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

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/41 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االربعاء ) 

14-شوال-1442 هـ   الموافق 2021/05/26 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

م. مبارك عبدالله البنوان
بدر عبداللطيف الدويسان

مشعل منديل القحص
 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

د.مرسال سعد الماجدي
 فهد علي المراد

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

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

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

للتخطيط و التنمية
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

1
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نظرا إلعتذار رئيس مجلس االدارة باإلنابه بعدم إستطاعته القيام بواجبات منصبه على نحو مؤقت ولم يكن ممكنا أو جائزا 
له أن يسير أعمال الجلسة فقد قرر المجلس تكليف المهندس/ حسام بدر الطاحوس  بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة 

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

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/41 )



 Page32021/06/06 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 شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط 
الكويتية

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي 
ممثل الجهة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/ خالد الفيلكاوي     مراقب ادارة 
التوريدات

السيدة/ حنين الدليمي     مهندس

السيد/ مشعل العازمي     مراقب إدارة 
التوريدات ممثل الجهة

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم 
المناقصات

السيدة/ عذاري الجمعة     مراقب المشتريات
والمخازن

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيد/ عمار الحسيني     نائب المدير العام

السيد/ عبدالله عيسى     رئيس فريق عمل 
مشتروات االسطول واالمداد

السيد/ زايد الغثيان     نقيب مكتب سمو ولي 
العهد

السيد/ جراح العنزي     ممثل الجهة
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2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إدارة و تشغيل و صيانة محطة ضخ الرقعي و الشيكة المرتبطة بهاالرقم :- هـ ص /ص /216

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
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.

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7349
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 3-2018/2017  توريد تراخيص مايكروسوفت مع ميزة 
التحديث نوعEnterpricse Agreement (EA )   للجهات الحكومية للجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات المبرم مع / ايبال إلستشارات الكمبيوتر لمده سنة اعتبارا من 2021/6/30 
حتى 2022/6/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/6,868,000د.ك) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االمانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عمار الحسيني     نائب المدير العام

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4856
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ع ر 3-2017-2018 احتياجات الهيئة  من 
المركبات المبرم مع/ شركة االريج الوطنية للتجاره العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2021/5/6 حتى 2021/11/5بمبلغ اجمالي قدره (54,540/320د.ك)  بنفس الشروط واالسعار بعد 
تخفيض المبلغ بنسبة (20%) و ذلك لعدم الرغبه بتوفير سيارات حديثة موديل السنة 2021

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (3470) بتاريخ 2021/3/29 المتضمن اصدار االمر التغييري 
والتمديد لمدة سنة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العازمي     مراقب إدارة التوريدات ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

عضو ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

توصيات

 رقم الكتاب :884
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم هـ . غ/ م خ ع/ 2019/2018/3 تجهيز مختبر السوق المركزي 
لفحص الخضار والفواكه في منطقة الصليبية (أجهزة ومواد استهالكية ومواد تشغيلية) (المجموعة 

الرابعة) على / شركة تكترون لألجهزة واألدوات العلمية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(17,805/550 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة بعد االستغناء عن البنود التي 

لم يتم تسعيرها من قبل الشركة للمصلحة العامة حيث أن العرض الذي يليه خارج نطاق القيمة 
التقديرية للمناقصة وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حنين الدليمي     مهندس

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2019/105) المنعقد في 

2019/12/30 المتضمن :
-اوال الموافقة على الغاء المجموعة االولى 

- ثانيا: الموافقة على ترسية المجموعة الرابعه على / شركة تكنوساينس لألجهزة واألدوات العلمية 
(ثاني أقل األسعار) 

بعد استبعاد اقل العطاءات سعرا شركة/ تكترون لرفضه عمل الموازنة التثمينية وانتهاء التأمين 
االولي للشركة قبل رفع التوصية  لمخالفة طلب الجهة لقانون لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة

2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

أوراق عامة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :230
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب شركة نفط الكويت تقديم عرض فني (Presentation) آللية التقييم المالي لدى الشركة

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة ناقالت النفط الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/7
 تاريخ الكتاب :2021/05/23

