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 Page22021/05/09 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2021/35
16-رمضان-1442 هـ 

االربعاء
- الموافق 2021/04/28 م

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :  الموافق 2021/04/28 م

االربعاء2021/35 )( 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
بدر عبداللطيف الدويسان

مشعل منديل القحص
 ايمان حسين المطيري

محمد نجيب الفريح

د.فالح سعد الطامي
عبد الله مبارك الشريف

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

 فهد علي المراد

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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

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

للتخطيط و التنمية
ممثل الصندوق الوطني لرعاية 

وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

1

2
3
4
5
6

7

1
2

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  03-05-2021 وفقا للمادة (8 )من 
الالئحة التنفيذية 



 Page32021/05/09 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي 
ممثل الجهة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير 
إدارة الشئون المالية ممثل الجهة

السيدة/ حنين الدليمي     مهندس

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

السيد/ عبدالله الطبطبائي     مهندس مبتدئ

السيد / فالح المطيري     رئيس قسم متابعة 
العقود

السيد/ أحمد الجسار     رئيس قسم 
المناقصات

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل 
الدعم التجاري ممثل الجهة

السيد/ طالل الشمري     رئيس قسم االرسال
الفضائي

السيد/ مشعل السعيد     مدير ادارة الشؤون 
المالية

1
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2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األشغال العامة

الرقم :- و ك م / 2020/7300

الرقم :- ق ص /ط /436

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد كيبالت قيادية (1.ك.ف - 16قلب)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق بدولة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة انرجي سليوشنز للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم الكفالة 

البنكية.

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

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (10) 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

مناقصة

مناقصة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الصحة

الرقم :- ص/م خ ع/2020/2019/30

الرقم :- ص/ م خ ع /10 د /2018م

الرقم :- ص/ م خ ع /10 ج /2018 م

الرقم :- ص / م خ ع /10ب/2018

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الصيانة واإلنشاءات والتوسعات الصغيرة لمباني ومستشفيات 
ومراكز وزارة الصحة (12مجموعة)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية 
التابعة للوزارة (المجموعة الرابعة )

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجهيز و تقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات و المراكز الصحية 
التابعة للوزارة 

(المجموعة الثالثة)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية 
التابعة للوزارة (المجموعة الثانية)

 

الموضوع
3

4

5

6

م

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الصحة

الرقم :- ص/م خ ع /10أ/2018

الرقم :- ص / م خ ع /2020/2019/16

الرقم :- ص/م خ ع/ 2021-2020/16

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحيه 
التابعه للوزارة (المجموعه االولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب ودعم فني الجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها 
بمستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير اخصائي نظم معلومات لنظام الملف االلكتروني الموحد

 

الموضوع
7

8

9

م

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

األمانة العامة لمجلس الوزراء

شركة نفط الكويت

الرقم :- ممارسة 2021/2020/10

2074210-RFQ -: الرقم

2032970-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات نظافة وفندقة وخدمات أخرى للجهات التابعة للألمانة
العامة لمجلس الوزراء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد أنابيب تبطين قياس 5& 7, 5/8 9, 3/8 13,  5/8 18,  
24 للحفر التطويري 

 SUPPLY OF CASING SIZES 24 ,18 5/8 , 13 3/8 , 9 5/8 , 7 & 5 FOR
DEVELOPMENT DRILLING

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد خدمات التمريض لمستشفى األحمدي
PROVISION OF NURSING SERVICES YO AHMADI HOSPITAL

 

الموضوع

الموضوع

10

11

12

م

م

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (2) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ممارسة

مناقصة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

ديوان سمو ولي العهد

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار عدد (10) سيارات متنوعة لخدمات ديوان سمو ولي الرقم :- 2021/2020/1
العهد

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (9) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

مناقصة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان المحاسبة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :285
 تاريخ الكتاب :2021/01/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/1-2021 أدارة وتشغيل وصيانة مبانى ومرافق وأنظمة المقر 
الدائم لديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالمحسن الطبيخ     مدير إدارة الشئون المالية ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :391
 تاريخ الكتاب :2021/03/07

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم هـ . غ / م . خ . ع /2020/2019/1 تقديم خدمات فنية 
مساندة (فني مختبر) لمختبرات فحص األغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (2021/1578) المؤرخ في 2021/4/8 المتضمن 
التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حنين الدليمي     مهندس

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

نشر

 رقم الكتاب :2442
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2443
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2020/2019/2 أعمال 
تنظيف لمباني الهيئة و المباني التابعة لها - المنطقة الثالثة

 

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

االولى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الطبطبائي     مهندس مبتدئ

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر.

