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 Page22021/03/28 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/21
03-شعبان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/03/17 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/03/17 م

االربعاء2021/21 )( الساعه التاسعة 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
م. مبارك عبدالله البنوان

د.فالح سعد الطامي
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

 مساعد المطيري
محمد نجيب الفريح

 ايمان حسين المطيري

 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
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

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  22-03-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 



 Page32021/03/28 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 التربية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/خالد السالم     رئيس قسم البحث

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ غالية النويف     صيدالنية على 
رئيس قسم الطعوم

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين 
اختصايين

السيد/ محمد الرجيب     مدير الشئون المالية

السيد/عباس دشتي     مدير هندسة األخبار

السيدة/ هنادي المبيليش     نائب مدير العام 
للخدمات الطبية

السيد/ هيثم درويش     ممثل الجهة

السيد/محمد العامر     باحث قانوني

السيد/ مهراس الهاجري     رئيس فريق 
التنسيق الخارجي و التأهيل ممثل الجهة

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات 
العامة

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق 
العقود ممثل الجهة

السيد/ مبارك المطيري     باحث اول قانوني

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة
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 Page42021/03/28 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
السيد/ جراح العنزي     ممثل الجهة

16

17



2021/21

  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 Page52021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة المواصالت

بنك االئتمان الكويتي

الرقم :- ب ب هـ/2020/2019/4

الرقم :- ممارسة 2021/2020/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الصيانة الشاملة ألبراج الوزارة وملحقاتها

 

 IT Infrastructure فض عطاء مناقصة/ممارسة  عقد الصيانة شامل ألجهزة البنية التحتية
لبنك اإلئتمان الكويتي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - مؤسسة نيو جولدن للتجارة العامة والمقاوالت
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم مستندات 

المناقصة على فالش ميمري بدال من السي دي.

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page62021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

مؤسسة الموانئ الكويتية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الدراسه والتصميم لتطوير ميناء الدوحه التابع لمؤسسه الموانئ الرقم :- م م ك 2020/2019-7
الكويتيه

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - دار / استشارات الجزيرة لالستشارات الهندسية
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم عرضة الفني 

على  فالش ميموري و ليس على اقراص ممغنطة.
 - دار الشاهين لالستشارات الهندسية

    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم كفالتين بنكيتين 
باسم شركات مختلفة.

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

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page72021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة لمجلس الوزراء

نشر

 رقم الكتاب :3337
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة 2021/2020/10 تقديم خدمات نظافة وفندقة 
وخدمات أخرى للجهات التابعة للألمانة العامة لمجلس الوزراء.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مروة الشهاب     رئيس قسم تدقيق العقود ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/21

  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 Page82021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيات

 رقم الكتاب :657
 تاريخ الكتاب :2021/02/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع واتخاذ ما يراه الجهاز مناسبا نحو نتائج التقييم المالي المناقصة رقم م م 
ك 7-2020/2019 الدراسه والتصميم لتطوير ميناء الدوحه التابع للمؤسسه وذلك وفقا لالجراءات 

واللوائح المتبعة لدى الجهاز.

-اطلع الجهاز على كتاب المؤسسة رقم 994 بتاريخ 2021/2/22 المتضمن البيانات المطلوبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مبارك المطيري     باحث اول قانوني

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة العطاء المالي للمناقص المقبول فنيا للجهة للدراسة وافادة الجهاز 

بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page92021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :4514
 تاريخ الكتاب :2020/11/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم م و ث ف أ 9 - 2018/2017 توفير العمالة المصاحبة 
للبعثات األثرية المشاركة مع الفريق الكويت 

- اطلع الجهاز على كتاب الجهه رقم (770) المؤرخ في 2021/2/16 المتضمن التعديالت المطلوبه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/خالد السالم     رئيس قسم البحث

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  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 Page102021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان سمو ولي العهد

نشر

 رقم الكتاب :145
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي رقم ( 1 ) للمناقصة رقم 2021/2020/1 استئجار عدد (10) سيارات 
متنوعة لخدمات الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد الرجيب     مدير الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/21

  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 Page112021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الكهرباء و الماء

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :10/2021
 تاريخ الكتاب :2021/03/14

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :1732
 تاريخ الكتاب :2021/02/02

 
 
 

شكوى / الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة بوقف جميع االجراءات المتعلقة المناقصة رقم و ك 
م /84-2015/2014 إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه 

العذبة سعة كل منهما ( 85) مليون جالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال 
الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية

 

طلب امانة سر لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم 
المقدم من/ الشركة الكويتية األولى للتجاره العامة والمقاوالت بشان المناقصة رقم و ك م /84-

2015/2014 إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة 
سعة كل منهما ( 85) مليون جالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال الملحقة 

مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (8) باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: احيط مجلس ادارة الجهاز علما بقرار لجنة التظلمات وتخطر 
الجهة

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page122021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح ممارسة

نشر

 رقم الكتاب :87
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

 
 
 

 رقم الكتاب :52
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع على استراتيجية تقييم تفاوض وترسية عطاءات الممارسة المحدودة رقم 
RFP-2047019 مرافق االنتاج الجوارسيك رقم 5 و 4 شمال الكويت 

 5&4 JURASSIC PRODUCTION FACILITIES
JPF -4 & JPF -5  KUWAIT NORTH

* اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (112) المؤرخ في 2021/3/7 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

 TO 30 ) 2057875 توريد أنابيب تبطين قياس-RFQ طلب نشر الملحق رقم (5) للمناقصة رقم
5) وأنابيب حفر قياس TO  2/1 4) 2 8/7 ( للحفر العميق

 LONG TERM SUPPLY OF CASSING SIZES 30 TO 5  AND TUBING
(SIZES 4 1/2 TO 2 7/8 FOR DEEP DRILLING WELLS (3 YEARS

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:

اوال: الموافقة
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

وعدم مواففة كل من: 
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة باإلنابة المهندسة / شعاع أكبر

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

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محدودة

ملحق



2021/21

  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 Page132021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :105
 تاريخ الكتاب :2021/02/28

 
 
 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم 17051594 من المناقصة رقم RFP-2034876 ايجار سيارات 
جيب كبيرة المبرم مع شركة / كي جي ال لتأجير السيارات لمدة 12 شهر اعتبارا من 2021/3/1 

حتى 2022/2/28 على أن تكون الستة شهور األولى متواصلة والستة شهور المتبقية على أساس 
شهر بعد شهر بمبلغ وقدره (3,603,710/922 د.ك) 

وإضافة الى استخدام مبلغ وقدره (304,112/838 د.ك) من المبلغ الغير مستخدم في العقد لتصبح 
القيمة االجمالية للتمديد (3,907,823/760 د.ك) اي ما يعادل نسبة (25.87%) من قيمة العقد 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم  (2056996)

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page142021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

طرح مناقصة

التأمين األولي

توصيات

 رقم الكتاب :8974
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :4774
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 4-2021/2020 توفير أعمال الدعم الفني لخوادم وبيئة تشغيل عمل 
الجهات الحكومية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد العامر     باحث قانوني

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 7-2020/2019 تقديم 
خدمات صيانة غرفة التشغيل اآللية بالديوان

 

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 9-2020/2019 استئجار سيارات للديوان بالشويخ على 
/المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي  (أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي

قدره (219,876/480 د.ك )

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تجديد المناقص الموصي بالترسية علية التأمين األولي 

ودراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

تمديد

ترسية



2021/21

  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 Page152021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

استدعاءات

 رقم الكتاب :2021/884$
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي
 
 

(اعيد بحث ) اعتذار / المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي عن تمديد التامين االولي للمناقصة 
رقم 9-2020/2019 استئجار سيارات لديوان الخدمة المدنية بالشويخ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     مراقب الحسابات  المشتريات ممثل الجهة
السيد/محمد العامر     باحث قانوني

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
بعد االستماع الى ممثل المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي

- السيد/ اشرف صالح درويش    مسؤل المناقصات والعقود الحكومية

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page162021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم ق ع 2020/2019/3
األعمال السنوية للتنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لكافة وحدات الهيئة العامة للقوى 

العاملة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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



2021/21

  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 Page172021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للقوى العاملة

أمر تمديد/ أمر تغييري

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2086
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

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

 
 
 

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

الممارسة لذات الموضوع

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (4-2017/2016) من المناقصة رقم ق ع /2017/2016/2 اعمال 
السنوية للتنظيف والنقل الداخلي من النفايات لكافة وحدات الهيئة المبرم مع / شركة صفا الوطنية 
لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة شهرين اعتبارا من 2021/3/15 حتى 2021/5/14 
بمبلغ اجمالي قدره (88,699/980 د.ك)، وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم 

(2020/2019-3)

كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2392 المؤرخ في 2021/3/14

 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم 2018/2-2019 من الممارسة رقم ق ع/2018/2017/1 مشروع تنفيذ
مبنى الخدمات العمالية لمحافظة حولي للقوى العاملة المبرم مع / شركة النظرة المستقبلية للتجارة 

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

 

الموضوع
2

3

4

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن األسباب 

الفعلية للتمديد

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن األسباب 

الفعلية للتمديد

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page182021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

نشر

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :844
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

 رقم الكتاب :6080
 تاريخ الكتاب :2020/12/29

 
 
 

طلب نشر محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع / ش أ م/1-2020/2019 أعمال تنظيف 
مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمباني التابعة لها - المنطقة االولى وذلك بعد اجراء

التعديالت المطلوبة وتخفيض عدد العمالة بالنسبة المطلوبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين

طلب التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم هـ ع/ش ا م/2016/2015/73 مشروع مباني 
لتخصصات جديدة مستحدثة لكلية التربية االساسية بالعارضية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب المبرم مع / شركة الرابية لالنشاءات لمدة 187 يوم اعتبارا من 2020/9/10 حتى 
2021/3/15  بدون تكلفة مالية وذلك بسبب جائحة كورونا 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد اقفال المناقصة لمدة 3 أسابيع

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة
عضو ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ إيمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/21

  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 Page192021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :1284
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

شركة طوق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م/ 4-2020/2019 تنفيذ أعمال الحراسة بكليات ومعاهد 
الهيئة المنطقة األولى - الشويخ للهيئة على / شركة الرائد للحراسة ( اقل االسعار مكرر) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/1,263,600 د.ك) 

 

طلب شركة طوق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت بترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/100 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة 

للهيئة (المنطقة الثانية) عليهم ، واإلفادة بأنهم ملتزمون بشروط ومواصفات جدول األسعار ونسبة 
الخصم على جداول األسعار مع االلتزام بتقديم جداول تحليل األسعار كامال

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة الرائد للحراسة ( اقل االسعار مكرر) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/1,263,600 د.ك) 

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/21

  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 Page202021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :3584
 تاريخ الكتاب :2020/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1257
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/27 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم 
(الشدادية) 

 

طلب طرح المناقصة رقم 2021/2020/30 مشروع صيانة بداالت الجامعة لمختلف المواقع - مركز 
نظم المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم درويش     ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  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 Page212021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

نشر

 رقم الكتاب :1181
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2830
 تاريخ الكتاب :2020/08/05

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2021/2020/12 توفير وجبات غذائية ساخنة 
لطلبة وطالبات السكن الجامعي - ادارة التغذية

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2020/2019/174 صيانة أجهزة خوادم ونظام 
تخزين والنسخ األحتياطية المركزية - مركز نظم المعلومات

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/21

  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 Page222021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2575
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2571
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2022/2021/1 توريد وتركيب وصيانة األجهزة الطبية التعويضية 
(كراسي الطبية المتحركة والسماعات الطبية)

 

طلب طرح المناقصة رقم 2022/2021/2 شراء األجهزة والمعدات لورش الفاب الب بالهيئة العامة 
لشئون ذوي اإلعاقة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هنادي المبيليش     نائب مدير العام للخدمات الطبية

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن تعديل شرط 

الخبرة

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  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 Page232021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2879
 تاريخ الكتاب :2021/03/08

 
 
 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 3-2020/2019 توريد 
وتركيب وإصالح االعمال الكهربائية والجهد المنخفض وملحقاتها لمباني الهيئة العامة لشئون ذوي 

اإلعاقة

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2020/2019/6 
أعمال التكييف لكافة منشآت الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة

 

طلب تمديد االتفاقيات مع الشركات الى تم تأهيلها والتعاقد معها لصرف االجهزة
التعويضية ( كراسي متحركة وسماعات ) لمدة ستة اشهر إعتبارا من 2021/4/1 و حتي 

2021/9/30 وذلك لعدم توقف الخدمة ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 
2022/2021/1

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/21

  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 Page242021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ش ج 
2019/11-2020 اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات التابعه لوزاره الشئون 

االجتماعيه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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



2021/21

  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 Page252021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7934
 تاريخ الكتاب :2021/03/15

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على تمديد عقد استئجار مبنى لمقر مكتب اإلنماء 
االجتماعي المبرم مع/ ورثة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1 
مع زيادة القيمة اإليجارية بمبلغ اجمالي قدره (-/358,644 د.ك) سنويا بعد تخفيض سعر المتر 

ليصبح (6/500د.ك) بدال من (-/9د.ك)

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page262021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :4120
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على التمديد الثاني للعقد رقم 
2017/2016/29 من المناقصة رقم و ش ج ع /2014/2013/10 أعمال التشغيل والصيانة الكاملة 

واالصالح وقطع الغيار لخدمات التبريد والتكييف الميكانيكا والمصاعد بمجمع دور الرعاية 
االجتماعية بالصليبيخات والدور الخارجية التابعة له ومجمع جنوب الصباحية المبرم مع/ شركة بدر 
المال واخوانه اعتبارا من 2020/9/21 حتى 2021/3/31 بمبلغ اجمالي قدره(105,842/635 د.ك)

على النحو التالي:

- فيما يخص وزارة الشئون اإلجتماعية مبلغ اجمالي وقدره (-/28,601 د.ك)
- فيما يخص الهيئة العامة لذوي اإلعاقة مبلغ اجمالي وقدره (77,241/635 د.ك)

وذلك حتى ال تفقد العقود صفتها القانونية.