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة FEG-2017/2 العقد الشامل للتسفين وصيانة الناقالت لمدة 
ثالث اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/9/30 بذات الشروط الواردة بالعقد و بدون أي تكلفة

مالية لحاجة األسواق العالمية للنفط وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الجهه

- مرفق كتاب الشركة رقم (2021/6) المؤرخ في 2021/5/5 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله عيسى     رئيس فريق عمل مشتروات االسطول واالمداد

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان سمو ولي العهد

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :321
 تاريخ الكتاب :2021/05/02

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالى قدره (-/24,633 د.ك) ما يعادل نسبة 
(17.20%) على قيمة عقد الممارسة رقم 2019/2018/3 استئجار سيارات متنوعة للديوان المبرم
مع / شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن وذلك لزيادة عدد (6) سيارات صالون (4) 

سلندر اعتبارا من 2021/6/1 حتى نهاية مدة العقد بتاريخ 2023/4/30

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ زايد الغثيان     نقيب مكتب سمو ولي العهد

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1401/2021
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :1414-2021
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/83,115 د.ك)  مايعادل نسبة 
(18.6%) و ذلك لزيادة اجر العامل الى (-/120 د.ك) شهريا على قيمة عقد المناقصة رقم 
2017/2016/1 أعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية 
لقطاعات األمانة المبرم مع/ شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني و المدن بنفس الشروط 

واالسعار  مع التمديد  لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 و ذلك لحين 
االنتهاء من اجراءت المناقصة الجديدة رقم (1-2021/2020 ) مازالت لدى اداره الفتوى والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     مراقب المشتريات والمخازن

طلب التمديد األول لعقود المناقصة رقم 2019/2018/1 استئجار مركبات مختلفة لألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 

بمبلغ اجمالي قدره (-/36,186د.ك) بنفس الشروط واالسعار على النحو التالي : 

اوال : العقد رقم 5-2020/2019 المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات بمبلغ اجمالي قدره (-
/23,826د.ك) 

ثانيا : العقد رقم 4-2020/2019 المبرم مع /شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن بمبلغ
اجمالي قدره (-/12.360د.ك)

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديده رقم 2021/2020/2 مازالت لدى اداره الفتوى 
والتشريع

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وكالة األنباء الكويتية

طرح مناقصة

تطبيق جزاءات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :522
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

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

- اطلع الجهاز على كتاب وكالة االنباء الكويتية رقم (645) المؤرخ في 2021/5/10 المتضمن 
التعديالت التي تمت مناقشتها باالجتماع 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

طلب االحاطة والعلم بأن تم توقيع غرامة مالية على شركة / الخليج الهندسية للمناقصة رقم 
2017/2016/2 اعمال الصيانة الشاملة والتركيبات الهندسية بمبنى الوكالة بواقع (-/100د.ك) 

يوميا اعتبارا من 2020/10/19 و ذلك لالسباب المذكورة بكتابهم

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
عدم إختصاص مجلس إدارة الجهاز و تطبيق شروط العقد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

نشر

نشر

 رقم الكتاب :21/0622
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

 رقم الكتاب :0651
 تاريخ الكتاب :2021/05/11

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم CA/4149 أعمال السقاالت والطالء والعزل في
مصفاة ميناء األحمدي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي ممثل الجهة

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم HO/GS/0448 استئجار سيارات لشركة البترول 
الكويتية 

.LEASING OF VEHICLES FOR KNPC 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي

ملحق
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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 Page142021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :604
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :21-603
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,353,945 د.ك) ما يعادل نسبة 
(33,47%) على قيمة عقد الممارسة رقم (B 2047-CS) غازالنيتروجين تزويد مصافي الشركة 
الثالث بغاز النيتروجين بواسطة عربات مقطورة المبرم مع / شركة التبريد واألكسجين المحدودة 

لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/12/1 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 
 (1438/CB) الممارسة الجديدة رقم

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,353,945 د.ك) ما يعادل نسبة 
(33,47%) على قيمة عقد الممارسة رقم  (A 2047-CS) توريد غاز النيتروجين عبر خطوط 

األنابيب لمصافي الشركة
 SUPLY OF NITROGEN BY PIPELINE TO KNPC REFINERIES المبرم 
مع / شركة الغازات الصناعية الكويتية  لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 حتى 2021/12/1 