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: موافقة على النشر 
ثانيا: تمديد موعد اقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2021/1736$
 تاريخ الكتاب :2021/04/15
Fluor Consultants BV

 
 

 رقم الكتاب :2021/1463$
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

-PRIZe لمناقصة رقم تأهيل EPC طلب شركة فلور االنسحاب من إجراء التأهيل المسبق ل
EPPCC-PQ تأهيل مقاولي الهندسة و التوريد و اإلنشاء و التشغيل لمشروع األوليفينات 

الثالث و العطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور وعدم المتابعة وتقديم العطاءات.

 

طلب اإلحاطة والعلم بأن شركة المجموعة العلمية المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت قد انهت 
-SNC مع شركة T Hydrocarbon Engineering Limited&L اتفاق الشراكة بين
LAVALIN CANADA الخاص بالمناقصة رقم تأهيل PRIZe-EPPCC-PQ تأهيل 

مقاولي الهندسة و التوريد و اإلنشاء و التشغيل لمشروع األوليفينات الثالث و العطريات الثاني 
المتكامل مع مصفاة الزور

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/   وليد الجمعة     رئيس فريق عمل الدعم التجاري ممثل الجهة

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة.

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رفض الطلب لعدم سلك المسلك القانوني.

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :21/67
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

 
 
 

 رقم الكتاب :21/103
 تاريخ الكتاب :2021/02/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP- 2047376 خدمات دعم الصيانة لمرافق التصدير 
MAINTENANCE SUPPORT SERVICES FOR EXPORT FACILITIES

 

 طلب طرح المناقصة رقم RFP- 2078740 خدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية 
وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى األحمدي 

 R&OPERATION & MAINTENANCE OF MECHANICAL AND AC
SERVICES AT AHMADI HOSPITAL لمدة 1461 يوم 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 

وموافقة كل من:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة باإلنابة المهندسة/ شعاع اكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع السيد/ عبدالله الشريف

  العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 

وموافقة كل من:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة باإلنابة المهندسة/ شعاع اكبر

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس/ مبارك البنوان
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع السيد/ عبدالله الشريف

  العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :20/171
 تاريخ الكتاب :2020/12/23

 
 
 

 رقم الكتاب :34
 تاريخ الكتاب :2021/01/27

 
 
 

 , KV11 2038369 انشاء محطة فرعية لالستهالك بجهد-RFP طلب طرح المناقصة رقم
-GC في مركز التجميع MW,11KV20 و محطات فرعية بجهد F - في الصابرية MW72

23 و جهاز مولد ديزل للطوارئ في مركز التجميع GC-23 و االشغال المتصلة بها 
CONSTRUCTION OF 72MW , 11KV MAIN INTAKE SUBSTATION

 ,23-F, 20MW , 11KV AREA SUBSTATION AT GC-AT SABRIYA
 EMERGANCY DG SET AT GC-23 AND RELATED ACTIVITIES

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم RFP-2070232 انشاء خطوط تدفق أنابيب الحقن في شمال 
الكويت

 CONSTRUCTION OF INJECTION FLOWLINE WORKS IN
NORTH KUWAIT

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويتم تنسيق الجهة مع القطاع الفني 

للجهاز.

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويتم تنسيق الجهة مع القطاع الفني 

للجهاز.

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و أ 2020/2019/290 
HB مشروع تحديث أجهزة البث عبر االنترنت (توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة بث فيديو

عبر الشبكات الخلوية )

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة  رقم وأ 
/2020/2019/310 توريد و تركيب وحدات تبريد مركزية مع مضخات ووحدات مناولة الهواء 

ووحدات لغرف السيرفرات بمجمع االعالم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل الشمري     رئيس قسم االرسال الفضائي

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
وأ/2019/296-2020 مشروع تحديث نظام األمن والسالمة في مجمع اإلعالم لتوفير أقصى 

درجات الحماية و األمان (توريد وتركيب وتشغيل وضمان كاميرات أمنية)

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع 
استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل 5 ايام عمل.