* اطلع الجهاز على كتب الهيئة العامة لذوي اإلعاقة أرقام :
-( 2752) المؤرخ في 2021/3/6

-(2903) المؤرخ في 2021/3/9 المتضمنين نفس الطلب

-افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرارين السابقين 

باجتماع رقم (2020/81) المنعقد في 2020/12/23 المتضمن: قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 
من تاريخ الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

ورقم 35 باجتماع رقم (2021/16) المنعقد في 2021/2/24 المتضمن : مازال مجلس إدارة الجهاز 
عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2020/81) بتاريخ (2020/12/23) المتضمن : الموافقة 

من تاريخ الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page272021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7634
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على التمديد الثالث للعقد رقم 
(2017/2016/17) للمناقصة رقم و ش ج ع /2016/2015/10 الصيانة الدورية العمال انذار 

ومكافحة الحريق واالعمال الميكانيكية المتفرقة لكافة منشآت قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع 
شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت ليصبح اعتبارا من 2020/10/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ 

إجمالي قدره(73.977/195 د.ك) على النحو التالي:

- فيما يخص وزارة الشئون اإلجتماعية بدون تكلفة مالية المبلغ المتبقي من التمديد الثاني (-
/18,188 د.ك) 

- فيما يخص الهيئة العامة لذوى االعاقة مبلغ اجمالي وقدره (73,977/195 د.ك)
وذلك حتى ال تفقد العقود صفتها القانونية.

* اطلع الجهاز على كتب الهيئة العامة لذوي اإلعاقة أرقام :
-( 2752) المؤرخ في 2021/3/6 

-( 2903) المؤرخ في 2021/3/9 المتضمنين نفس الطلب

-افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرارين السابقين 

رقم (2020/81) المنعقد في 2020/12/23 المتضمن: قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة من تاريخ 
الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

رقم (2021/16) المنعقد في 2021/2/24 المتضمن : مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق 
الصادر بإجتماع رقم (2020/81) بتاريخ (2020/12/23) المتضمن : الموافقة من تاريخ الكتاب مع

استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page282021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7639
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على التمديد الثالث للعقد رقم 
(2017/2016/16) للمناقصة رقم و ش ج ع 2016/2015/8 اعمال الصيانة الدورية لالعمال 
المدنية لكافة منشآت قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع شركة / منافع الخير للتجارة العامة 
والمقاوالت اعتبارا من 2020/10/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (455.284/982 

د.ك)على النحو التالي:

- فيما يخص وزارة الشئون اإلجتماعية بدون تكلفة مالية المبلغ المتبقي من التمديد الثاني (-
/187,500 د.ك) 

- فيما يخص الهيئة العامة لذوى االعاقة مبلغ اجمالي وقدره (455,284/982 د.ك)
وذلك حتى ال تفقد الع العقود صفتها القانونية.

* اطلع الجهاز على كتب الهيئة العامة لذوي اإلعاقة أرقام :
-( 2752) المؤرخ في 2021/3/6 

-( 2903) المؤرخ في 2021/3/9 المتضمنين نفس الطلب

-افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرارين السابقين 

رقم (2020/81) المنعقد في 2020/12/23 المتضمن: قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة من تاريخ 
الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

رقم 35 باجتماع رقم  (2021/16) المنعقد في 2021/2/24 المتضمن : مازال مجلس إدارة الجهاز 
عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2020/81) بتاريخ (2020/12/23) المتضمن : الموافقة 

من تاريخ الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page292021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7632
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على التمديد الثالث للعقد رقم 
2017/2016/13 للمناقصة رقم و ش ج ع/2016/2015/9 اعمال الصيانة الدورية لالعمال 

الكهربائية و الجهد المنخفض لكافة منشآت قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع / شركة علي محمد 
ثنيان الغانم وأوالده للتجارة العامة لتصبح اعتبارا من 2020/10/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ إجمالي

قدره (58.896/472 د.ك)على النحو التالي:

- فيما يخص وزارة الشئون اإلجتماعية بدون تكلفة مالية المبلغ المتبقي من التمديد الثاني 
(-/80,000 د.ك) 

- فيما يخص الهيئة العامة لذوى االعاقه مبلغ اجمالي وقدره (58,896/472 د.ك)
وذلك حتى ال تفقد العقود صفتها القانونية.

* اطلع الجهاز على كتب الهيئة العامة لذوي اإلعاقة أرقام :
-( 2752) المؤرخ في 2021/3/6

-( 2903) المؤرخ في 2021/3/9 المتضمنين نفس الطلب

-افادة القطاع الفني بعدم وجود مالحظات فنية تذكر

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرارين السابقين 

رقم (2020/81) المنعقد في 2020/12/23 المتضمن: قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة من تاريخ 
الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

رقم 36 باجتماع رقم (2021/16) المنعقد في 2021/2/24 المتضمن : مازال مجلس إدارة الجهاز 
عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2020/81) بتاريخ (2020/12/23) المتضمن : الموافقة 

من تاريخ الكتاب مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page302021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

توصيات

 رقم الكتاب :4120
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج 2020/2019/3 الصيانة الجذرية لقطاع دور الرعاية االجتماعية
والمباني التابعة لها على/ شركة الحميدية األهلية للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) مطابق 

للشروط و المواصفات بنسبة خصم قدرها (-46.1%) بمبلغ (-/1,078,000د.ك)

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة الحميدية األهلية للتجارة العامة و 
المقاوالت (اقل االسعار) مطابق للشروط و المواصفات بنسبة خصم قدرها (-46.1%) بمبلغ (-

/1,078,000د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/21

  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 Page312021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

طرح مناقصة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :19
 تاريخ الكتاب :2021/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و أ /2021/2020/313 استئجار عدد 73 سيارة متنوعة للوزارة 
بدون سائق لوزارة االعالم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عباس دشتي     مدير هندسة األخبار

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم (0106-2021/2020 ) مع شركة / شركة سنس للدعاية واالعالن 
والنشر والتوزيع واالنتاج الفني لشراء البرنامج الديني (أية وحكاية) بعدد (30) حلقة للعرض على 
شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-/140,000 د.ك) استنادا للمادة 18 من قانون 

المناقصات 49 لسنة 2016 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  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 Page322021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

التأمين األولي

 رقم الكتاب :147
 تاريخ الكتاب :2020/11/29

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة  المناقصة رقم 
وأ/2020/2019/291 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان اجهزة متنوعة لمراقبة النقل 

االذاعي بالوزارة

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة المناقصة رقم 
وأ/2020/2019/293 توريد وتركيب وتشغيل وضمان محطات إرسال إذاعي رقمي + DAB في 

برج التحرير (المرحلة الثالثة)

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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



2021/21

  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 Page332021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :35
 تاريخ الكتاب :2021/02/24

 
 
 

 رقم الكتاب :8/26
 تاريخ الكتاب :2021/01/14

 
 
 

طلب التجديد السنوي للعقد رقم (وأ/ 18899 ) تقديم تقارير اخبارية مصورة باللغة العربية 
لتلفزيون دولة الكويت المبرم مع/ وكالة األسوشيتدبرس لألخبار التلفزيونية APTN لمدة سنة 
اعتبارا من 2021/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 1,527,600 $) اي ما يعادل (-/465,918 د.ك) 

وذلك لحاجة الوزارة الماسة.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بمبلغ إجمالي قدره (23,525/200 د.ك ) ما يعادل نسبة (%9.4)
على قيمة عقد المناقصة رقم و أ/2017/2016/243 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وضمان 

وتطوير المراقبة الرئيسية لالذاعة بالوزارة المبرم مع / شركة سلطان لالتصاالت  وذلك لتركيب 
أجهزة مختلفة عن الواردة بالمواصفات الفنية التي توقف تصنيعها واالفادة بأن الوزارة قامت باقرار

غرامة على الشركة (10% )من قيمة العقد .