 (1438/CB) وذلك لحين االنتهاء اجراءات الممارسة الجديدة رقم

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

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

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د.فالح الطامي
عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

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 Page152021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :21/108
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

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

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م
 
 

 132 KV طلب طرح المناقصة رقم 2053043 انشاء عدد(2)محطه كهربائيه فرعيه جديده بجهد
وما يتصل بها من خطوط هوائيه بشمال الكويت وانشاء خطوط هوائه جديده بجهد KV 33 غرب 

الكويت
 F AND-CONSTRUCTION OF TWO NEW 132KV SUBSTATION RA
 33 F WITH ITS RELATED 132KV POWER LINES IN NK AND-SA

POWER LINES

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

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

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/4/6

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

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 Page162021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

توصيات

 رقم الكتاب :161
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :20/189
 تاريخ الكتاب :2020/12/29

 
 
 

طلب تعديل مبلغ اصدار االمر التغييري الثالث ليصبح بزيادة مبلغ اجمالي قدره 
(2,095,378/736د.ك) باإلضافة الى مبلغ وقدره (58,865/800د.ك) من المبلغ الغير مستخدم في
2014420-RFP العقد  بدال من (2,154,244/536د.ك) للعقد رقم 14050897 من المناقصة رقم

ايجار سيارات كبيرة متنوعة تزويد سائقين 
   HIRE OF BIG SUNDRY VECHILES & PROVISION OF DRIVERS

المبرم مع / KGL CAR RENTAL WLL مع تمديدالعقد لمدة 12 شهر اعتبارا من 
2021/2/1 حتى 2022/1/31 وذلك لوجود خطأ مطبعي

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2026500 خدمات الصيانة واإلصالح لخطوط 
األنابيب التابعة إلدارة أصول الغاز 

MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF PIPLEINES FOR GAS
MANAGEMENT ASSETS علي / شركة الهندسة الميكانيكية و المقاوالت ( اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره ( -/30,737,250د.ك )

- اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (21/235) بتاريخ  2021/5/5 المتضمن ادراج 
الموضوع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واستعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/4/6

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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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 Page172021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/49
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة / مساهمة
عامة

 
 

طلب شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة توضيح اسباب استبعادهم من المناقصة رقم 
 SOUTH KUWAIT 2061027 مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة:RFP

EXCAVATION ,TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تزويد الشركة بأسباب االستبعاد 

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 Page182021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :21/77
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2021/2020/08 تجديد 
االشتراك بقواعد المعلومات - إدارة المكتبات  للجامعة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/7 أعمال 
التشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية بقطاع ( الخالدية -الشدادية -الفنطاس ) -إدارة 

االنشاءات والصيانة للجامعة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم 
18/1310c/ku/kucp-19(ع) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة شبكات األلياف البصرية 

(OFC) لمدينة صباح السالم الجامعية

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

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

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

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 ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 

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 Page192021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :3013
 تاريخ الكتاب :2021/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2832
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :160
 تاريخ الكتاب :2021/05/19

شركة الخليج الهندسية  ش م ك م
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 18/1320C/KU/KUCP-19 توريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمدينة صباح السالم 

الجامعية لمدة شهر

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2020/2019/174 صيانة أجهزة خوادم ونظام تخزين والنسخ األحتياطية 
المركزية - مركز نظم المعلومات لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات المطلوبة وفقا للمادة رقم (55) 

من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

 

شكوى شركة الخليج الهندسية من ترسية المناقصة رقم 2020/2019/7 أعمال التشغيل وصيانة 
وإصالح الخدمات الهندسية بقطاع ( الخالدية -الشدادية -الفنطاس ) -إدارة االنشاءات والصيانة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة واستعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على االلغاء و استكمال النواقص مع جميع العطاءات استنادا 

للماده 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و موافاة الجهاز بالنتيجة

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد فترة دراسة العطاءات

الغاء



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح مناقصة

نشر

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2818
 تاريخ الكتاب :2021/05/02

 
 
 

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

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2020/2019/15 أعمال تشغيل 
وصيانة وإصالح حوض سباحة لديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - بالشويخ 

