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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

2021/32
08-رمضان-1442 هـ 

الثالثاء
- الموافق 2021/04/20 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/20 م

الثالثاء2021/32 )( الساعه العاشرة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
عبد الله مبارك الشريف

محمد نجيب الفريح

 فهد علي المراد
اسماء عبدالله الكليب

مشعل منديل القحص

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

بدر عبداللطيف الدويسان

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6

7
8

1

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  21-04-2021 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 األشغال العامة

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل أوراق عامة

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة االشغال

السيدة / سارة المطيري     مراقب التشغيل 
والدعم الفني

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود 
والمناقصات

المهندس/ خالد الياسين     ممثل الجهة

السيدة/عائشة القدفال     باحث قانوني

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

1

2

3
4

5

6

7

8



2021/32

  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 

اإلدارة العامة للجمارك

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1055
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم أ ج / ش م / 2021/2020/1 الستئجار مركبات (صالون - وانيت - باص -
جيب - سوبربان - هاف لوري) لحساب اإلدارة العامة للجمارك

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/32

  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 

أوراق عامة وزارة الدفاع

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :2724114028
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

إفادة الوزارة بعدم إلتزام شركة/ ياكو الطبية بتوقيع  العقد رقم 2414/4/28/183 توريد ادوية لمدة 
3 سنوات ومخاطبتها لتوقيع عقوبة االنذار 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد الطواري     رئيس قسم قطع الغيار و المعدات و الصيانة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

أوراق عامة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/1433$
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

شكوى الشركات المذكوره بالكتاب على طرح المناقصات الكبرى للشركات العالمية لتنفيذها من غير 
المشاركة مع الشركات المحلية وذلك نحو بتعديل أسس ومعايير المؤهالت المطلوبة لتنفيذ مثل هذه 

العقود المدرجة ضمن مستندات المناقصة إلتاحة الفرصة للشركات المحلية

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن 

الشركات التاليه:
-الشركة األحمدية للمقاوالت و التجارة

-شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت
-شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة و المقاوالت العامة و المنشات الصناعية

-الشركة الكويتية لبناء المعامل و المقاوالت
-شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت

-شركة الخليج المتحدة لالنشاء
إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

أوراق عامة الطيران المدني

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :6217/31
 تاريخ الكتاب :2020/07/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االدارة االستعجال باصدار الموافقات الالزمه للتعاقد المباشر مع المؤسسات 
الحكومية الدولية ومراكز التدريب المعتمدة التابعه لها او المنظمات الدولية المتخصصة لعقد دورات
فنية في مجال الطيران المدني داخل دولة الكويت علما بان التكاليف المادية للدورات من بند ميزانية

التدريب المحلي المخصصة للطيران المدني وذلك بناءا على رأي الفتوى والتشريع

*اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 3803 بتاريخ 2021/3/21 المتضمن الرد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فهد جاسم العسالوي     منسق اداري اول

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز استنادا ألحكام المادة رقم (19) من قانون المناقصات العامة رقم
49 لسنة 2016 باعتبار ان قيمة التعاقدات المطلوبة اقل من النصاب القانوني للجهاز لكل عقد على 

حدى

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

مؤسسة الموانئ الكويتية

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :2032
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الموافقة على تطبيق العقوبات للشركات المذكورة بكتاب المؤسسة والمنبثقة منها
أو التابعة أو الزميلة لها وذلك إستنادا للمادة (85) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 
2016 مع منعها من االشتراك في المناقصات أو الممارسات أو العقود االستشارية أو االتفاقات 

التعاقدية االخرى بمختلف أنواعها وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

1- كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل
2- كي جي ال لالستثمار
3- كي جي ال لوجستيك
4- كي جي ال للمناولة

5- شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (1076) المؤرخ في 2020/2/19 المتضمن الرد على 
مالحظات الجهاز

* اطلع الجهاز على  كتب المؤسسة أرقام:
1- (2727) المؤرخ في 2018/5/9

2- (6328) المؤرخ في 2018/11/29
3-  (132) المؤرخ في 2019/1/7 المتضمن  الرد على إحالة كتاب شركة كي جي ال الدولية 

للموانئ 
4- (1254) المؤرخ بتاريخ 2019/2/17 المتضمن الرد على استفسارات الجهاز

ورقم 2019/1154 بتاريخ 2019/2/14
5- (6132) المؤرخ في 2019/10/9 المتضمن التقرير المترجم بالمالحظات المنسوبة إلى الشركة