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page342021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2021/03/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم وأ/2020/2019/308 توريد وتركيب وضمان أجهزة تكييف بمواقع 
الوزارة على /مؤسسة خليج الكويت للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) المطابق للمواصفات 

الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/129,000 د.ك) 

* مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال:تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين االولي خالل (10) ايام عمل
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



2021/21

  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 Page352021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

تأهيل مسبق

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :195
 تاريخ الكتاب :2021/02/09

 
 
 

افادة الجهاز بعدم رد شركة البترول الوطنية الكويتية على تظلمات الشركات للمناقصة المحدودة رقم
 CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول الوطنية 

الكويتية

 

طلب طرح المناقصة رقم CA/4149 أعمال السقاالت والطالء والعزل في مصفاة ميناء األحمدي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مهراس الهاجري     رئيس فريق التنسيق الخارجي و التأهيل ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 
بأغلبية اعضاؤه

ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  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 Page362021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2019/3837$
 تاريخ الكتاب :2019/07/30

شركة مارك للتكنولوجية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

 رقم الكتاب :2019/4011$
 تاريخ الكتاب :2019/08/07

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة 
مقفلة

 
 

( اعيد بحث ) تظلم شركة / مارك للتكنولوجية للتجارة العامة و المقاوالت  لعدم اضافتهم في 
المناقصة رقم CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول 

الوطنية الكويتية

- اطلع الجهاز علي كتاب شركة البترول رقم ( 4698 ) المؤرخ بتاريخ 2020/2/16 المتضمن 
الموافقة علي االضافة

 

( اعيد بحث ) تظلم شركة / كي سي سي للهندسة و المقاوالت لعدم اضافتهم في المناقصة رقم 
CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول الوطنية 

الكويتية

- اطلع الجهاز علي كتاب شركة البترول رقم ( 4698 ) المؤرخ بتاريخ 2020/2/16 المتضمن 
الموافقة علي االضافة

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 47 باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: 
اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 

بأغلبية اعضاؤه
ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 47 باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: 
اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 

بأغلبية اعضاؤه
ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page372021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :4698
 تاريخ الكتاب :2020/02/13

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2019/82
 تاريخ الكتاب :2019/07/31

المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

( اعيد بحث ) تظلم شركة / سيد حميد بهبهاني و اوالده لعدم اضافتهم في المناقصة رقم 
CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول الوطنية 

الكويتية

- اطلع الجهاز علي كتاب شركة البترول رقم ( 4698 ) المؤرخ بتاريخ 2020/2/16 المتضمن 
الموافقة علي االضافة

 

( اعادة بحث ) طلب شركة / المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة و المقاوالت اضافتهم اسم 
موكلينهم / شركة الرسن توبرو ليمتد - الهند  ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم 

CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول الوطنية 
الكويتية

- اطلع الجهاز علي كتاب شركة البترول رقم ( 4698 ) المؤرخ بتاريخ 2020/2/16 المتضمن 
الموافقة علي االضافة

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 47 باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: 
اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 

بأغلبية اعضاؤه
ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 47 باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: 
اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 

بأغلبية اعضاؤه
ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page382021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2019/75
 تاريخ الكتاب :2019/08/08

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2019/3932$
 تاريخ الكتاب :2019/08/05

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

( اعيد بحث ) طلب شركة / عربي للطاقة و التكنولوجيا اضافتهم في المناقصة رقم 
CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول الوطنية 

الكويتية

- اطلع الجهاز علي كتاب شركة البترول رقم ( 4698 ) المؤرخ بتاريخ 2020/2/16 المتضمن عدم 
الموافقة

 

( اعيد بحث ) تظلم شركة / سبيك الخليج للتجارة العامة و المقاوالت  لعدم اضافتهم في المناقصة 
رقم CFP/MISC/0058 عقد أعمال التوريدات واإلنشاءات االحتياطية لشركة البترول الوطنية 

الكويتية

- اطلع الجهاز علي كتاب شركة البترول رقم ( 4698 ) المؤرخ بتاريخ 2020/2/16 المتضمن 
الموافقة علي االضافة

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 47 باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: 
اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 

بأغلبية اعضاؤه
ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 47 باجتماع رقم 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: 
اوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2019/54 المنعقد في 2019/7/28 المتضمن: الموافقة 

بأغلبية اعضاؤه
ثانيا: تطرح بمناقصة عامة

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page392021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :202001906
 تاريخ الكتاب :2020/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :202104923
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :202103441
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2018/2017/37 إلعداد و تقديم الوجبات الغذائية 
للطلبة والطالبات المشاركين في المخيمات والرحالت المتنوعة في المناطق التعليمية والبوفيهات 

للجهات المتنوعة التابعة لديوان عام الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/8 اصالح وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار 
للمصاعد بمدارس وادارات تابعة لوزارة  التربية

 

طلب نشر الملحق التعديلي للمناقصة رقم م ع 2018/2017/32 إستجار وتوريد ونقل وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة للوزارة مع تقديم الدعم 

الفني والتقني والتدريب

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع الى الجهة بناءا على طلب ممثل الجهة

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 أسابيع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

ملحق



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

التأمين األولي

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :202105204
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

افادة الجهاز  بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع /2019/2018/27
توريد وصيانة أجهزة (Switches) وملحقاتها لشبكة مناطق وإدارات الوزارة

 

طلب التمديد الرابع للعقد رقم  ( 85 ) للمناقصة م ع/2015/2014/6 لتنفيذ اعمال الضيافة بديوان 
عام الوزارة والمواقع التابعة لها مع / شركة دلما العالمية التجارية لمدة 3 اشهر اعتبارا من 

2021/4/1 و حتي 2021/6/30 بمبلغ اجمالي قدرة (104,405/250د.ك ) وذلك لحين االنتهاء من
اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/11

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

تعثر في التنفيذ

توصيات

 رقم الكتاب :202014734
 تاريخ الكتاب :2020/09/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202105206
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تطبيق الماده رقم (85) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 على 
شركة إتكو للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصه رقم م ع/2015/2014/43 اصالح وصيانة اجهزة 

عرض داتا شو

*اطلع الجهاز على:
- كتاب  شركة أتكو للتجارة العامة والمقاوالت رقم (1080) بتاريخ 2020/11/24 المتضمن الرد  

وكتاب رقم (2021/349) بتاريخ 2021/1/19 وكتاب رقم 2021/1184 بتاريخ 2021/3/17
- كتابي الوزارة رقم (202005503) المؤرخ بتاريخ 2020/2/18 المتضمن كشف تفصيلي 

بالمشاريع المتعثرة بالعقود أرقام (181.182.40)
ورقم (202007282) المؤرخ بتاريخ 2020/3/9 المتضمن مخالفات وتعثر شركة/إتكو للتجارة 

العامة والمقاوالت 

 

طلب الوزارة افادتها  بالرأي المناسب في حال عدم قيام الشركات بتجديد التامين االولي  يتم إعادة 
طرح المناقصة رقم م ع /2020/2019/4 تنفيذ و تجهيز أعمال التنظيف و الخدمات لمدارس و 
مواقع الوزارة في مناطق (حولي - الجهراء - مبارك الكبير) التعليمية وعلى ان يتم تحديد تاريخ 

االقفال ليصبح ثالثون يوما من تاريخ الطرح.