والعديلية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفيلكاوي     مراقب ادارة التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل

ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي
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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 Page212021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ش أ م /2019/2018/5 
استئجار سيارات مختلفة للهيئة

 

(اعيد بحث ) افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/92 اعمال صيانة واصالح وحدات التكييف المركزي بانواعها والمضخات واالعمال 

الميكانيكية للكليات والمعاهد والمراكز التابعه للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

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

ثانيا: تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة لحضور ممثل عن شركة صفا الوطنية لتأجير السيارات 
الجتماع قادم

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016 و استعجال 
الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

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 Page222021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2944
 تاريخ الكتاب :2021/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2776
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2879
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب التمديد السادس للعقد رقم (2016/2015/74) من المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 
2015/2014/19 استئجار سيارات مختلفة للهيئة المبرم مع/ شركة يوسف العويد و اوالده 
للسيارات لمدة ستة شهور اعتبارا من 2021/5/31 حتى 2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدره 

(239,393/065 د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم هـ ع / ش أ 
م /2019/2018-5 

 

طلب التمديد الرابع للعقد 30-2017/2016 المناقصة رقم هـ ع/ ش أ م / 2015/2014/102 تنفيذ 
اعمال الحراسة بكليات ومعاهد وديوان عام الهيئة المنطقة الثالثة - مجمع العارضية المبرم مع / 

شركة جروب باما للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2021/6/22 حتى 
2021/12/21 بمبلغ (128,126/400 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 

الجديدة رقم  هـ ع/ ش أ م / 2020/2019-3

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ع/ش ا م/2015/2014/116 توفير اختصاصيين في 
مجال تقنية المعلومات المبرم مع / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2021/7/1 حتي 2021/12/31 بمبلغ اجمالي قدرة ( -/149,932 د.ك ) وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 30 /2021/2020

 

الموضوع
5

6

7

م

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :201938565
 تاريخ الكتاب :2019/12/23

 
 
 

 رقم الكتاب :202110520
 تاريخ الكتاب :2021/04/25

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م . ع /2020/2019/13 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم 
واألعمال اإلنشائية لمدارس و مباني منطقة الخيران التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية

- كما اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام :
(202017844) المؤرخ في 2020/11/20 المتضمن االعتماد المالي

(202020826) المؤرخ في 2020/12/8
(20201024) المؤرخ في 2020/7/28

(201934952) المؤرخ في 2019/11/25
(20212788) بتاريخ 2021/1/27 المتضمن التعديالت

 (202107417) بتاريخ 2021/3/21 المتضمن التعديالت التي تمت مناقشتها

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/11 تنفيذ أعمال المراسلة لمدارس ومباني منطقة 
الجهراء التعليمية

 

(اعيد بحث) 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

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202111949) المؤرخ في 2021/5/10 المتضمن 
التعديالت

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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 Page242021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202104924
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :202107435
 تاريخ الكتاب :2021/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :202020854
 تاريخ الكتاب :2020/12/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2021/2020/2 الستئجار حافالت مع سائقين لنقل طلبة وطالبات 
مدارس المناطق التعليمية (االحمدي- الجهراء -مبارك الكبير)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع 2020/2019/31 تنفيذ أعمال اعداد وتوريد وتقديم 
وجبات غذائيه صحية لرياض االطفال في المناطق التعليمية (االحمدي /الجهراء/ العاصمة /حولي )

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202110282) المؤرخ في 2021/4/21 المتضمن التعديالت

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2020/2019/37 توريد ونقل وتركيب وتشغيل وضمان وصيانه 
أجهزه اتصاالت وخدمه اشتراك خطوط اتصال والربط مع توفير وتركيب التمديدات الالزمه لربط 

المرحلتين (مواقع رياض االطفال)و(مواقع المدارس االبتدائية)ومواقع اخرى بديوان عام الوزاره 
(جنوب السره) مع تقديم الدعم الفني والتدريب.

