركتين فقط وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page72021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وكالة األنباء الكويتية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :397
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2022/2021/1 تقديم خدمات التنظيف وتداول الملفات والضيافة 
للمبنى الرئيسي لوكالة االنباء الكويتية (كونا)

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/33

  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 Page82021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1701$
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

مارفلز لتكنولوجيا المعلومات فرع من شركة المدائن
المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

شكوى شركة مارفلز لتكنولوجيا المعلومات بشأن استبعادها للمناقصة رقم 2020/2019/174 
صيانة أجهزة خوادم ونظام تخزين والنسخ األحتياطية المركزية - مركز نظم المعلومات وطلبها 

اعادة النظر في سبب االستبعاد

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة اسباب االستبعاد

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page92021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :5844
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 االمانه العامه لمجلس الوزراء

طلب اعادة النظر والموافقة على طلب التجديد الثالث للعقد رقم (ج م 187) ايجار البرامج 
الخاصة بجهاز الحاسب الرئيسي IBM وتقديم خدمات الدعم للجهاز المركزي لتكنولوجيا 

المعلومات المبرم مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية (الوكيل الحصري) لمدة سنة اعتبارا من 
2021/4/1 حتى 2022/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (1,707,860/64 $) مايعادل 

(514.663/804د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االمانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ دينا الغربللي     نائب المدير العام قطاع المشروعات الوطنية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة كل من :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ مبارك البنوان

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page102021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

رسائل واردة

 رقم الكتاب :546-1915
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :21/698
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

شركة الثريا للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد سيد مصطفى     مهندس اختصاصي

طلب شركة الثريا للتجارة العامة والمقاوالت تشكيل لجنة فنية لتقييم العرض الفني والمالي 
للمناقصة 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 -وزارة الصحة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: احالة الكتاب للجهة لالطالع و االفادة 

ثانيا: تمديد موعد االقفال 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/33

  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 Page112021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :9807
 تاريخ الكتاب :2020/11/04

 
 
 

 رقم الكتاب :11893
 تاريخ الكتاب :2020/12/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ع 2021/2020/1 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
رخص المنظومة األمنية للهيئة.

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2011) بتاريخ 2021/2/22 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ع 2-2021/2020 اعمال اصالح وتشغيل وصيانه 
معدات التبريد والتكييف والتدفئه والتهويه بمباني الهيئه لمدة ثالث سنوات

-اطلع الجهاز على  كتاب الهيئة رقم 2834 المؤرخ في 2021/3/28 المتضمن التعديالت 

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/33

  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 Page122021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3079
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1803
 تاريخ الكتاب :2021/02/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم  2017/2016/6 الصيانة السنوية العمال مكافحة 
وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت الهيئة المبرم مع/ شركة الغانم وورمالد 
لمعدات األمن والسالمة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2021/4/11 حتى 2021/7/10 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/99,375 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم 
2021/2020/3

 

(اعيد بحث ) طلب التمديد الثاني للعقد رقم 2018/2-2019 من الممارسة رقم ق 
ع/2018/2017/1 مشروع تنفيذ مبنى الخدمات العمالية لمحافظة حولي للقوى العاملة المبرم 

مع / شركة النظرة المستقبلية للتجارة العامة والمقاوالت لمده (70 )  يوما اعتبارا من 
2021/2/21 دون تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة

كما اطع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2681) المؤرخ في 2021/3/21 المتضمن اسباب 
التمديد

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهه باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page132021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :3750
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

طلب طرح الممارسة  ل.أ4./2021/2020 توريد فارشة أسفلت لوزارة الداخلية / للجنة متابعة 
القرارات األمنية للسنة المالية 2020/2019

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق العقود ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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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 Page142021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :5046
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بالزيادة على قيمة العقد رقم (4969) بشأن توريد طلقات 
الستخدام وزارة الداخلية المبرم مع/ شركة النظم اللوجستية على النحو التالي:-

- البند رقم (2) بالزيادة على قيمة العقد بمبلغ (-/3,600 د.ك) ما يعادل نسبة (2.1%) وذلك 
لمصاريف الشحن من بلد المنشأ ايطاليا الى دولة الكويت

- البند (1،3) بالزيادة على قيمة العقد (-/11,350 د.ك) ما يعادل نسبة (6.8%) من بلد المنشأ 
كندا و ذلك بعد اعتذار وزارة الدفاع عن الشحن بسبب استخراج الفيزا لطاقمهم.