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

 رقم الكتاب :138
 تاريخ الكتاب :2020/11/16

 
 
 

 رقم الكتاب :103/26
 تاريخ الكتاب :2020/09/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و أ / 2018/2017/256 توريد وتركيب 
وفحص وتشغيل و ضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي 
رقمي (مشروع البث التلفزيوني االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) على / شركة 

جيت لنك لالتصاالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ (-/1,375,000د.ك) وفقا للمادة (40) من قانون
المناقصات العامة

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصه رقم و أ/2020/2019/289 شحن ونقل وتسليم الكتب 
والمطبوعات واالصدارات االعالمية الى المعارض الدولية وغيرها خارج دولة الكويت على 

مدار العام على/ شركة المنى للدعاية واالعالن (اقل االسعار) المطابق للمواصفات بمبلغ اجمالي
وقدره (-/290,125 د.ك)

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بناء على افادة 

ممثل الجهة.

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة المنى للدعاية واالعالن (اقل 

االسعار) المطابق للمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره (-/290,125 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2020/4921$
 تاريخ الكتاب :2020/11/30

 
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة أوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد وطلب إعادة النظر بقرار الجهاز 
والموافقة على ترسية المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و 

ضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث 
التلفزيوني االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) وذلك كما هو مذكور في كتاب الشركة

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 ايام عمل.

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :102
 تاريخ الكتاب :2021/01/26

 
 
 

 رقم الكتاب :5115
 تاريخ الكتاب :2021/01/26

 
 
 

 طلب طرح المناقصة رقم CISD/0422 مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التاجير
والدعم الفني الجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول واالجهزة الطرفية وملحقاتها لكافة مواقع 

شركة البترول الوطنية الكويتية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الشمري     منسق أول خارجي ممثل الجهة

 CB/CPC/2118/CNSL طلب اعادة النظر والموافقه على طرح الممارسة المحدودة رقم
PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES FOR
PROJECTS DEPARTMENT وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

(49) لسنة 2016.

*مرفق كتاب الجهه رقم 578 بتاريخ 2021/4/28 المتضمن القيمة التقديرية وعنوان الممارسة
باللغة العربية 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيدة/ ايمان المطيري
عضو/ ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد 

الفريح

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
مازال مجلس إدارة الجهاز عند قراره السابق الصادر في اجتماع (2019/92) المنعقد في 

2019/11/18 وتطرح بممارسة عامه

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محدودة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

نشر

 رقم الكتاب :473
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :21/0464
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :445
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب نشر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم CA/4162 استئجار مركبات النقل و المعدات 
المتنقلة المتنوعة والموارد األخرى في مصفاة ميناء األحمدي والتسويق المحلي (المجموعة 

ألف) ومصفاة ميناء عبدالله (المجموعة باء)

 

 HO/GS/0420 LEASING OF طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم
MISCELLANEOUS POOL VEHICLES FOR KNPC

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم HO/GS/0448 استئجار سيارات لشركة 
البترول الكويتية 

LEASING OF VEHICLES FOR KNPC 

 

الموضوع
3

4

5

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

نشر

 رقم الكتاب :21/474
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

طلب نشر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم LM/0098 أعمال خدمات لمرافق التسويق 
المحلي

 

الموضوع
6
م

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

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ش ج 
2020/2019/12 الصيانة السنوية لكافة منشآت وزارة الشؤون االجتماعية لمحافظات ( 

العاصمة - الفروانية - الجهراء ) فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ش ج 
2020/2019/13 الصيانة السنوية لكافة منشآت وزارة الشئون االجتماعية لمحافظات (حولي 

- مبارك الكبير - األحمدي) فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل السعيد     مدير ادارة الشؤون المالية

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ش ج 
2020/2019/4 الصيانة الجذرية لصاالت األفراح التابعة لوزارة الشئون االجتماعية لمحافظات

( حولي - مبارك الكبير -األحمدي )

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :12632
 تاريخ الكتاب :2020/11/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4120-13012
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ش ج 2019/15-2020 توريد وتركيب وتشغيل وصيانه نظام 
مكينه قطاع الرعايه االجتماعيه والتابعه للوزاره  ( خطه التنميه) على / شركة الديار المتحدة 