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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 Page252021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

تعاقد باألمر المباشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :202109680
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :202111630
 تاريخ الكتاب :2021/05/06

 
 
 

طلب التعاقد المباشر للعقد رقم (2020/21-2021) لتنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة 
الفروانية التعليمية والمواقع التابعة لها مع/ شركة المشير األمنية لخدمات المدن بمبلغ اجمالي قدره

(-/1,199,280 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202111621 بتاريخ 2021/5/6 المتضمن الرد على 
مالحظات القطاع الفني

 

طلب الوزارة تمديد التأمين األولي للمناقص الفائز في المناقصة رقم م ع/2016/2015/30 تنفيذ و 
انشاء وانجاز وصيانة مدرسة بنين بمنطقة صباح الناصر ق(7) و مدرسة متوسطة بنات بمنطقة 
صباح الناصر ق (1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية- بنظام تسليم المفتاح  لحين االنتهاء من 

اجراءات التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقص الفائز بالمناقصة تمديد التامين األولي استنادا للمادة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202111942
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :202109696
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

طلب اعتماد الفترة ما بين 2020/3/11 حتى 2020/6/30 فترة توقف مبررة من دون اي مطالبات 
مالية للمناقصة رقم م ع /2016/2015/28 مشروع تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة عدد 

(10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم المفتاح 
المبرم مع / شركة البحر االنشائية للمقاوالت العامة وذلك لقرار مجلس الوزراء رقم (أ/291/8) 
بتاريخ 2020/3/11 بتعطيل جميع الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات العامة

 

طلب التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم م ع/2011/2010/69(ع) مشروع تصميم و ترخيص 
و تنفيذ و انشاء و انجاز و صيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنات قطعة (2) في منطقة اشبيلية التابعة 

لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح المبرم مع / شركة بيت البناء الكويتي للتجارة العامة
والمقاوالت لمده (367) يوما اعتبارا من 2020/1/21 حتى 2021/1/21 دون تكلفة مالية 

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

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

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

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري
عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2222
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هــ ز/ م م / 2019/2018/29 شراء وتوريد أغذية 
متنوعة لحديقة الحيوان بالعمرية.

- اطلع الجهاز على :
كتاب الهيئة رقم (6969) بتاريخ 2021/3/31 المتضمن التعديالت

كتاب الهيئة  رقم (9506) بتاريخ 2021/5/6 المتضمن التعديالت التي تمت مناقشتها

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم إلتزام الجهة  بالتعديالت المطلوبة بكتب الجهاز الصادرة

بتاريخ 2021/5/9 و 2021/4/5

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/06/06 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 :8732
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :9324
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/11 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الزراعية الثالثة المبرم مع/ شركة الحقول الخضراء 
الزراعية لمدة ثالث أشهر اعتبارا من 2021/4/12 حتى 2021/7/11 بمبلغ إجمالي قدره 

(154,650/558د.ك) وذلك لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم هـ ز/م 
م/2018-2017/3 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح العنزي     ممثل الجهة

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/1 صيانة المشاتل الزراعية 
المبرم مع / شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ( 3 ) شهور اعتبارا من 2021/5/22 

حتي  2021/8/21 بمبلغ اجمالي قدرة ( 7.587/333 د.ك ) وذلك لحين االنتهاء من اجرات 
المناقصة الجديده رقم 2019/2018/24

 

الموضوع
2

3

م

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة إلنقضاء مدة العقد االصلي

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/06/06 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 :8735
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :8734
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/13 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة السادسة المبرم مع / شركة طوق الخليج للتجارة العامة لمده
ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (236,311/560د.ك) 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز / م م /2019/2018/12 مازالت لدي 
ادارة الفتوى والتشريع للفصل في اختالف وجهات النظر بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

والهيئة بشأن الية طرح المناقصات 

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/14 تنفيذ و تطوير و صيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة السابعة المبرم مع / شركة جرين لوجستيك للمقاوالت 

الزراعية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ (266,414/502 د.ك) 
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصة الجديدة رقم (هـ ز / م م / 

2019/2018/13) مازالت لدي ادارة الفتوى والتشريع للفصل في اختالف وجهات النظر بين 
الجهاز المركزي للمناقصات العامة والهيئة بشأن الية طرح المناقصات 

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

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

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

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/06/06 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 :8737
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :8736
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/15 تنفيذ و تطوير الزراعات 
التجميلية و الري في المنطقه الثامنه المبرم مع / شركة إن سي سي للخدمات الزراعية لمدة ستة 

أشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ (-/177,000 د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من
إجراءات المناقصة رقم (هـ ز / م م / 2018/14-2019) مازالت لدي ادارة الفتوى والتشريع للفصل

في اختالف وجهات النظر بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة والهيئة بشأن الية طرح 
المناقصات 

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/10 تنفيذ و تطوير الزراعات 
التجميلية و الري في المنطقة االولى المبرم مع / شركة مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ اجمالي قدره 

(158,090/394د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز / م م 
/2019/2018/9 مازالت لدي ادارة الفتوى والتشريع للفصل في اختالف وجهات النظر بين الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة والهيئة بشأن الية طرح المناقصات 

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

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

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

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/06/06 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 :8731
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :8733
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/11 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الرابعة المبرم مع / شركة عربي لمده ستة اشهر اعتبارا من
2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/163,290د.ك) لحين االنتهاء من اجرءات 

طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز / م م /2019/2018/10 مازالت لدي ادارة الفتوى والتشريع 
للفصل في اختالف وجهات النظر بين الجهاز المركزي للمناقصات العامة والهيئة بشأن الية طرح 

المناقصات 

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2016/2015/12 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الخامسة المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية 
لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/7/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ (211,178/088 د.ك) وذلك 

لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم ( هـ ز / م م / 2019-2018/11)

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

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

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

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة 

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :3338
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية البند رقم (5) للمناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/23 توريد مبيدات 
مختلفة للهيئة على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/9,450 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (9801) بتاريخ 2021/5/18 المتضمن اعادة ترسية المناقصة
على شركه الربيع الدائم بعد بتجديد الكفاله االولية

 

الموضوع
10
م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي للشركة 

الموصى بالترسية عليها خالل 10 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/06/06 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 :944
 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 2021/546/2292 المؤرخ في2021/4/29 المتضمن 
التعديالت المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2021/546/2294 المؤرخ في 2021/4/29 المتضمن 
التعديالت المطلوبة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

 
وعدم موافقة كل من:

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

 
وعدم موافقة كل من:

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح مناقصة

طرح ممارسة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :774
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

 
 
 

(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 2295-546-2021 المؤرخ في 2021/4/29 المتضمن 
التعديالت المطلوبة

 

طلب طرح الممارسة رقم 1LB015 شراء فحوصات لتحديد فصائل الدم لحاجة مختبر بنك الدم 
المركزي / مواد مخزنية و ذلك و فقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 

2016

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

 
وعدم موافقة كل من:

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن التعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

عامة



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

التأمين األولي

 رقم الكتاب :2242
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2241
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب االحاطه والعلم بتعديل العقد رقم ( أ خ /2785/4) سكن جماعي ليصبح لورثة حميد خلف 
العنزي بدال من السيد حميد خلف العنزي

 

طلب االحاطه والعلم تعديل العقد رقم ( أ خ /4/ 2839) سكن جماعي ليصبح باسم الشيخ / صباح 
جابر األحمد الصباح بدال من السيد / عبدالرحمن محمد إبراهيم الجالل

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص /م خ ع 
/2020/2019/23 توفير اخصائي حاسب آلي

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م  خ ع 
/2020/2019/29 توريد عدد (13) سيارة بوكس طويل لخدمات وزارة الصحة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

8

م

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة  2016

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز 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



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :785
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :546-2001
 تاريخ الكتاب :2021/04/15

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/800.000 $ أمريكي) ما يعادل (-
/241,600 د.ك) ما يعادل نسبة (25%) على قيمة العقد رقم (20/0136c) لشراء أدوية المبرم مع

KYOWA KIRIN LIMITED شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية من شركة /

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم ص/م أ م/2013/2012/300-8 للمناقصة ص/ م خ ع /50 هـ 
/20212/2011 (ع) تقديم خدمات طبية مساندة ( فني مختبر - فني أشعة - فني صيدلة ) لكل من 
منطقتي الفروانية و الجهراء الصحيتين( المجموعة الخامسة ) المبرم مع/ شركة مجموعة فيرتس 
للتجارة العامة و المقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2021/5/5 حتى 2022/5/4 بمبلغ اجمالي قدره 
(3,940,735/200 د.ك) بعد زيادة نسبة (7.7%) من قيمة العقد وفقا لطلب المتعهد و ذلك لحاجة 
الوزارة لالستمرار في تقديم الخدمة و عدم انقطاعها لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة 