6-  (6478) المؤرخ في 2019/10/29 المتضمن الرد على ما جاء بكتاب الشركة
7- (7422) المؤرخ في 2019/12/13 المتضمن اخالالت الشركة 

- كتاب شركة كي جي ال رقم (2018/3334) المؤرخ في 2018/11/13 المتضمن المعلومات 
المطلوبة والمتعلقة بتنفيذ أعمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/عائشة القدفال     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  بناءا على طلب ممثل الجهه مع إستعجال 

الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/9/15 خالل 10 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

أوراق عامة الرعاية السكنية

استدعاءات

 رقم الكتاب :5063
 تاريخ الكتاب :2020/04/12

 
 
 

(اعيد بحث) افادة المؤسسة بتحديث بيانات المشاريع المتعثره للعقد رقم 2010/2009-1150 
المبرم مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده للتجاره العامة والمقاوالت العامة والمنشات 

الصناعيه

- اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم (1508) بتاريخ 2021/1/25 المتضمن تطبيق المادة رقم 
(85) من القانون (49) لسنة 2016 على شركة/ محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده للتجارة العامة

والمقاوالت العامة والمنشآت الصناعية

بعد االستماع الي ممثلي / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده للتجاره العامة والمقاوالت 
العامة والمنشات الصناعيه :

- السيد/ محمد حسن            مدير مشاريع
-السيد/ ماجد محمد هاشم      مدير مشروع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رضا جاسم فالحية     مدير ادارة العقود والوثائق

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 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



2021/32

  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 

شركة نفط الكويت

تطبيق جزاءات

شكاوي/ تظلمات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/53
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

طلب اإلحاطة والعلم بأن شركة نفط الكويت قد قدمت الى لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة 
الجهاز التماسا إلعادة النظر في قرارها بشأن المناقصة رقم RFP-2039533 تزويد و تركيب عدد 

(11) نوع من الوصالت لرؤوس االبار مع االعمال المرتبطة بها  
PATTERNS WELL HOOK--UP & ASSOCIATED WORKS11 وبناء على ذلك
فإن الشركة تترقب ما تنتهي إليه لجنة التظلمات بمجلس الوزراء بشأن هذا االلتماس حتى يتسنى 

التصرف على ضوئه.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  شركة/ كي دي دي بي

للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

بيت الزكاة

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :10
 تاريخ الكتاب :2021/01/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1055
 تاريخ الكتاب :2021/03/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ب ز 2019/4 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة شاملة الدعم الفني للبيت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / سارة المطيري     مراقب التشغيل والدعم الفني

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ب ز 2014/4 الصيانة الشاملة لخدمات التشغيل والدعم 
الفني لمركز نظم المعلومات بالبيت المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة ستة 

اشهر اعتبارا من 2021/5/1 لغاية 2021/10/31 بمبلغ اجمالي وقدره (998 / 98,563 د.ك) 
وذلك لحين استكمال اعداد وطرح المناقصة الجديدة رقم ب ز 2019/4

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة و التنسيق مع القطاع 

الفني

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/32

  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 

وزارة الكهرباء و الماء

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :21926
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

 
 
 

 رقم الكتاب :7728
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2019/67-2020 تقديم خدمات هندسيه للتوربينات الغازيه ذات 
الدوره المشتركيه وثنائيه الغرض والمعدات المساعده لها بكفاءه واستمراريه عاليه بمحطه الشعيبه

الشماليه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات

طلب نشر الملحق التعديلي رقم (1) ومحضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ك م 
/2021/2020/53 إصالح الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض 

لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة جنوبا

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

ملحق



2021/32

  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 

وزارة الكهرباء و الماء

تعثر في التنفيذ

 رقم الكتاب :32884
 تاريخ الكتاب :2019/10/21

 
 
 

 رقم الكتاب :35592
 تاريخ الكتاب :2019/11/12

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الوزارة بتعثر الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية (شركة الخرافي 
ناشيونال- سابقا) في تنفيذ أعمال عقد المناقصة رقم و ك م /2016/2015/27 اعمال تشغيل 
وصيانة سنوية لوحدة غاز ثاني اكسيد الكلورين وتوريد المواد الكيماوية بمجمع توزيع المياه 