للتجارة والمقاوالت ( خامس اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات الفنية  بمبلغ اجمالي 
قدره (-/286,630د.ك)

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشاركات المشاركة بالمناقصة

 

طلب االحاطة و العلم بتعديل المبلغ االجمالي للمناقصة رقم و ش ج 2019/2018/3 أعمال 
اصالح وتشغيل وصيانة وتوريد وتركيب معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني 

وزارة الشئون االجتماعية فيما عدا قطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع/ شركة افكا اتش في أي 
سي ليصبح بمبلغ (-/362,997 د.ك) بدال من (-/364,701 د.ك) بناءا على موافقة ديوان 

المحاسبة.

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشاركات المشاركة بالمناقصة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال للقطاع الفني بالجهاز لطبيق 
احكام المادة رقم (58)  من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 و المادة (38) من 

الالئحة التنفيذية

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية

تعديل مبلغ التعاقد
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/609$
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م
م
 
 

 رقم الكتاب :2021/613$
 تاريخ الكتاب :2021/02/03

شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت على ترسية المناقصة رقم 
و ش ج 2019/15-2020 توريد وتركيب وتشغيل وصيانه نظام مكينه قطاع الرعايه االجتماعيه

والتابعه للوزاره ( خطه التنميه)

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13357 بتاريخ 2021/4/25 المتضمن الرد على 
الشكوى

 

(اعيد بحث) شكوى شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر على ترسية المناقصة رقم و ش ج
2019/15-2020 توريد وتركيب وتشغيل وصيانه نظام ميكنه قطاع الرعايه االجتماعيه والتابعه

للوزاره ( خطه التنميه) على خامس أقل االسعار

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13357 بتاريخ 2021/4/25 المتضمن الرد على 
الشكوى

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم 39 باجتماع رقم (2021/35)

المنعقد في 2021/4/28

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم 40 باجتماع رقم (2021/35)

المنعقد في 2021/4/28

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2120
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1096
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

 رقم الكتاب :3663
 تاريخ الكتاب :2020/10/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2021/02-2022 توفير باصات نقل جماعي _اداره الخدمات العامه 

 

طلب طرح المناقصة رقم 2020/2019/105 توريد وتركيب وتشغيل  أجهزة علمية (الشدادية) -
كلية العلوم (قسم الكيمياء)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منار الدخيل     ممثل/ جامعة الكويت

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2019/133-2020 توريد وتركيب وتشغيل االت ومعدات 
لتجارب مختبرات الفيزياء - كليه العلوم (الشداديه)

- اطلع الجهاز على كتاب الجامعه رقم (2184) المؤرخ في 2021/4/8 المتضمن التعديالت 
المطلوبة 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :1143
 تاريخ الكتاب :2021/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :3909
 تاريخ الكتاب :2020/10/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم 2020/16-2021 تجديد رخص برنامج spss لمده سنتين-
اداره الدعم الفني

 

طلب طرح الممارسة رقم ku/kucp/19/19-20 االتفاقية الخاصة بإدارة المرافق لمدينة صباح
السالم الجامعية وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2122
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2018/2017/27 (ع) توفير باصات النقل الجماعي ( 
استئجار ) - الدارة الخدمات العامة - المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات 
لمدة سنة اعتبارا من 2021/8/1 حتى 2022/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (1,028,660/310 

د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع
6
م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :2115
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2114
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2021/2020/10 تجديد االشتراك بقواعد المعلومات - ادارة 
المكتبات على / شركة فيرتس الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/1,457,378د.ك)

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/168 توفير رخص برامج المايكروسوفت إدارة الدعم 
الفني على / شركة الديار المتحدة ( اقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي 

قدره (-/623,781د.ك) 

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على/ شركة فيرتس الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (عرض 
وحيد) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/1,457,378د.ك).