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة / م. شعاع اكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد 

الفريح
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

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

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 Page152021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4781
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :4877
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

طلب تمديد فترة التوريد للعقد رقم (4972) توريد رشاش وطلقات الستخدام وزارة الداخلية 
المبرم مع / شركة البشر المتحدة لتصبح 12 شهرا بدل 6 شهور و ذلك استنادا للمادة رقم 4 من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة و المعدل بالقانون رقم 

74 لسنة 2019 و الئحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/25,740 د.ك) ما يعادل نسبة 
(10.961%) على قيمة عقد رقم (4991) توريد طلقات الستخدام وزارة الداخلية  المبرم  مع/ 
شركة اركان للمالبس العسكرية وذلك لمصاريف الشحن من بلد المنشأ البرازيل الى دولة الكويت

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة / م. شعاع اكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد 

الفريح
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

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

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة / م. شعاع اكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد 

الفريح
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

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

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 Page162021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :4528
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :3072
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب تجديد العقد رقم (1821) استئجار مبنى كمقر لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس االمة - 
للسنة المالية 2022/2021 المبرم مع/ شركة االستثمارات الوطنية لمدة سنة اعتبارا من 

2021/7/1 حتى 2022/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/518,400 د.ك) 

 

(اعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات الممارسة رقم 2020/2019/35 تقييم أصول 
محطة الشعيبة الشمالية ثنائية الغرض لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه للمجلس األعلى 

للتخصيص للسنة المالية 2020/2019

* اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم (1466) المؤرخ في 2021/1/27 المتضمن الغاء وطرح
الممارسة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات تخصيص مبنى دائم

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :3726
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 9-2020-2021 بشأن تنفيذ أعمال صيانة مع توفير قطع غيار
ألجهزة البولينغ لنادي البولينغ الكويتي الرياضي

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 2019-7-
2020 تنفيذ أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم باألندية واالتحادات الرياضية 

(المجموعة الثانية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 2019-8-
2020 تنفيذ أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم باألندية واالتحادات الرياضية 

(المجموعة األولى)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :3470
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/3785
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب االتي :
اوال: اصدار االمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/6,072 د.ك) ما يعادل نسبة 

(2.112%) من قيمة العقد  2020/2019/2 للمناقصة رقم هـ ع ر 3-2017-2018 احتياجات
الهيئة العامة للرياضة من المركبات المبرم مع/ شركة االريج الوطنية للتجارة العامة و 

المقاوالت و ذلك لحذف عدد واحد باص مع سائق و وقود 
 

ثانيا: تمديد العقد لمدة سنة اعتبارا من 2021/5/6 حتى 2022/5/5 بمبلغ اجمالي قدره 
(108,908/640 د.ك) بعد تخفيض المبلغ بنسبة (20%) و ذلك لعدم توفر سيارات حديثة 

موديل السنة 2021

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق و اإلذن بالتمديد األول لعقد رقم 2019-2018/3 
للمناقصة رقم هـ ع ر 4-2017-2018 تنفيذ أعمال صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج 
اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية واالتحادات 

الرياضية (المنطقة األولى) المبرم مع / شركة هجر والديرة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة 
أشهر اعتبارا من 2021/6/20 حتى 2021/12/19 بمبلغ اجمالي قدره  (-/76,800 د.ك) 

وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة 2021/2020/6 مازالت لدى اداره 
الفتوى و التشريع 

- افادة القطاع الفني ال توجد مالحظات فنية

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال : الموافقة على اصدار االمرالتغييري الثاني بالتخفيض 

ثانيا: تاجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل مدة التمديد المطلوبة

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع  رقم (2021/6) 

تاريخ 2021/1/20
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page192021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

أمر تمديد/ أمر تغييري

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/3784
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :43/21
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتمديد األول لعقد رقم 2020-2019/7 
للمناقصة رقم هـ ع ر 5-2017-2018 تنفيذ أعمال صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج 
اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية واالتحادات 

الرياضية (المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة مجموعة اإلتحاد المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/29 حتى 2022/1/28 بمبلغ (-/69,000 