بالزور - 1

- إطلع الجهاز على كتب الشركة أرقام :
 (1830) المؤرخ في 2019/12/3 المتضمن الجدول الخاص بالمخالفات 

 (2019/7672) المؤرخ في 2019/12/22 المتضمن االفادة بتعبئة الجدول بكتاب الشركة رقم 
 (1830)

 

(اعيد بحث) افاده الوزارة بتعثر شركة المزن المشتركة للتجارة العامة  والمقاوالت الوكيل  المحلي 
S.A ISOLUX INGENERA لشركة /

 في تنفيذ أعمال العقد رقم و ك م/ع ص /5001-2016/2015 للمناقصة رقم و ك 
م/2014/2013/36 تزويد و تركيب عدد (6) محطات تحويل رئيسية 11/132/ك ف في مناطق 

مختلفة في دولة الكويت

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6619 المؤرخ بتاريخ 2020/3/3 المتضمن االفادة المطلوبة
و الشركة أرقام (9)،(13)،(14) المؤرخة في 2020/2/16

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم الرد على صادرالجهاز بتاريخ 2019/12/12 و 

2020/1/30 و 2021/3/8 

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم الرد على صادرالجهاز بتاريخ  2020/9/22  

و2021/3/24

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة الكهرباء و الماء

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الجهاز بعدم إلتزام الجهة بأحكام المادة رقم (83) من قانون المناقصات العامة 
رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصة رقم و ك م /2018/2017/7271 توريد قطع الغيار المطلوبة

للتربينات البخارية (توشيبا) بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهبرائية و تقطير المياه

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة  رقم (1192) المؤرخ في 2021/1/18 المتضمن الرد

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما بتقرير الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة األشغال العامة

تعثر في التنفيذ

 رقم الكتاب :6209
 تاريخ الكتاب :2019/12/08

 
 
 

 رقم الكتاب :151-2/10
 تاريخ الكتاب :2020/01/15

 
 
 

 Mott Macdonald (اعيد بحث) طلب االطالع على التقييم الدوري إلداء االستشاري العالمي
بالتعاون مع السادة / دار الدويلة لإلستشارات في تنفيذ اعمال االتفاقية رقم أ/هـ ط 218 - الدائري 

الرابع السريع تطبيقا الماده رقم ( 93 ) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة (2016) 

** اطلع الجهاز على كتب الجهة التالية:
 رقم (1356) المؤرخ في 2020/10/14 المتضمن الرد

 رقم (946) المؤرخ في 2020/3/8 المتضمن الرد على استفسارات الجهاز
رقم رقم (1356 ) بتاريخ 2020/10/14

 

(اعيد بحث) افادة الوزارة بتعثر الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية في تنفيذ أعمال 
عقد المناقصة رقم هـ ص/ 167 انشاء وانجاز وصيانة خط نقل المياة المعالجة من مركز (D3) الي 

محطة ضخ الوفرة المرحلة (dmc) التحكم بالمعلومات

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 270 المؤرخ في 2020/10/7 المتضمن ما أفاد به ممثل 
الوزارة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على طلب الجهة بالكتاب رقم (1356 ) بتاريخ 

2020/10/14

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/25

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة األشغال العامة

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :1135
 تاريخ الكتاب :2020/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :551
 تاريخ الكتاب :2020/03/05

 
 
 

(اعيد بحث ) إفادة الوزارة بسحب أعمال عقد المناقصة رقم ق ص / ط / 355 صيانة عامة للطرق 
والساحات بمحافظة األحمدي المبرم مع/  شركة الفايد للتجارة العامة والمقاوالت العامة وطلب 

تطبيق أحكام المادة رقم (85) البند (4) من القانون (49) لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم ( 1355 ) بتاريخ 2020/10/15 المتضمن تطبيق المادة 
(63)

 

(اعيد بحث) طلب االطالع والعلم بشأن تطبيق احكام المادة رقم (93) البند رقم (5) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 على اعمال عقد المناقصة رقم هـ ط /163 إنشاء وإنجاز 
وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة الشريط الساحلي المرحلة الثانية 

المبرم مع / شركة ميدكو للتجارة العامة والمقاوالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ بدور الصالل     نائب ممثل وزارة االشغال

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2020/10/13

وتاريخ 2020/10/27

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/25

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 Page172021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

تطبيق جزاءات

 رقم الكتاب :5097
 تاريخ الكتاب :2019/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :5049
 تاريخ الكتاب :2019/10/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة تطبيق المادة (85) البند (4) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة
2016 على  / شركة  دمسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لتعثرها بتنفيذ اعمال عقد 

المناقصة رقم هـ م أ / 278 انشاء وانجاز وصيانة السوق المركزي لضاحية غرناطة و ذلك لالسباب
المذكورة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (258) المؤرخ في 2020/1/19 المتضمن التقرير الفني 
للجهة

 

(اعيد بحث) طلب الوزارة تطبيق المادة رقم (85) البند (4) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 
(2016) على/ مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامه والمقاوالت وذلك إلخالالتها في تنفيذ أعمال

عقد المناقصة رقم هـ م خ / 206 انشاء وتنفيذ وصيانة معهد الكويت لالختصاصات الطبية

**اطلع الجهاز على كتاب مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة ومقاوالت رقم 2021/134 
بتاريخ 2021/4/1 المتضمن بافادتها بان تم تسليم المشروع تسليما ابتدائيا بتاريخ 2020/8/13

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (486) المؤرخ في 2020/2/2 المتضمن رد القطاع الفني
بالوزارة

-اطلع الجهاز على كتاب شركة مؤسسة انشاءات االيمان رقم (370) المؤرخ في 
2019/11/17المتضمن المستندات المطلوبة

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة  دمسكو العالمية

للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ  2019/12/11 و تاريخ 2021/3/25

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 Page182021/05/02 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األشغال العامة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :61/2021
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

شركة الهندسة و التشغيل للمقاوالت العامة ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى السادة / شركة الهندسة والتشغيل للمقاوالت العامة وطلب اضافة الشركة ضمن 
الشركات المدعوة للمناقصة رقم هـ ص /ص /216 إدارة و تشغيل و صيانة محطة ضخ الرقعي و 

الشيكة المرتبطة بها مع تمديد موعد اإلقفال لمدة ثالثة أشهر

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/28

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة الصحة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :942
 تاريخ الكتاب :2020/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :943
 تاريخ الكتاب :2020/08/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2021/2020/10 مراقبة وتقييم أداء وحدة 
معالجة النفايات االكلينيكية الشعيبة -1

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (866-546) بتاريخ 2021/3/3 المتضمن التعديالت

 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2021/2020/9 مراقبة وتقييم أداء وحدة معالجة
النفايات االكلينيكية كبد -1

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (865-546) بتاريخ 2021/3/3 المتضمن التعديالت

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/32

  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 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :354
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

طلب ابداء الرأي للملف رقم 088DR0 مواد الحماية الشخصية - الكمامات الجراحية حيث تم طرح 
الممارسة عن طريق الوزارة بقيمة تقديرية (-/35,000 د.ك) و تمت الترسية على اقل االسعار 

بمبلغ اجمالي قدرة (-/127,500 د.ك) و ذلك نظرا لجائحة كرونا التي تسببت في ارتفاع اسعار مواد
الحماية الشخصية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :115/11/20
 تاريخ الكتاب :2021/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :625
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :6/12/20
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة 080NU0 شراء أدوية ( VEOCATELCP ) - غذاء تكميلي للرضع 
لحاالت حساسية الحليب البقري لحاجة كافة المستشفيات استنادا للمادة رقم ( 17 ) من قانون 

المناقصات العامة
 رقم ( 49 ) لسنة 2016

 

طلب إلغاء طرح الممارسة رقم 023CM0 شراء لوازم طبية تستخدم جهاز صاعق ثنائي العاده 
انعاش القلب لحاجة مستشفى مبارك - قسم قسطره القلب وذلك إلختالف العروض المقدمة من 

الشركات عن المواصفات المطلوبة

 

 %70 LQ077  CHLOROHEXIDIN 2% IN0 طلب طرح الممارسة رقم
ISOPROPYL ALCOHOL ,UNIT :MLTأدوية مادة معقمة ومطهرة تستخدم كمطهرات 

لأليدي واألسطح لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفات لمدة ثالث سنوات وفقا 
للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
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 

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مبررات 

االلغاء

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
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



2021/32

  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 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :925/11/20
 تاريخ الكتاب :2021/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :457
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 082NU0 شراء دواء ISOTONIC LIQ WITH FIBER - غذاء
تكميلي مدعم بااللياف لحاجة كافة المستشفيات وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة 

رقم (49) لسنة 2016.