ثانيا: الطلب من المناقص الفائز تمديد التامين االولي استنادا على المادة 46 من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / شركة الديار المتحدة ( اقل االسعار) 

مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/623,781د.ك)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :818
 تاريخ الكتاب :2021/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2125
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/175 صيانة شبكات وأمن الشبكات -مركز
نظم المعلومات - جامعة الكويت على / الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (اقل األسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ (-/169,902د.ك)

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2020/2019/7 أعمال التشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية
بقطاع ( الخالدية -الشدادية -الفنطاس ) -إدارة االنشاءات والصيانة للجامعة على/ شركة فواز 
للتجارة والخدمات الهندسية (ثالث أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي 
قدره (-/5,432,973 د.ك) بعد عمل الموازنة التثمينة استنادا للمادة 60 من قانون المناقصات 

49 لسنة 2016

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 2125 المؤرخ في 2021/3/31 المتضمن ترسية المناقصة

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على / الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (اقل 

األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ (-/169,902د.ك)

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على الترسية على/ شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية 

(ثالث أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/5,432,973 د.ك) بعد
عمل الموازنة التثمينة استنادا للمادة 60 من قانون المناقصات 49 لسنة 2016، 

وبعد استبعاد اقل العطاءات سعرا شركة الخليج الهندسية وثاني اقل العطاءات سعرا شركة 
المتحده للخدمات الهندسية لعدم مطابقتهما للشروط والمواصفات.

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202021389
 تاريخ الكتاب :2020/12/13

 
 
 

 رقم الكتاب :201934955
 تاريخ الكتاب :2019/11/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2016/63-2017 تنفيذ أعمال الصيانه واالصالح واالستبدال 
للثيل الصناعي لمالعب مدارس تابعه لوزاره التربيه ( منطقه العاصمه التعليميه_ديوان عام 

الوزاره_منطقه الفروانيه التعليميه _منطقه الجهراء التعليميه)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م.ع /2018/2017/3 تنفيذ أعمال الصيانة واإلصالح 
واالستبدال للثيل الصناعي لمالعب مدارس الوزارة في المناطق التعليمية (مبارك الكبير - حولي

- األحمدي)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202103385) المؤرخ في 2021/2/3 المتضمن 
التعديالت

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :202104675
 تاريخ الكتاب :2021/02/16

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة م م /2021/2020/6 تنفيذ أعمال الصيانة و الترميم واالعمال 
االنشائية لمنطقة مبارك الكبير التعليمية - المنطقة االولى 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202101165) المؤرخ في 2021/1/14 المتضمن 
موافقة وزارة المالية

 

الموضوع
3
م

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن 

اجراءات األعمال بممارسة عامة استنادا للمادة (17) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 
.2016

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

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

نشر

 رقم الكتاب :202108780
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :202108781
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :202110064
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع /2019/2018/30 تنفيذ أعمال 
الحراسة لمواقع ومدارس منطقة الفروانية التعليمية

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع/2019/2018/16 تنفيذ اعمال الحراسه
لمدارس ومباني منطقه الجهراء التعليميه

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع/2018/24-2019 تنفيذ اعمال الحراسه
لمباني الوزاره في مدارس ومواقع منطقه العاصمه التعليميه لحاجه/اداره الخدمات العامه

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر.

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر مع موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

التأمين األولي

التأمين األولي

 رقم الكتاب :202109388
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1466$
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

شركة التوريدات والخدمات التكنولوجية للتجارة 
العامة والمقاوالت ذ م م

 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم م ع 2017/2016/60 صيانة 
وتشغيل كاميرات المراقبة وملحقاتها في مدراس وزارة التربية

 

طلب  شركة التوريدات و الخدمات التكنولوجية للتجار العامة و المقاوالت االعتذار عن تمديد 
الكفالة البنكية للمناقصة رقم م ع /2018/14-2019 استئجار وتوفير وتشغيل وصيانه شبكات 

حاسوبيه وملحقاتها مع تقديم الدعم الفني والتقني في المدارس والمواقع التابعه للوزاره

 

الموضوع

الموضوع

7

8

م

م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع 
استعجال الجهة برفع التوصية

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

االعتذار عن تمديد



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :202101164
 تاريخ الكتاب :2021/01/14

 
 
 

(إعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2016/2015/45 لتنفيذ أعمال إصالح
وصيانة وتشغيل معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة التابعة لديوان عام 
الوزارة (المنطقة األولى) الشويخ/الجابرية /الزهراء المبرم مع / شركة كاظمة لخدمات الصيانة 

لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/5/22 حتى 2021/11/21 بمبلغ إجمالي قدره 
(42,216/390د.ك) لحاجة الوزارة ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 

2021/2020/12

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202108725) المؤرخ في 2021/4/5 المتضمن بان 
المناقصة الجديده مازالت لدى ادارة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
9
م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

توصيات

توصيات

 رقم الكتاب :202102859
 تاريخ الكتاب :2021/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :202108712
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2018/14-2019 استئجار وتوفير وتشغيل وصيانه شبكات 
حاسوبيه وملحقاتها مع تقديم الدعم الفني والتقني في المدارس والمواقع التابعه للوزاره على 
شركة / زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر ( ثالث اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ

اجمالي قدره (-/2,473,522د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 202109683 المؤرخ في 2021/4/14 المتضمن الرأي
الفني ألسباب االستبعاد .

- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشاركات المشاركة بالمناقصة

 

طلب الغاء المناقصة رقم م ع /2018/2017/1 تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن 
الوزارة  لحاجة/ إدارة الخدمات العامة بسبب عدم تجديد الشركات للتأمين االولي .

 

الموضوع

الموضوع

10

11

م

م

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

أوال: الموافقة على الترسية على شركة / زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر ( ثالث اقل االسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/2,473,522د.ك) بعد استبعاد شركة / 

فاست لإلتصاالت ( اقل االسعار ) و  شركة / االتصاالت المتنقلة ( ثاني اقل االسعار) لعدم 
مطابقتهما للشروط والمواصفات الفنية.

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   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على االلغاء لعدم تجديد جميع الشركات للتأمين االولي.

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية

الغاء



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/573$
 تاريخ الكتاب :2021/02/03
شركة فاست لالتصاالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2021/1424$
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

شركة االتصاالت المتنقلة / مساهمة عامة
 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة فاست لالتصاالت بشأن استبعادها من المناقصة رقم م ع /2018/14-
2019 استئجار وتوفير وتشغيل وصيانه شبكات حاسوبيه وملحقاتها مع تقديم الدعم الفني 

والتقني في المدارس والمواقع التابعه للوزاره.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم(202105674) المؤرخ في 2021/3/1المتضمن الرد

 

(اعيد بحث) شكوى شركة االتصاالت المتنقلة (زين) على استبعادهم من ترسية المناقصة رقم م 
ع /2018/14-2019 استئجار وتوفير وتشغيل وصيانه شبكات حاسوبيه وملحقاتها مع تقديم 

الدعم الفني والتقني في المدارس والمواقع التابعه للوزاره

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (202109683) بتاريخ 2021/4/14 المتضمن الرد 
على الشكوى

 

الموضوع
12

13

م

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم 62 باجتماع رقم (2021/35)

المنعقد في 2021/4/28

قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار مجلس االدارة رقم 62 باجتماع رقم (2021/35)

المنعقد في 2021/4/28

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :2718
 تاريخ الكتاب :2021/02/10

 
 
 

 رقم الكتاب :998
 تاريخ الكتاب :2020/01/22

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هــ ز / م م /2021/2020/5 تشغيل وتوريد مواد وصيانة شبكة 
رىبالتنقيط بمنطقة العبدلي الزراعية ( أحد مشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2019/9-2020 تنفيذ وصيانة مشروع تحريج
ام الهيمان السكني.

*اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (6920 ) بتاريخ 2021/3/20 المتضمن التعديالت 

 

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

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها.

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها.

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها.

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :17330
 تاريخ الكتاب :2020/11/23

 
 
 

 رقم الكتاب :17331
 تاريخ الكتاب :2020/11/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2434
 تاريخ الكتاب :2021/02/07

 
 
 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ز /م م /2020/2019/17 انشاء وإنجاز أبراج مراقبة 
وتحكم وتوريد أنظمة مراقبة وتجوال وصيانة السور بمحمية وادي الباطن (أحد المشاريع 

المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية) لمدة ثالث سنوات .