د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة 2021/2020/7 ما زالت لدى 
اداره الفتوى و التشريع 

- افادة القطاع الفني ال تو جد مالحظات فنية

 

طلب الشركات تمديد موعد اقفال المناقصة رقم هـ ع ر 14-2019-2020 إنشاء وإنجاز 
وصيانة استاد كرة القدم ومجمع صاالت تدريبية رياضية لأللعاب الجماعية بنادي الفحيحيل 

الرياضي (مشروع مدرج في خطة التنمية)

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع  رقم (2021/6) 

تاريخ 2021/1/20
ثانيا: الموافقة

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد االقفال لمدة 3 اسابيع

و امتناع عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/م حسام الطاحوس

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page202021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :20/120
 تاريخ الكتاب :2020/11/25

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم REP-2059116 خدمات الصيانه لمرافق االنتاج لمناطق جنوب 
الكويت

 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION FACILTIES FOR
SOUTH KUWAIT AREAS

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

2062574-RFQ افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة 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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :160
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :158
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم 17051788 من المناقصة رقم RFP-2022690 تحديث وتطوير 
شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت - II المبرم مع / شركة الهندسة الميكانيكية 

والمقاوالت لمدة (212) يوم بأثر رجعي اعتبارا من 2020/10/1 حتى 2021/4/30 بدون أي 
تكلفة اضافية على العقد وذلك نظرا للظروف الطارئة التي حلت بالبالد اثر الجائحة ولتجنب 

تطبيق الغرامات على المقاول

 

طلب التمديد األول للعقد رقم 18052022 من المناقصة رقم RFP-2022703 تطوير 
الكمبريسر منخفض الضغط والتورباين في محطة التعزيز BS-140 جنوب شرق الكويت المبرم 
مع / NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL SRL لمدة (217) يوم بأثر رجعي 

اعتبارا من 2020/9/22 حتى 2021/4/26 بدون أي تكلفة اضافية على العقد وذلك نظرا 
للظروف الطارئة التي حلت بالبالد اثر الجائحة ولتجنب تطبيق الغرامات على المقاول

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم الموافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري
عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم الموافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيدة/ ايمان المطيري
عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :157
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :159
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم 19053596 من المناقصة رقم RFP-2024339 انشاء المبنى 
الجديد لمجموعة خدمات األحمدي المبرم مع / شركة األداء األول للتجارة العامة والمقاوالت لمدة
(114) يوم اعتبارا من 2021/9/25 حتى 2022/1/16 بدون أي تكلفة اضافية على العقد وذلك

نظرا للظروف الطارئة التي حلت بالبالد اثر الجائحة ولتجنب تطبيق الغرامات على المقاول

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات

 

طلب التمديد األول للعقد رقم 17051790 من المناقصة رقم RFP-2033643 تحديث وتطوير 
شبكة الغاز والمكثفات في جنوب الكويت المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 

لمدة (212) يوم بأثر رجعي اعتبارا من 2020/9/1 حتى 2021/3/31 بدون أي تكلفة اضافية 
على العقد وذلك نظرا للظروف الطارئة التي حلت بالبالد اثر الجائحة ولتجنب تطبيق الغرامات 

على المقاول

*إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم الموافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

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

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

عدم الموافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري
عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :162
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب تعديل مبلغ اصدار االمر التغييري الثامن بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,638,878/950د.ك)
باإلضافة الى مبلغ وقدره (448,204/094 د.ك) من المبلغ الغير مستخدم في العقد  بدال من 
-RFP (2,087,083/044 د.ك) بنسبة (25.86%) للعقد رقم 17051617المناقصة رقم
 HIRE OF BIG SUNDRY 2036214 ايجار سيارات كبيرة متنوعة و تزويد سائقين
 AUTOMAK المبرم مع/شركة VECHILES &PROVISION OF DRIVERS
C.C.S.K .AUTOMOTIVE CO ذلك وذلك لتمديد العقد لمدة 12 شهر اعتبارا من 

2021/2/1 حتى 2022/1/31 وذلك لوجود خطأ مطبعي

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم الموافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيدة/ ايمان المطيري
عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

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 Page242021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة / 
مساهمة عامة

 
 

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

شركة مكتب االستشارات العملية  ذ م م
 
 