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2020/69 ) المنعقد بتاريخ 
2020/11/11 المتضمن: رد الموضوع للجهة لإلفادة بالرأي المناسب حيال عدم تجديد جميع 

الشركات للتأمين األولي استنادا لصادر الجهاز بتاريخ2020/10/15

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

اجراءات اختيار



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

توصيات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :202023211
 تاريخ الكتاب :2020/12/31

 
 
 

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

/149,900 د.ك)

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

 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم م ع/2017/58-2018 استئجار وتركيب وتشغيل 
وصيانه ونقل اجهزه حاسوب وملحقاتها في المدراس والمواقع التابعه للوزاره على / شركة زاك 

سلوشنز النظمة الكمبيوتر المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالى:

- المجموعة رقم (1) (اقل االسعار) بمبلغ (-/2,970,212د.ك)
- المجموعة رقم (2) (اقل االسعار) بمبلغ (-/3,159,418د.ك)

- المجموعة رقم (3) (ثانى اقل االسعار) بمبلغ (-/3,468,076د.ك)

 

الموضوع
8

9

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي خالل 10 أيام 

عمل

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر 

المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالى:

- المجموعة رقم (1) (اقل االسعار) بمبلغ (-/2,970,212د.ك)
- المجموعة رقم (2) (اقل االسعار) بمبلغ (-/3,159,418د.ك)

- المجموعة رقم (3) (ثانى اقل االسعار) بمبلغ (-/3,468,076د.ك) بعد استبعاد اقل االسعار / شركة
كوانتم سلوشنز للتجارة العامة لعدم مطابقته للشروط والمواصفات

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

رسائل واردة

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

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :1011
 تاريخ الكتاب :2021/01/10

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م
 
 

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

ووقف التعاقد مع ثاني أقل االسعار

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

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

 

(اعيد بحث) طلب شركة / زاك سولوشنز ألنظمة الكمبيوتر من الوزارة اإللتزام بالمواصفات الفنية 
كما ورد في محضر اإلجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع 2018/2017/32 إستجار وتوريد ونقل 
وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة للوزارة مع تقديم

الدعم الفني والتقني والتدريب

 

الموضوع
10

11

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (62) باجتماع 2021/21 
بتاريخ 2021/3/17 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين تجديد التأمين االولي خالل 10 أيام عمل

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (57) باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن : قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل

ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 أسابيع

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2020/698
 تاريخ الكتاب :2020/12/07

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة اعادة النظر في طلب الوزارة الرجوع
للمواصفات والشروط الفنية القديمة و االلتزام بالمواصفات التي سبق نشرها و اعتمادها رسميا و 
التي على ضوئها قامت شركتنا بشراء كراسة  المناقصة رقم م ع 2018/2017/32 إستجار وتوريد 
ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة للوزارة مع 

تقديم الدعم الفني والتقني والتدريبل

 

الموضوع
12
م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (57) باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن : قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل

ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 أسابيع

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/19
 تاريخ الكتاب :2020/12/06
شركة االنظمة اآللية ش م ك م

 
 

 رقم الكتاب :948
 تاريخ الكتاب :2020/12/13

الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات  ش م ك م
 
 

(اعيد بحث ) شكوى / شركة االنظمة االلية بشان مواصفات المناقصة رقم م ع/2018-2017/58 
استئجار وتركيب وتشغيل وصيانه ونقل اجهزه حاسوب وملحقاتها في المدراس والمواقع التابعه 

للوزاره

- اطلع الجهاز ردود الوزارة أرقام :
( 202022557) المؤرخ في 2020/12/24 وكتاب (202022857) المؤرخ في 2020/12/28

 

( اعيد بحث ) شكوى الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات بشأن تقديم المواصفات للمناقصة رقم م 
ع/2017/58-2018 استئجار وتركيب وتشغيل وصيانه ونقل اجهزه حاسوب وملحقاتها في 

المدراس والمواقع التابعه للوزاره كما هو موضح في كتاب الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202022556 المؤرخ في 2020/12/27 المتضمن الرد

 

الموضوع
13

14

م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (63) باجتماع 2021/21 

بتاريخ 2021/3/17 المتضمن: الموافقة على الترسية على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر 
المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالى:

- المجموعة رقم (1) (اقل االسعار) بمبلغ (-/2,970,212د.ك)
- المجموعة رقم (2) (اقل االسعار) بمبلغ (-/3,159,418د.ك)

- المجموعة رقم (3) (ثانى اقل االسعار) بمبلغ (-/3,468,076د.ك) بعد استبعاد اقل االسعار / شركة
كوانتم سلوشنز للتجارة العامة لعدم مطابقته للشروط والمواصفات

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (63) باجتماع 2021/21 

بتاريخ 2021/3/17 المتضمن: الموافقة على الترسية على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر 
المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالى:

- المجموعة رقم (1) (اقل االسعار) بمبلغ (-/2,970,212د.ك)
- المجموعة رقم (2) (اقل االسعار) بمبلغ (-/3,159,418د.ك)

- المجموعة رقم (3) (ثانى اقل االسعار) بمبلغ (-/3,468,076د.ك) بعد استبعاد اقل االسعار / شركة
كوانتم سلوشنز للتجارة العامة لعدم مطابقته للشروط والمواصفات

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/5063$
 تاريخ الكتاب :2020/12/09
شركة ايكون للكمبيوتر ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2020/5036$
 تاريخ الكتاب :2020/12/06

شركة مجموعة الجزيرة العالمية لاللكترونيات ذ م م
 
 

( اعيد بحث ) شكوى شركة أيكون للكمبيوتر بشأن تقديم المواصفات للمناقصة رقم م ع/2017/58-
2018 استئجار وتركيب وتشغيل وصيانه ونقل اجهزه حاسوب وملحقاتها في المدراس والمواقع 

التابعه للوزاره

- اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 202022558 المؤرخ في 2020/12/27 و رقم 
202022856 المؤرخ في 2020/12/28  المتضمن الرد

 

(اعيد بحث) شكوى/ شركة مجموعة الجزيرة العالمية لاللكترونيات بشأن تقديم المواصفات 
للمناقصة رقم م ع/2017/58-2018 استئجار وتركيب وتشغيل وصيانه ونقل اجهزه حاسوب 

وملحقاتها في المدراس والمواقع التابعه للوزاره

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202023210 بتاريخ  2020/12/31  و 202021841 
بتاريخ 2020/12/16 المتضمن الرد

 

الموضوع
15

16

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (63) باجتماع 2021/21 

بتاريخ 2021/3/17 المتضمن: الموافقة على الترسية على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر 
المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالى:

- المجموعة رقم (1) (اقل االسعار) بمبلغ (-/2,970,212د.ك)
- المجموعة رقم (2) (اقل االسعار) بمبلغ (-/3,159,418د.ك)

- المجموعة رقم (3) (ثانى اقل االسعار) بمبلغ (-/3,468,076د.ك) بعد استبعاد اقل االسعار / شركة
كوانتم سلوشنز للتجارة العامة لعدم مطابقته للشروط والمواصفات