 

طلب طرح الممارسة 006CJ9 شراء لوازم طبية مواد تستخدم دعامات متنوعة لحاجة قسم قسطرة
القلب لحاجة مستشفى جابر - قسم قسطرة القلب وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة 

رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
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 

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 

بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/32

  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 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :712
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :467
 تاريخ الكتاب :2021/03/09

 
 
 

 رقم الكتاب :601
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :713
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتعاقد المباشر رقم(149VC) شراء ادوية (حقن) 
لتخدير لالسنان لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات المبرم مع/ شركة التقدم 
التكنولوجي ليصبح بمبلغ (-/106,200د.ك) بدال من (-/117,000د.ك) بناء على موافقة ديوان 

المحاسبة

 

  VENETOCLA )  شراء مادة (186ON9) طلب تعديل اسم الشركة المصنعة للعقد رقم
(MG UNIT TAB100 تستخدم (حبوب) لعالج مرضى السرطان من/ شركة المعجل لألدوية 
(الموزع المحلي) لتصبح  من الشركة      V.B ABBVIE LOGISTICS      بدال من    

ABBVIE BIOPHARMARMACUTICALS GMBH وذلك لورود خطأ باسم الشركة
المصنعة بعرض السعر

 

طلب االحاطة والعلم بتحويل التعاقد للملف رقم (188ON9) شراء أدوية حبوب لعالج مرضى 
السرطان ليصبح مع/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية الوكيل المحلي الشركة المصنعة 
(ISPEN PHARMA SAS) بدال من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية وكالء 

الشركة المصنعة BIOLOGIX FZ CO ، وذلك بعد إعادة حقوق التوزيع والتسويق للمادة الى 
.ISPEN PHARMA SAS شركة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للتعاقد المباشر رقم (096VC0) شراء مواد تستخدم 
لمواجهة فايروس 19covid المبرم مع/شركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ليصبح بمبلغ 

(1,296,415/464د.ك) بدال من (2,254,367/502د.ك) بناء على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :7
 تاريخ الكتاب :2021/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :6
 تاريخ الكتاب :2021/01/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء التعاقد المباشر مع/ مؤسسة انتجرا الطبية  لشراء عدد (1) مادة طبية  
Y)  650,000 pcs) N-STERILE gown protective isolation  لمواجهة  " فايروس 
covid-19 " لوازم  بمبلغ اجمالي قدره (-/193,700 د.ك) وذلك لعدم إمكانية الشركة اإللتزام 

بالسعر المقدم وذلك الرتفاع تكلفة المواد الخام ورسوم االستيراد

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 290 بتاريخ 2021/2/14 المتضمن إلغاء الترسية

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء التعاقد المباشر مع/ مؤسسة انتجرا الطبية  لشراء عدد (1) مادة طبية  
gown protective isolation   لمواجهة "فايروس covid-19 " لوازم  بمبلغ اجمالي قدره 

(-/76,300 د.ك) وذلك لعدم إمكانية الشركة اإللتزام بالسعر المقدم وذلك الرتفاع تكلفة المواد الخام 
ورسوم االستيراد

-اطلع الجهاز على كتاب لوزارة رقم 288 بتاريخ 2021/2/14 المتضمن إلغاء الترسية 

 

الموضوع
13

14

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على االلغاء و موافاة الجهاز بكافة االجراءات التي تمت بعد 

موافقة الجهاز

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على االلغاء و موافاة الجهاز بكافة االجراءات التي تمت بعد 

موافقة الجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :667
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :546-1152
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :734
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

طلب الوزارة التالي :
-دمج العقدين ارقام أ خ /4/ ( 2714- 2729) استئجار مكتب لمعهد الكويت لألختصاصات الطبية   

المبرم مع / شركة بهبهاني العقارية 

-التجديد للعقد المبرم مع / شركة بهبهاني العقارية   لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1  بمبلغ 
إجمالي قدره (-/ 239,382د.ك)

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2015/2014/61 توريد و تطوير و تحديث و 
صيانة نظام و أجهزة الحفظ اإللكتروني إلدارة السجل المركزي للمواليد و الوفيات المبرم مع / 

شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/74,988 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2020/2019/15

 