 2061027:RFP شكوى شركة برقان للحفر و االبار و التجارة و الصيانة بشأن المناقصة رقم
 SOUTH KUWAIT EXCAVATION مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة

TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT,

 

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

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

* مرفق كتاب شركة نفط الكويت رقم (21/179) المؤرخ في 2021/4/19 المتضمن الرد على  
شكوى شركة مكتب االستشارات العلمية

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

بالبت في موضوع تمديد تاريخ االغالق والكتاب رقم (2021/1678) بتاريخ 2021/4/13

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل (5) ايام عمل

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة

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 Page252021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202108122
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202012673
 تاريخ الكتاب :2020/09/02

 
 
 

 رقم الكتاب :202107657
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع / 1 /2020/ 2021 تنفيذ أعمال النظافة لمدارس ومباني 
منطقة األحمدي التعليمية

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/18 شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة 
أنظمة اوركل (Oracle Exadata) مع التراخيص لحاجة / إدارة نظم المعلومات

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2021/2020/23 استئجار عدد 5 عمارات السكان 
معلمات التعاقدات الخارجي بمحافظتي االحمدي ومبارك الكبير مواقع (المنقف - الفحاحيل - 

ابوحليفة - المهبولة - الفنطاس - صباح السالم)

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/33

  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 Page262021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202106485
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :202106487
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2018/2017/35 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة كاميرات 
المراقبة و ملحقاتها في مدارس و إدارات وزارة التربية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/36 تقديم خدمة االنترنت والتمديدات الالزمة لربط 
الوزارة بشبكة االنترنت - خط االنترنت (1) مع نقل وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة وإصالح 

أجهزة اتصاالت مع تقديم الدعم الفني والتقني 

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة بناءا على طلب 

ممثل الجهة

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

نشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :202105841
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1507$
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

شركة التوريدات والخدمات التكنولوجية للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2021/1556$
 تاريخ الكتاب :2021/04/06
شركة ايكون للكمبيوتر ذ م م

 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة المناقصة رقم م ع 2019/2018/15 صيانة 
وتشغيل ونقل وتركيب أجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة للوزارة

 

اعتذار شركة التوريدات والخدمات التكنولوجية للتجارة العامة والمقاوالت عن تمديد التامين 
االولى للمناقصة رقم م ع /2019/2018/27 توريد وصيانة أجهزة (Switches) وملحقاتها 

لشبكة مناطق وإدارات وزارة التربية

 

اعتذار شركة ايكون للكمبيوتر عن تمديد التأمين األولي لعطائهم الخاص بالمناقصة رقم م 
ع/2017/58-2018 استئجار وتركيب وتشغيل وصيانه ونقل اجهزه حاسوب وملحقاتها في 

المدراس والمواقع التابعه للوزاره

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل 
ثانيا: تمديد االقفال الى 3 اسابيع

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

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما و تخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

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

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202108960
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

 رقم الكتاب :202108189
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

طلب تعديل مبلغ التمديد الثاني للعقد رقم (86) من المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ 
وتجهيز اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المبرم مع / 
شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/90,229 
د.ك) بدال من (120,304/800 د.ك) لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/1 وذلك بناء على 

كتاب وزارة المالية

 

طلب الغاء تمديد العقد رقم (36) من المناقصة رقم م .ع/2017/2016/26 استئجار حافالت مع 
سائقين لنقل طلبة وطالبات مدارس منطقة الفروانية والعاصمه وحولي التعليمية ومدارس 
التربية الخاصة والمعاهد الدينية وتوفير مرافقات ومرافقين لطلبة وطالبات مدارس التربية 

الخاصة اثناء النقل المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات بمبلغ اجمالي قدره (-/2,953,472 
د.ك) اعتبارا من 2020/9/1 حتى 2021/8/31 و ذلك بناءا على قرار اللجنة الدائمة لتخصيص

المركبات الحكومية باالعتذار عن توفير الحافالت خالل الفصل الدراسي الثاني 

-اطلع الجهاز على الكتاب رقم (202008785) المؤرخ بتاريخ 2020/7/1

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page292021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :202108801
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :202108782
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب الوزارة اعتماد الفترة من 2020/10/4 حتى 2020/12/20 مدة تأخير مبررة للعقد رقم 
(68) من المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية 
بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح المبرم مع شركة 
بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت وبدون أي مطالبات مالية بناء على توضيح المتعهد بأن 

التأخير حصل خارج عن إرادته

 

طلب إلغاء المناقصة رقم م ع /2020/2019/4 تنفيذ و تجهيز أعمال التنظيف و الخدمات 
لمدارس و مواقع الوزارة في مناطق (حولي - الجهراء - مبارك الكبير) التعليمية وذلك لعدم 

تجديد الشركات التأمين األولي

 

الموضوع

الموضوع

11

12

م

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء لعدم قيام جميع الشركات بتجديد التأمين األولي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

الغاء
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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 Page302021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :20/006
 تاريخ الكتاب :2020/10/19

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة/ كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت تزويدهم بأسباب استبعاد 
المناقصة رقم م ع 2018/2017/31 ربط شبكة ديوان عام الوزارة بالمدارس بالLTE إلدارة 

نظم المعلومات ووقف التعاقد مع ثاني أقل االسعار

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202101166) المؤرخ في 2021/1/17 المتضمن 
اسباب االستبعاد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202019234) بتاريخ 2020/11/23 المتضمن الرد 
على شركة كوالتي نت

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم 61 باجتماع رقم  2021/25  

المنعقد بتاريخ 2021/3/31

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 Page312021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة للمناقصة رقم هـ ز / م م 
/2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات زراعية للعمل بمنطقة العبدلي الزراعية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة  بالمناقصة رقم هـ ز/م م 
/2019/2018/21(ع) اعادة الغطاء النباتي في محمية خباري العوازم  (احد المشاريع المتعلقة

باعاده تاهيل البيئة)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم قدير -المنطقة الثانية ( أحد 

المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية )

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2018/20-2019 (ع) اعاده الغطاء النباتي في محميه الخويسات ومحميه صباح االحمد ( 

الجزء البحري ) 
( احد المشاريع المتعلقه باعاده تأهيل البيئه الكويتيه )

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2019/23-2020 تشغيل وصيانه شبكه ري بالتنقيط بمنطقه الوفره الزراعيه (احد المشاريع 

المتعلقه باعاده تاهيل البيئه الكويتيه )

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2019/2018/7 (ع) إعاده الغطاء النباتي في محمية ام قدير - المنطقة االولى (أحد المشاريع

المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
  الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/33

  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 Page332021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7002
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :7008
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/1 صيانة المشاتل الزراعية 
المبرم مع / شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 

2021/2/22 حتى 2021/5/21 بمبلغ اجمالي قدره (7,587/333 د.ك) وذلك لحين االنتهاء 
من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ ز / م م / 24 / 2019-2018.

 

طلب التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2013/2012/28 تنفيذ وتطوير وصيانة 
مشروع تحريج ضاحية سعدالعبدالله وضاحية جابر االحمد المبرم مع / مركز الشاهين الذهبي 

لمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/25 حتى 2021/10/24
بمبلغ اجمالى قدره (-/164,094 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديده رقم 

.2020/2019/25

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق رقم 51 الصادر باالجتماع  رقم 

(2021/14) المنعقد بتاريخ 2021/2/17

ثانيا: الموافقة

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page342021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7009
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :7005
 تاريخ الكتاب :2021/03/13

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/16 تنفيذ و تطوير و صيانة 
الزراعات التجميلية و الري في المنطقه التاسعة المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم 
التجارية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/3/28 حتى 2021/9/27 بمبلغ اجمالي قدره 
(258.421/338 د.ك) وذلك لحين األنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة هـ ز/م 

م/2020-2019/13

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/18 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في الطرق السريعة والخارجية (القطاع الجنوبي) المبرم مع / شركة 

إن سي سي للخدمات الزراعية (سابقا شركة كي جي أل للخدمات الزراعية) لمدة ستة اشهر 
اعتبارا من 2021/4/9 حتى 2021/10/8 بمبلغ اجمالي قدره (129,208/224 د.ك) وذلك 

لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم  هـ ز/ م م/2020-2019/10

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

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

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ حسام الطاحوس
عضو ممثل وزارة الماليه السيد/ مشعل القحص