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم (63) باجتماع 2021/21 

بتاريخ 2021/3/17 المتضمن: الموافقة على الترسية على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر 
المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالى:

- المجموعة رقم (1) (اقل االسعار) بمبلغ (-/2,970,212د.ك)
- المجموعة رقم (2) (اقل االسعار) بمبلغ (-/3,159,418د.ك)

- المجموعة رقم (3) (ثانى اقل االسعار) بمبلغ (-/3,468,076د.ك) بعد استبعاد اقل االسعار / شركة
كوانتم سلوشنز للتجارة العامة لعدم مطابقته للشروط والمواصفات

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page472021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2472565
 تاريخ الكتاب :2019/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :825
 تاريخ الكتاب :2020/07/26

 
 
 

( اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم ص / م خ ع /2020/2019/16 توريد وتركيب ودعم 
فني ألجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها بمستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (809) بتاريخ 2021/3/1 المتضمن التعديالت

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/ 2020/16-2021 توفير اخصائي نظم معلومات 
لنظام الملف االلكتروني الموحد

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2524) بتاريخ 2021/2/15 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page482021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :88/09/20
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1210/2/21
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 223CD0 شراء مواد طبيه تستخدم بالونات طبيه لقسطره القلب وفقا 
للمادة رقم (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

 

 D FREE.E LUBRICANT  030 شراء أدوية امبولSP1 طلب طرح الممارسة رقم
PRESERVATIVE MINIMS UNIT لعالج أمراض العيون لحاجة كافة أقسام العيون في 

المستشفيات والمراكز التخصصية وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 
2016

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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



2021/21

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو   

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :357
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 رقم الكتاب :536
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :و م ط /358
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

 
 
 

 MEROPENEM 117  شراء حقن مضاد حيويF91 طلب تعديل مبلغ التعاقد المباشر رقم
 PFIZER INC GULF) من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة الوكيل المحلي لشركة GM1
FZ-LLC) ليصبح بمبلغ  (-/ USD $ 2,430,000 ) ما يعادل (/-736,088 د.ك) بدال من (-/ 

USD $ 6,300,000 ) ذلك نظرا لتخفيض السعر بناءا على طلب ديوان المحاسبة

 

طلب التعاقد المباشر مع/شركة moderna  لتوفير لقاح covid-19 بمبلغ اجمالي قدره (-
/40,000,000 $) ما يعادله بالدينار الكويتي لعدد مليون جرعه بناءا على نص الماده رقم (18) 

من قانون المناقصات العامه

-سيتم الخصم من حساب األصول المتداولة (عهد تحت التسوية)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ غالية النويف     صيدالنية على رئيس قسم الطعوم

طلب االحاطة والعلم بانتقال الوكالة لعقد التوريد رقم (18/1341C) شراء أطقم محاليل وريدية آمنة
لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات لتصبح مع/ شركة زنيت اللوجستية للتجارة 

 F MEDICAL.L.K WENZHOU) العامة والمقاوالت الوكيل المحلي للشركة المصنعة
PLASTIC CO LTD CHINA) بدال من شركة / نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
5

6

7

م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page502021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :313
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :348
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :311
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بانتقال الوكالة لعقد التوريد (0618G/19) مناقصة الخليج رقم 
(2017/10)لشراء مواد جراحة العظام لتصبح مع شركة/ التقدم التكنولوجي الوكيل المحلي 

(BIOMET,SWITZERLAND/US/GB/FRANCE,NETHERLANDS/SPAIN)
بدال من شركة/ألفا المتحدة الستيراد االدوية و المستلزمات الطبية

 

طلب االحاطة والعلم بانتقال الوكالة  لعقد التوريد رقم  ( 19/1385G ) مناقصة الخليج (11) توريد 
لوازم جراحة القلب و األوعية الدموية (المجموعة االولى) لتصبح مع شركة/التقدم التكنولوجي 

(BAXTER/AUSTRIA) بدال من شركة/الغانم هلثكير للتجارة العامه

 

طلب االحاطة والعلم بانتقال الوكالة لعقد التوريد رقم (19/0898G) من مناقصة الخليج (10) شراء
مواد(2015/9) لتوريد لوازم جراحة العظام لتصبح مع شركة /علي عبدالوهاب المطوع التجارية 
الوكيل المحلي  (ORTHO MEDICA,GERMANY) بدال من شركة ميدي تك للتجارة 

العامة للوازم الطبية و معدات االمن

 

الموضوع
8

9

10

م

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page512021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :2554
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :608
 تاريخ الكتاب :2021/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2550
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم (2) الخاص بالمناقصة رقم ص / م خ ع / 2021/2020/3 اعمال صيانة 
جذرية لزوم استبدال مبردات المياه المركزية التي تعمل بنظام التبريد بالمياه وابراج التبريد مع 

ملحقاتها بمستشفى االمراض الصدرية

 

طلب نشر الملحق رقم (3) الخاص بالمناقصة رقم ص / م خ ع / 2021/2020/3 اعمال صيانة 
جذرية لزوم استبدال مبردات المياه المركزية التي تعمل بنظام التبريد بالمياه وابراج التبريد مع 

ملحقاتها بمستشفى االمراض الصدرية

 

طلب نشر الملحق رقم ( 1 ) المناقصة رقم ص / م خ ع /10ب/2018 تجهيز وتقديم الوجبات 
الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الثانية)

 

الموضوع
11

12

13

م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/21

  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 Page522021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :2551
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2552
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2549
 تاريخ الكتاب :2021/02/17

 
 
 

طلب نشر الملحق رقم ( 1 ) المناقصة رقم ص/ م خ ع /10 ج /2018 م تجهيز و تقديم الوجبات 
الغذائية للمستشفيات و المراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الثالثة)

 

طلب نشر الملحق رقم (1) من المناقصة رقم ص/ م خ ع /10 د /2018م تجهيز وتقديم الوجبات 
الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة الرابعة )

 

طلب نشر الملحق رقم (1) للمناقصة رقم ص/م خ ع /10أ/2018 تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية 
للمستشفيات والمراكز الصحيه التابعه للوزارة (المجموعه االولى)

 

الموضوع
14

15

16

م

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر المعدل
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/21

  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 Page532021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص / م خ ع / 
22 ج / 2019/2018 زراعة وصيانة حدائق مرافق وزارة الصحة األحمدي - مبارك الكبير - حولي

( المجموعة الثالثة )

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص / م خ ع / 
22أ /2019/2018 زراعة و صيانة حدائق مرافق وزارة الصحة منطقة الصباح الطبية التخصصية 

- مبنى ديوان عام الوزارة - مراقبة الزراعة مع المشتل المركزي (المجموعة األولى)

 

افاده الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة المناقصة رقم ص / م خ ع 
/22ب /2019/2018 زراعة وصيانة حدائق مرافق وزارة الصحة الفروانية - الجهراء - العاصمة 

(المجموعة الثانية)

 

الموضوع
17

18

19

م

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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   ( 89 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
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



2021/21

  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 Page542021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/546/931
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :930
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2021546694
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :565
 تاريخ الكتاب :2021/02/21

 
 
 

طلب التجديد السنوي للعقد رقم ( أخ /2787/4) استئجار مباني حكومة الستخدامها سكن جماعي - 
النساء المبرم مع / الشيخ خالد سالم مالك الصباح لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/210.840د.ك)

 

طلب التجديد السنوي للعقد رقم (أ خ/2794/4) استئجار مباني حكومة الستخدامها سكن جماعي - 
رجال المبرم مع / الشيخ خالد سالم مالك الصباح لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1 بمبلغ اجمالى 

قدره (-/156,960 د.ك) .