طلب التمديد السادس للعقد رقم ص / م ا م /10 ب / 2014 الخاص بالمناقصة رقم م خ ع / 
10ب/2014 ( ع ) تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة 

(المجموعة الثانية) المبرم مع / شركة طارق الغانم المحدودة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2021/8/1 حتى2022/1/31بمبلغ (2,935,894/184 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح

المناقصة الجديدة رقم  ص / م خ ع / 10 ب / 2018 

* إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع
15

16

17

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بذات الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :717
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/215
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :546-1220
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م خ ع / 10ج/2014 تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ( المجموعة الثالثة ) المبرم مع / شركة الوزان 

للتجارة والخدمات الغذائية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/8/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(1,460,947/824 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم  ص / م خ 

ع / 10 ج/ 2018

* إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

طلب التمديد السادس للعقد رقم ص / م خ ع / 10 أ / 2014 الخاص بالمناقصة رقم م خ 
ع/10أ/2014(ع) تجهيز  تقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات و المراكز الصحية التابعة للوزارة 

(المجموعة االولي) المبرم مع / شركة آللئ الكويت للتجهيزات الغذائية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2021/8/1 حتى 2022/1/31 بمبلغ (2,244,940/041 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات 

طرح المناقصة الجديدة رقم  ص / م خ ع / 10 أ/ 2018 

* إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم م خ ع/10د/2014 (ع) تجهيز و تقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات و المراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الرابعة) المبرم مع/ شركة جمال 

التجارية لمدة ستة أشهر اعتبار من 2021/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (2,552,187/452 د.ك)  وذلك
لحين االنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم  ص / م خ ع / 10 د/ 2018 

* إفادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع
18

19

20

م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بذات الشروط و األسعار

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بذات الشروط و األسعار

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بذات الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2019/8
 تاريخ الكتاب :2019/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية البند رقم (68) للممارسة رقم (2017/386-2018) توريد أجهزة 
وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام االشعة والعالج اإلشعاعي على شركة/ تقدم الخليج التجارية (خامس

اقل السعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/81,900 د.ك)

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة للمناقصة رقم ص / م خ ع 
/2020/2019/32 استئجار عدد (5) مركبة وانيت وعدد (10) مركبة بوكس لخدمات وزارة الصحة

 

الموضوع
21

22

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  رد الموضوع للجهة لعدم االلتزام بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2019/9/23 و 2019/10/16 و

2020/1/19

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :569
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 رقم الكتاب :572
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 رقم الكتاب :573
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /25 ب / 2020/2019 تقديم خدمات طبية 
مساندة (فنيين مختبر - فنيين أشعة - فنيين صيدلة) لمنطقتي حولي و العاصمة ( المجموعة الثانية)
على / شركة بيت الموارد الكويتي لخدمات وإدارة الموارد البشرية ( رابع اقل االسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/36,897,192د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /25 و /2020/2019 تقديم خدمات طبية 
مساندة (فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة) لمنطقتي مبارك الكبير واالحمدي (المجموعة 

الخامسة) على / شركة الصقور الكويتية لألمن والحماية (ثالث أقل األسعار)المطابق للشروط 
والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/33,016,800 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة العامة رقم ص/ م خ ع /25هــ /2020/2019 تقديم خدمات طبية
مساندة (فني طوارئ طبية) إلدارة الطوارئ الطبية  (المجموعة السادسة)  على/  شركة التجارية 

العامة (ثالث أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره
(-/16,953,360 د.ك)

 

الموضوع
23

24

25

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/32

  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 الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :568
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 رقم الكتاب :570
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 رقم الكتاب :571
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع /25أ/2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة 
(فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة ) لمنطقة الصباح الطبية التخصصية (المجموعة االولى)
على/ شركة التقدم التكنولوجي ( اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 

(48,608,232/600 د.ك)

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة العامة رقم ص/م خ ع /25ج/2020/2019 تقديم خدمات طبية 
مساندة (فنيين مختبر - فنيين أشعة - فنيين صيدلة) لمنطقة الفروانية الصحية (المجموعة 

الثالثة)على/ شركة البحار للخدمات الطبية (خامس أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات  
بمبلغ إجمالي قدره (27,012,932/280 د.ك)  

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم ص/م خ ع /25د/2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة 
(فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة ) لمنطقة الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة) وإعادة 

طرحها وذلك نظرا الرتفاع قيمة العطاء رقم (1) شركة / مجموعة فيرتس للتجارة العامة 
والمقاوالت عن باقي العطاءات

 

الموضوع
26

27

28

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/32

  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 الصحة

توصيات

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م خ ع/2020/2019/37 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة جدار ناري 
لبعض مستشفيات الوزارة على النحو التالي :

- على / شركة الشرق االوسط لالتصاالت (أقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي 
قدره (-/145,000 د.ك ) .