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page352021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7635
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :7003
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/25 تشغيل وصيانة واصالح 
اجهزة التكييف المركزي بمواقع متفرقة بالهيئة المبرم مع / شركة كاظمة للمشاريع الهندسية 

لمدة ( ستة اشهر ) اعتبارا من 2021/5/1 و حتي 2021/10/31 بمبلغ اجمالي قدرة ( -
/55,000 د.ك ) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح و ترسية الممارسة الجديدة

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز /م م/2016/2015/26 تشغيل وصيانة الوحدات 
التطبيقية لنباتات الزينة وزهور القطف المبرم مع / الشركة الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق 

لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/5/1 حتى 2021/10/31 بمبلغ إجمالي قدره
 (-/28,254 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز / م م / 

.2020/2019 / 15

 

الموضوع
11

12

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات ترسية 

الممارسة الجديدة

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

ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة/ محمد الفريح

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page362021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :7010
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :6968
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ 
ز/م م /2014/2013/9 تنفيذ وتطوير وصيانة مشروع تحريج شمال غرب الجهراء المبرم مع / 

الشركة الكويتية لتنسيق وصيانة الحدائق لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/2/1 حتى 
2021/7/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/86,400 د.ك) لحين االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 

هـ ز/م م/2019-2018/27.

 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/ 2018/2017/20 توفير عمالة متخصصة 
للعمل بإدارة اإلنتاج الحيواني على  /الشركة الكويتية لتنسيق الحدائق (ثاني اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدرة (-/315,900د.ك) 

 

الموضوع

الموضوع

13

14

م

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق رقم 53 الصادر باجتماع رقم 

(2021/14) المنعقد بتاريخ 2021/2/17

ثانيا: الموافقة

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة  على الشركة الكويتية لتنسيق الحدائق (ثاني اقل االسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدرة (-/315,900د.ك) بعد استبعاد اقل االسعار 

مجموعة جود نيوز للتجارة العامة والمقاوالت لعدم تجديد التامين األولي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page372021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

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

 
 
 

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

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

 

الموضوع
15
م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مبررات 

استبعاد العطاءات االقل سعرا

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/33

  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 Page382021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/60
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/59
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/56
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المقدم من 
قبلها للمناقصة  رقم هـ ز/ م م/ 2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي 

الباطن - الجزء الشمالي (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة) وذلك لالسباب المذكورة 
بكتابها المناقصة

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المقدم من 
قبلها المناقصة رقم هـ ز /م م/2019/2018/18 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي 

الباطن - الجزء الجنوبي (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) وذلك لالسباب 
المذكورة بكتابها

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المقدم من 
قبلها للمناقصة  المناقصة رقم هـ ز/م م /2019/2018/21(ع) اعادة الغطاء النباتي في محمية 
خباري العوازم  (احد المشاريع المتعلقة باعاده تاهيل البيئة)  وذلك لالسباب المذكورة بكتابها

 

الموضوع
16

17

18

م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس االدارة رقم 102 

باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس االدارة رقم 102 

باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس االدارة رقم 102 

باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page392021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/57
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/55
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/58
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المقدم من 
قبلها المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم قدير -
المنطقة الثانية ( أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية ) وذلك لالسباب المذكورة 

بكتابها

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المقدم من 
قبلها للمناقصة رقم هـ ز/م م/2018/20-2019 (ع) اعاده الغطاء النباتي في محميه الخويسات
ومحميه صباح االحمد ( الجزء البحري ) ( احد المشاريع المتعلقه باعاده تأهيل البيئه الكويتيه )

وذلك لالسباب المذكورة بكتابها

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر في التقييم الفني للعطاء المقدم من 
قبلها للمناقصة  المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/7 (ع) إعاده الغطاء النباتي في محمية ام

قدير - المنطقة االولى (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) وذلك لالسباب 
المذكورة بكتابها

 

الموضوع
19

20

21

م

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس االدارة رقم 102 

باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس االدارة رقم 102 

باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الموضوع للجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس االدارة رقم 102 

باجتماع (2021/21) بتاريخ 2021/3/17

البيـــــــــــــــــــان



2021/33

  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 Page402021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1842$
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

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

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

1- مكتب عادل مساعد الجار الله الخرافي لالنشاءات الهندسية

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/33 ) 
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