رقم 25ج/2020/2019 و 25د/2020/2019

اطلع الجهاز على كتاب رقم 2677 المؤرخ في 2021/5/25 المتضمن الرد على مالحظات الجهاز

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة بطرح المناقصة الجديدة 

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

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-250
 تاريخ الكتاب :2021/05/17

 
 
 

طلب استكمال النواقص من جميع المناقصين المشاركين بالمناقصة رقم ص/م خ ع 
/2019/2018/19 توفير اخصائي حاسب آلي وذلك لوجود نفس المالحظات التى اشار اليها ديوان 

المحاسبة

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات



2021/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021/2297
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2021/01/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2020/2019/2 تقديم خدمة نقل المواد المعقمة إلدارة منع
العدوي على / شركة كي اس ام انترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/213,963د.ك) 

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

(اعيد بحث) طلب اعادة ترسية الممارسة رقم (321LB8) توريد مستهلكات مخبرية (أنابيب سحب 
الدم المفرغة من الهواء) لحاجة كافة المختبرات إلدارة الهندسة الطبية على النحو التالي:-

- شركة/ميد فيجن للخدمات الطبية (سابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/131,224د.ك) بدال 
من  (-/206,996 د.ك) لتوريد عدد (7) بنود وإلغاء (1) بند مع تخفيض الكميات إلى النصف

- شركة/اسحق للخدمات الطبية (ثامن أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/6,301,009د.ك) بدال من
(-/7,928,147 د.ك) لعدد (5) بنود وإلغاء (7) بنود

 

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة كي اس ام انترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل 
االسعار) المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/213,963د.ك) 

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

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اوال:تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تقرير 

تفصيلي حول الرد على ماورد في كتاب ديوان المحاسبة بتاريخ 2020/11/1

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
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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 Page392021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2281
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-546-2284
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء 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)
 وفقا للماده رقم (55) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 ولألسباب المذكورة في كتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (569) المؤرخ  في 2021/2/23 المتضمن الترسية

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

(اعيد بحث) طلب الغاء 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) 
وفقا للماده رقم (55) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 ولألسباب المذكورة في كتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (572) المؤرخ  في 2021/2/23 المتضمن الترسية

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

الموضوع
14
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م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

الغاء
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2285
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-546-2529
 تاريخ الكتاب :2021/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-546-2280
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم ص/ م خ ع /25هــ /2020/2019 تقديم خدمات طبية مساندة
(فني طوارئ طبية) إلدارة الطوارئ الطبية (المجموعة السادسة) وفقا للماده رقم (55) من قانون 
المناقصات 49 لسنة 2016  وفقا للماده رقم (55) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 ولألسباب

المذكورة في كتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (573) المؤرخ  في 2021/2/23 المتضمن الترسية

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

طلب الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع /2019/22-2020 توفير اخصائي نظم معلومات لنظام التراسل
االلكتروني وانظمه ديوان الوزاره ونظام الرعايه الصحيه االوليه وذلك لعدم مطابقة العطاءات 

المقدمة من المناقصين

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء 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)
وفقا للماده رقم (55) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 ولألسباب المذكورة في كتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (568) المؤرخ  في 2021/2/23 المتضمن الترسية

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 3 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/1/24

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

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

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2021-546-2282
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2021-546-2283
 تاريخ الكتاب :2021/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2207
 تاريخ الكتاب :2021/04/26

 
 
 

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

للماده رقم (55) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 ولألسباب المذكورة في كتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (570) المؤرخ  في 2021/2/23 المتضمن الترسية

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

(اعيد بحث) طلب 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 ) وفقا 

للماده رقم (55) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 ولألسباب المذكورة في كتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (571) المؤرخ  في 2021/2/23 المتضمن الترسية

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصه

 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/7 استئجار عدد (35) سيارة مع سائق وذلك 
لعدم توافر االعتماد المالي  وفقا للماده رقم (55) بند رقم 2 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند رقم 2 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

الغاء
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :738
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :736
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب الغاء شراء الملف رقم (007CA6 ) للبند رقم (181) شراء دعامات ذاتية التمدد خاصة 
باالطفال قياسات مختلفة لحلجة مستشفى العادات مركز سلمان الدبوس للقلب من الشركات المذكورة
بكتاب الوزارة  وذلك لعدم صدور الموافقة النهائية من ديوان المحاسبة نظرا لعدم استكمال االوراق 

المطلوبة لديهم من قبل الشركات و الى تقادم الملف

 

طلب إلغاء شراء الملف رقم (083CR6) للبند رقم (149) شراء مستهلكات لقسم القلب لمستشفى 
األميري من / الشركات المذكورة بكتاب الجهة بمبلغ اجمالي قدره (-/129,171 د.ك) ) وذلك لعدم 
صدور الموافقة النهائية من ديوان المحاسبة نظرا لعدم استكمال االوراق المطلوبة لديهم من قبل 

الشركات و الى تقادم الملف

 

الموضوع
22
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قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار بأغلبية االعضاء لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مبررات االلغاء 

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

ثانيا: تطبيق أحكام المادة 83 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب بتقديم 
تقرير فني غير صحيح

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار بأغلبية االعضاء لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن مبررات االلغاء 

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

ثانيا: تطبيق أحكام المادة 83 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب بتقديم 
تقرير فني غير صحيح

البيـــــــــــــــــــان

الغاء
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/06/06 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

رسائل واردة

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

شركة الثريا للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :5/20
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

شركة اشرف وشركاه المحدودة ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :719
 تاريخ الكتاب :2021/05/10

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

(اعيد بحث) 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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (11-434-2021) بتاريخ 2021/5/18 المتضمن الرد على 
طلب شركة الثريا للتجاره العامة والمقاوالت

 

طلب شركة / اشرف و شركاه المحدودة توضيح االسباب الي عدم قبول عرضهم في المناقصة رقم 
ص/م خ ع /2020/2019/15 توريد وتطوير وتحديث نظام وأجهزة الحفظ االلكتروني إلدارة السجل

المركزي للمواليد والوفيات

 

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
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قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم 74 باجتماع رقم 2021/37 بتاريخ

2021/5/5 المتضمن:
 اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: االستكمال مع خامس اقل العطاءات سعرا شركة اشرف وشركاه استنادا ألحكام المادة (40) من
قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 بعد استبعاد العطاءات االربعة األقل سعرا لعدم مطابفتها 

للمواصفات و موافاة الجهاز بالتوصية

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/820$
 تاريخ الكتاب :2021/02/08

شركة ميد فيجن للخدمات الطبية ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة ميد فيجن للخدمات الطبية من استبعادهم من بعض بنود الممارسة رقم 
321LB8 توريد مستهلكات مخبرية (أنابيب سحب الدم المفرغة من الهواء) لحاجة إدارة خدمات 
المختبرية الطبية/كافة المختبرات - إدارة الهندسة الطبية بالرغم من مطابقتهم للمواصفات القياسية

 

الموضوع
27
م

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2414$
 تاريخ الكتاب :2021/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2431$
 تاريخ الكتاب :2021/05/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2430$
 تاريخ الكتاب :2021/05/26

 
 
 

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

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

1- شركة صحاري الشويخ للمواد الغذائية ذ م م
2- شركة المرابع لتأجير واستئجار السيارات ذ م م

3- شركة السهول الخضراء لتنسيق وصيانة الحدائق ذ م م
4- شركة غلوبل ميديكال إلستيراد األدوية والمستلزمات الطبية ذ م م

5- شركة الدوالر العالمية لتأجير سيارات ركاب بدون سائق ذ م م
6- شركة ايفولف لمواد وأنظمة اإلتصاالت وأجهزة الكمبيوتر ذ م م

7- شركة جلوبكسى للتجارة العامة ذ م م

 

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

IDOM Consulting Engineering Architecture Sociedad Anonima -1

 

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

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

Chengdu Deep Diamond Bit Co LTD -1

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/41 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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