- على / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (أقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 
إجمالي قدره (-/145,000 د.ك )  .

مع تمديد التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

- افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع
29
م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم و توجيه دعوة لحضور ممثل عن شركة الشرق االوسط 
لالتصاالت و شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر الجراء قرعة بين الشركتين إستنادا للمادة رقم 

61من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة2016

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

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/32

  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 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :1768
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

افادة الوزارة بشأن االعتماد المالي الخاص المناقصة رقم م خ ع /2020/2019/18 تقديم خدمة 
اإلسعاف الجوي و اإلخالء الطبي المرساة على /شركة الصفوه لألنظمة االمنية والدفاعية (اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/26,983,080د.ك) انه لم يرد من وزارة المالية وسوف يتم موافاة 
الجهاز فور وصوله

 

الموضوع
30
م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: احيط مجلس إدارة الجهاز علما مع استعجال الجهة برفع التوصية

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

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات



2021/32

  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 

وزارة الصحة

استدعاءات

 رقم الكتاب :2021/1070$
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

شركة منارة حولي للتجارة العامة ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :959/21
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

انتجرا الطبية
 
 

(اعيد بحث) اعتذار شركة/منارة حولي للتجارة العامه عن تمديد التأمين االولي المناقصة رقم ص / 
م خ ع /2020/2019/32 استئجار عدد (5) مركبة وانيت وعدد (10) مركبة بوكس لخدمات وزارة 

الصحة

- حضر من جانب شركة منارة حولي للتجاره العامة:
-السيد/ أبوالحسن الحديدي     مسؤول حركة

 

(اعيد بحث) افادة شركة انتجرا الطبية انها على استعداد لالجتماع مع المعنين في اي وقت يراه 
الجهاز مناسب البداء وتوضيح ماتم بشأن عقديهم مع وزارة الصحه لمواجهه فايروس كوفيد -19

- حضر من جانب شركة انتجرا الطبية:
- السيد/ محمد الغربلي     مدير ادارة

-السيده/ تريسيا ليم         رئيس القطاع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     ممثل الجهة

الموضوع
31

32

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  بعد االستماع الى ممثل شركة منارة حولي للتجاره العامة 

قرر مجلس ادارة الجهازالتالي:
احيط مجلس ادارة الجهاز علما و تخطر الجهة

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  بعد االستماع الى ممثل شركة انتجرا الطبية 

قرر مجلس ادارة الجهاز:
استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/24

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة الصحة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :718/21
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

طلب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة اعادة النظر بشأن ترسية المناقصة رقم م خ ع 
/2020/2019/17 توريد وتركيب ودعم فني ألجهزة الحاسب اآللى النظمة المعلومات بمنطقة صباح

الطبية.

 

الموضوع
33
م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الطلب لعدم قيام الشركة تجديد التأمين األولي

البيـــــــــــــــــــان



2021/32

  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 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

الشركة الكويتية االوروبية الطبية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

الشركة الكويتية االوروبية الطبية ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى / الشركة الكويتية االوروبية الطبية على توصية المناقصة رقم ص / م خ ع 
/25 ب / 2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين أشعة - فنيين صيدلة) 

لمنطقتي حولي و العاصمة ( المجموعة الثانية)

 

(اعيد بحث) شكوى / الشركة الكويتية االوروبية الطبية بشأن طلب الوزارة الغاء المناقصة رقم 
ص/م خ ع /25د/2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين 

صيدلة ) لمنطقة الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة )

 

الموضوع
34

35

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  تخطر الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 45

الصادر باالجتماع رقم 2021/32 بتاريخ 2021/4/20 المتضمن: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 
بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/32 ) 
  تخطر الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 50

الصادر باالجتماع رقم 2021/32 بتاريخ 2021/4/20 المتضمن: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 
بناءا على طلب ممثل الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان