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (-/7,167 د.ك) ما يعادل نسبة (23.3%) من قيمة 
عقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 17 /2018 /2019 توريد وتركيب خدمة االنترنت وشبكة نقل 
معلومات السلكية بين ادارة نظم المعلومات ومبنى الوزارة المبرم مع/شركة فاست لالتصاالت 

اعتبارا من تاريخ الموافقة على اصدار االمر التغييري حتى نهاية العقد في 2023/1/7 وذلك لزيادة 
سرعة االنترنت

 

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم ص م خ /2016/2015/30 توريد وتركيب ودعم فني 
الجهزة الحاسب اآللي الدارة نظم المعلومات بمنطقة الصباح الطبية التخصصية المبرم مع السادة / 
شركة التقدم التكنولوجي لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2021/3/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/95,370 

د.ك) وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات المناقصة رقم ص/م خ ع/2020/2019/17

 

الموضوع
20

21

22

23

م

قرار رقم   ( 90 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بطرح مناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 91 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة بطرح مناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 92 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 93 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page552021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :664
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :379
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب استكمال النواقص من العطاء المقدم من / شركة الحلول التكنولوجية المتعددة (اقل االسعار) 
للمناقصة رقم ص/م خ ع /2019/2018/19 توفير اخصائي حاسب آلي و ذلك بناءا على مالحظات 

ديوان المحاسبة

 

طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/587 تجهيز مختبر القسطرة - مستشفى جابر االحمد 
- ادارة الهندسة الطبية وفقا لنص المادة (55) من قانون المناقصات

 

الموضوع

الموضوع

24

25

م

م

قرار رقم   ( 94 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على طلب الجهة لعدم مطابقة العطاء الشروط والمواصفات ودراسة العطاءات 
التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية

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

قرار رقم   ( 95 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة 55 بند 4 من قانون المناقصات العامة 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

استكمال نواقص العطاءات

الغاء



2021/21

  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 Page562021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2021/01/12

 
 
 

 رقم الكتاب :904
 تاريخ الكتاب :2021/01/17

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :1819
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ز/م م/ 2018/2017/19 صيانة أجهزة التكييف والتبريد بمرافق الهيئة

 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2021/2020/1 توريد وتركيب وإنجاز وصيانة مجمع التجارب
الزراعية والبيوت البالستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية

 

طلب طرح المناقصة رقم هــ ز/ م م / 2019/2018/29 شراء وتوريد أغذية متنوعة لحديقة 
الحيوان بالعمرية

 

طلب طرح المناقصة رقم هـــ ز /م م /2021/2020/6 تقديم خدمات وتنفيذ اعمال بواسطة عمالة 
متخصصة بمنطقة العبدلي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح العنزي     ممثل الجهة

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 96 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم التزام الجهة بمالحظات الجهاز وعدم حضور الشخص 

المختص

قرار رقم   ( 97 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 98 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق بالتعديالت التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 99 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/21

  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 Page572021/03/28 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 :3981
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :3980
 تاريخ الكتاب :2021/03/04

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/1 صيانة مشروع تحريج ام 
الهيمان البيئي ( المرحلة االولى والثانية ) المبرم مع / شركة الهاجري للتجارة العامة والمقاوالت 
لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/3/1 حتى 2021/8/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/77,286د.ك) 

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ز /م م /2020/2019/7

 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2014/2013/16 تنفيذ وتطوير وصيانة الحدائق 
العامة في عدد(39) حديقة بمحافظة العاصمة المبرم مع / شركة إن سي سي للخدمات الزراعية 

لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/3/7 حتى 2021/6/6 بمبلغ اجمالي قدره (105,216/750د.ك) 
قيمة اعمال الصيانة والجهاز الفني لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م 

2018/2017/4/

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 100 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة الجديدة

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

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

قرار رقم   ( 101 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page582021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :1842
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1850
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1851
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع على نتيجة التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ز/ م م/ 
2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الشمالي (أحد المشاريع 

المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة)

 

(اعيد بحث) طلب االطالع على نتيجة التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ز /م 
م/2019/2018/18 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الجنوبي (احد 

المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

(اعيد بحث) طلب االطالع على نتيجة التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ز/م م 
/2019/2018/21(ع) اعادة الغطاء النباتي في محمية خباري العوازم  (احد المشاريع المتعلقة 

باعاده تاهيل البيئة)

 

الموضوع
7

8

9

م

قرار رقم   ( 102 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية خاصة 

لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016

قرار رقم   ( 103 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية خاصة 

لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016

قرار رقم   ( 104 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية خاصة 

لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page592021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :1845
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1844
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1843
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع على نتيجة التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم قدير -المنطقة الثانية ( أحد المشاريع 

المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية )

 

(اعيد بحث) طلب االطالع على نتيجة التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2018/20-2019 (ع) اعاده الغطاء النباتي في محميه الخويسات ومحميه صباح االحمد ( الجزء 

البحري ) 
( احد المشاريع المتعلقه باعاده تأهيل البيئه الكويتيه )

 

(اعيد بحث) طلب االطالع على نتيجة التقييم الفني للعطاءات المقدمة للمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2019/2018/7 (ع) إعاده الغطاء النباتي في محمية ام قدير - المنطقة االولى (أحد المشاريع 

المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

الموضوع
10

11

12

م

قرار رقم   ( 105 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية خاصة 

لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016

قرار رقم   ( 106 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية خاصة 

لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016

قرار رقم   ( 107 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية خاصة 

لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات العامة 49 
لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page602021/03/28 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

 
 
 

طلب ترسية البند رقم (5) للمناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/23 توريد مبيدات مختلفة للهيئة 
على/شركة الربيع الدائم (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/9,450 د.ك)

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 108 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز االحالة للجهة واالفادة بالرد حيال عدم تجديد كافة المناقصين التأمين 

االولي للبند رقم 5

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/21

  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 Page612021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/794$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/780$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/793$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت اتخاذ ما يلزم حول سرعة اإلعالن عن نتيجة 
دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز/ م م/ 2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي

الباطن - الجزء الشمالي (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة)

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت اتخاذ ما يلزم حول سرعة اإلعالن عن نتيجة 
دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز /م م/2019/2018/18 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية 

وادي الباطن - الجزء الجنوبي (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت اتخاذ ما يلزم حول سرعة اإلعالن عن نتيجة 
دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز/م م /2019/2018/21(ع) اعادة الغطاء النباتي في محمية 

خباري العوازم  (احد المشاريع المتعلقة باعاده تاهيل البيئة)

 

الموضوع
14

15

16

م

قرار رقم   ( 109 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 102 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 110 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 103 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 111 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 104 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page622021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/801$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/800$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت ش ت ب
 
 

 رقم الكتاب :2021/790$
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت اتخاذ ما يلزم حول سرعة اإلعالن عن نتيجة 
دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم 

قدير -المنطقة الثانية ( أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية )

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت اتخاذ ما يلزم حول سرعة اإلعالن عن نتيجة 
دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/20-2019 (ع) اعاده الغطاء النباتي في محميه 

الخويسات ومحميه صباح االحمد ( الجزء البحري ) ( احد المشاريع المتعلقه باعاده تأهيل البيئه 
الكويتيه )

 

طلب شركة الهاجري للتجارة العامة و المقاوالت اتخاذ ما يلزم حول سرعة اإلعالن عن نتيجة 
دراسة عطاءات المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/7 (ع) إعاده الغطاء النباتي في محمية ام 

قدير - المنطقة االولى (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

الموضوع
17

18

19

م

قرار رقم   ( 112 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 105 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 113 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 107 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 114 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 102 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page632021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/204
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية  ذ. م . م .
 
 

 رقم الكتاب :2021/9
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

شركة النخيل لالنتاج الزراعي / مساهمة العامة
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة زلزلة للخدمات والمقاوالت الزراعية بشأن تقييم عطائهم الفني الخاص 
بالمناقصة رقم هـ ز/ م م/ 2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء

الشمالي (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة) وطلب اعادة تقييم الموقف وتكوين لجنة 
محايدة لدراسة الملفات الفنية لجميع الشركات

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3905 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة النخيل لالنتاج الزراعي بشأن تقييم عطائهم الفني الخاص بالمناقصة رقم
هـ ز/ م م/ 2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الشمالي (أحد 

المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة) وطلب اعادة تقييم الموقف وتكوين لجنة محايدة لدراسة 
الملفات الفنية لجميع الشركات

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3952 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
20

21

م

قرار رقم   ( 115 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 102 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 116 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 102 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page642021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :21/75
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

شركة االرجان العالمية العقارية /مساهمة عامة
 
 

 رقم الكتاب :6/2021
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

شركة النخيل لالنتاج الزراعي / مساهمة العامة
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة/ االرجان العالمية العقارية على نتائج التقييم الذي قامت به الهيئة العامة 
لشئون الزراعة و الثروة السمكية مما سيؤدي الى استبعادهم في المناقصة رقم هـ ز/ م م/ 

2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الشمالي (أحد المشاريع 
المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة)

- اطلع الجهاز على كتاب تظلم الشركة رقم (21/100) بتاريخ 2021/3/1
اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 39008 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة النخيل لالنتاج الزراعي بشأن تقييم عطائهم الفني الخاص بلمناقصة رقم 
هـ ز /م م/2019/2018/18 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الجنوبي 
(احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) وطلب اعادة تقييم الموقف وتكوين لجنة 

محايدة لدراسة الملفات الفنية لجميع الشركات

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3955 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
22

23

م

قرار رقم   ( 117 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 102 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 118 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 103 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page652021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/74
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

شركة االرجان العالمية العقارية /مساهمة عامة
 
 

 رقم الكتاب :70
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

شركة االرجان العالمية العقارية /مساهمة عامة
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة/ االرجان العالمية العقارية على نتائج التقييم الذي قامت به الهيئة العامة 
لشئون الزراعة و الثروة السمكية مما سيؤدي الى استبعادهم في المناقصة رقم هـ ز/م م 

/2019/2018/21(ع) اعادة الغطاء النباتي في محمية خباري العوازم  (احد المشاريع المتعلقة 
باعاده تاهيل البيئة)

- اطلع الجهاز على كتاب تظلم الشركة رقم (101) بتاريخ 2021/3/1
اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3906 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة/ االرجان العالمية العقارية على نتائج التقييم الذي قامت به الهيئة العامة 
لشئون الزراعة و الثروة السمكية مما سيؤدي الى استبعادهم في المناقصة رقم هـ ز/م 

م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم قدير -المنطقة الثانية ( أحد المشاريع 
المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية )

- اطلع الجهاز على كتاب تظلم الشركة رقم 2021/99 المؤرخ في 2021/3/2
اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3907 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
24

25

م

قرار رقم   ( 119 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 104 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 120 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 105 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page662021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :8/2021
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

شركة النخيل لالنتاج الزراعي / مساهمة العامة
 
 

 رقم الكتاب :2021/535$
 تاريخ الكتاب :2021/02/01

شركة واشنطونيا الزراعية ش ش و
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة النخيل لالنتاج الزراعي  بشأن تقييم عطائهم الفني الخاص بالمناقصة 
رقم هـ ز/م م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم قدير -المنطقة الثانية ( أحد 
المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية ) وطلب اعادة تقييم الموقف وتكوين لجنة محايدة 

لدراسة الملفات الفنية لجميع الشركات

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3953 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة واشنطونيا الزراعية بخصوص االجحاف واالنحياز بتقييم عطائهم الفني 
الخاص ب المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/19 (ع) إعادة الغطاء النباتي في محمية أم قدير -
المنطقة الثانية ( أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية ) الذي قامت به اللجنة المكلفة 

من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السكنية

* اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2744) المؤرخ في 2021/2/10 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
26

27

م

قرار رقم   ( 121 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 105 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 122 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 105 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page672021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/7
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

شركة النخيل لالنتاج الزراعي / مساهمة العامة
 
 

 رقم الكتاب :2021/536$
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

شركة واشنطونيا الزراعية ش ش و
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة النخيل لالنتاج الزراعي بشأن تقييم عطائهم الفني الخاص بالمناقصة رقم
هـ ز/م م/2019/2018/7 (ع) إعاده الغطاء النباتي في محمية ام قدير - المنطقة االولى (أحد 

المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)  وطلب اعادة تقييم الموقف وتكوين لجنة محايدة 
لدراسة الملفات الفنية لجميع الشركات

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 3954 بتاريخ 2021/3/3 المتضمن الرد على الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة واشنطونيا الزراعية بخصوص االجحاف واالنحياز بتقييم عطائهم الفني 
الخاص بالمناقصة رقم هـ ز/م م/2019/2018/7 (ع) إعاده الغطاء النباتي في محمية ام قدير - 

المنطقة االولى (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) الذي قامت به اللجنة المكلفة 
من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السكنية

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2745) المؤرخ في 2021/2/10 المتضمن الرد على الشكوى

 

الموضوع
28

29

م

قرار رقم   ( 123 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 107 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 124 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس ادارة الجهاز رقم 107 باجتماع 2021/21 

المنعقد في 2021/3/17 المتضمن: عدم الموافقة على نتيجة التقييم الفني للجهة وتشكيل لجنة فنية 
خاصة لدراسة العطاءات وتقديم التقييم الفني استنادا ألحكام المادة رقم 50 من قانون المناقصات 

العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2021/21

  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 Page682021/03/28 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/1166$
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

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

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

1- شركة اساس هوم للمقاوالت العامة للمباني
2- شركة هابي تايم لتاجير معدات وتنظيم مهرجانات االطفال

3- شركة اساطير اللعاب تسلية الكبار
4- شركة بالتينيوم للتجاره العامة

5- شركة مالدن العالمية للتجاره العامة
6- مؤسسة نبراس الخليج لالنتاج الفني والمسرحي

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 125 )  إلجتماع رقم ( 2021/21 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان