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ز/ م م /2020/2019/20 انشاء وانجاز أبراج مراقبة 
وتحكم وتوريد أنظمة مراقبة وتجوال وصيانة السور بمحمية خبارىالعوازم  (احد مشاريع 

المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (6039) بتاريخ 2021/3/21 المتضمن التعديالت

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز/ م م/2020/2019/15 تشغيل و صيانة الوحدات التطبيقية
لنباتات الزينة و زهور القطف

 

الموضوع
4

5

6

م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي 

تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصة رقم هـ ز / م م /2019/2018/26 أعمال 
(A) صيانة المرافق و الخدمات بمرافق الهيئة المختلفة قطاع

 

الموضوع
7
م

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع 
استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان

تمديد



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/05/09 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 :7813
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7845
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7815
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/2 اعمال صيانة المرافق 
والخدمات بمرافق الهيئة قطاع ( A ) المبرم مع / شركة الصقر للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
ستة أشهر اعتبارا من 2021/2/28 حتى 2021/8/27 بدون تكلفة مالية وذلك لحين اإلنتهاء 

من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم  هـ ز / م م / 2019/2018/26 اقفلت في 
2021/2/9

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/25 تنفيذ وتطوير وصيانة 
مشروع تحريج ام الهيمان المبرم مع / شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية لمدة ستة 

أشهر اعتبارا من 2021/4/4 حتى 2021/10/3 بمبلغ إجمالي قدره (-/84,480 د.ك) وذلك 
لحين اإلنتهاء من إجراءات الطرح والترسية للمناقصة الجديدة رقم هـ ز / م م / 

2020/2019/9

 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/30 صيانة اجهزة التكييف 
والتبريد بمرافق الهيئة المبرم مع/شركة الحساوي للمعدات والتكييف لمدة ثالثة أشهر اعتبارا 

من 2021/2/1 حتى 2021/4/30 بنفس الشروط والمواصفات واالسعار بمبلغ إجمالي قدره (-
/14,781د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجرءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/19

 

الموضوع
8

9

10

م

قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة مع استعجال الجهة برفع التوصية للمناقصة الجديدة

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة النقضاء المدة المطلوبة

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/05/09 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 :7814
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز /م م /2016/2015/7 تشغيل وصيانة غرف التبريد 
والتجميد وملحقاتها المبرم مع/ شركة كاظمة للمشاريع الهندسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2021/4/26 حتى 2021/10/25 بمبلغ اجمالي قدره (-/12,480 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من
اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ز / م س/2020/2019/10 الجديدة والبديلة لذات األعمال

 

الموضوع
11
م

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة

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

ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ محمد الفريح
عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :1887
 تاريخ الكتاب :2020/02/03

 
 
 

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

 
 
 

(إعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ز / م م / 2017/7-2018 شراء وتوريد لقاحات 
بيطرية للهيئة على النحو التالي:

شركة ياكو الطبية
البند رقم (9) (أقل األسعار) بمبلغ (-/60,000 د.ك)

البند (13) (رابع أقل األسعار) (-/63,000 د.ك)

شركة المزرعة الشرقية للدواجن
البند رقم (10)  (أقل األسعار) بمبلغ (-/6,125 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الجسار     رئيس قسم المناقصات

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

والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي وقدره (-/264,960 د.ك)

 

الموضوع
12

13

م

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم تجديد المناقصين المطلوب الترسية عليهم التأمين 

األولي ودراسة العطاءات التي تليه.

قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين االولي خالل 10 

ايام عمل

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :8169
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب  تعديل مبلغ البند رقم (19) من المناقصة رقم هـ ز / م م / 2017/7-2018 شراء وتوريد 
لقاحات بيطرية للهيئة المرسى على/ شركة النخيل الزراعي ( ثالث اقل االسعار) ليصبح بمبلغ 

اجمالي قدره (-/3,900 د.ك) بدال من (-/14,000 د.ك) وذلك لورود خطأ.

 

الموضوع
14
م

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

تعديل مبلغ التعاقد



2021/35

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام 

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيات

 رقم الكتاب :3107
 تاريخ الكتاب :2021/02/12

 
 
 

طلب االتي :
اوال: تعديل مبالغ بنود المناقصة رقم هـ ز / م م / 2017/7-2018 شراء وتوريد لقاحات بيطرية

للهيئة على النحو التالي :
1- البند رقم (15) على/ مؤسسة السنابل للتجهيزات الطبية ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/19,500 د.ك) بدال من (-/15,000 د.ك) 
2- البند رقم (20) على/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي ( عرض وحيد ) بمبلغ اجمالي قدره (-

/7,500 د.ك) بدال من (-/7,000 د.ك)
3- البند رقم (21) على/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي ( عرض وحيد ) بمبلغ اجمالي قدره (-

/13,500 د.ك) بدال من (-/13,000 د.ك)

ثانيا: اعادة ترسية بندي المناقصة على النحو التالي :
1- البند رقم (1) على / شركة وربة للتجهيزات الطبية ( عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/150,000 د.ك) 
3- البند رقم (18) على/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3,000 د.ك) 
ثالثا: الغاء بندي ارقام (7,6 ) لعدم احتياج الهيئة للقاح في الوقت الحالي

- اطلع الجهاز على كتاب الجهه رقم ( 6042 ) المؤرخ في 2021/3/22 المتضمن المبالغ 
الصحيحة للبنود ارقام (21,20,15 )

 

الموضوع
15
م

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: فيما يخص تعديل بنود المناقصة:
 تأجيل البت بالقرار لمزيد من الدراسة بالنسبة للبنود ارقام 15، 20، 21

ثانيا: فيما يخص إعادة ترسية بندي المناقصة على النحو التالي:
- البند رقم (1) : الموافقة على الترسية على / شركة وربة للتجهيزات الطبية ( عرض وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/150,000 د.ك) 
-  البند رقم (18): الموافقة على الترسيةعلى/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي ( اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/3,000 د.ك) 

ثالثا: الموافقة على إلغاء بندي ارقام (7,6 ) استنادا الحكام المادة رقم (55)من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016  البند (4)

البيـــــــــــــــــــان

تعديل مبلغ التعاقد



2021/35

  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 Page442021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :523
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة 
والمقاوالت ش ت

 
 

شكوي / شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة والمقاوالت لعدم ترسيتها عليها للمناقصة 
رقم هـ ز / م م /2015/2014/35(ع) استئجار آليات ومعدات زراعية للعمل بمنطقة العبدلي 

الزراعية 

 

الموضوع
16
م

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة خالل 5 أيام عمل

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page452021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

طرح ممارسة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :329/12/20
 تاريخ الكتاب :2021/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :7306
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :680
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 08ENF0 شراء لوازم طبية لعمليات االنف واالذن والحنجرة 
لمستشفى الفروانية وفقا لنص المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / فالح المطيري     رئيس قسم متابعة العقود

- ZIMMER GMBH - SWITZERLAND ) طلب االحاطة و العلم بانتقال وكالة شركة
USA ) لتصبح لشركة التقدم التكنولوجي بدال من شركة ألفا المتحدة الستيراد االدوية 
والمستلزمات الطبية لشراء لوازم جراحة العظام ( لمناقصة الخليج رقم 2017/10 ) .

 

طلب االحاطة و العلم بانتقال وكالة شركة fujifilm corporation  لتصبح لشركة لؤي 
العبدالعزيز العبدالرزاق و شركاه للتجارة العامة و المقاوالت بدال من شركة الهندسة الطبية بشأن

ترسية البند رقم (1) شراء لوازم تجهيز المستشفيات لمناقصة الخليج رقم 36

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
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   ( 83 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 84 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/35

  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 Page462021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

نشر

 رقم الكتاب :2021-546-1810
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب نشر الملحق التعديلي 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 مع اعتباره جزء ال يتجزأ من مستندات
المناقصة .

 

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 85 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر.

البيـــــــــــــــــــان

ملحق



2021/35

  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 Page472021/05/09 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 :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص/م خ ع 
/2020/2019/15 توريد وتطوير وتحديث نظام وأجهزة الحفظ االلكتروني إلدارة السجل 

المركزي للمواليد والوفيات

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة للمناقصة رقم ص/م خ ع 
/2019/22-2020 توفير اخصائي نظم معلومات لنظام التراسل االلكتروني وانظمه ديوان 

الوزاره ونظام الرعايه الصحيه االوليه

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 86 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

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

قرار رقم   ( 87 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

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

التوصية 
ثانيا: تطبيق احكام المادة 83 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب 

بالتاخير برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page482021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1605
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :546-1811
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب التمديد السابع لبعض بنود عقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/47 توريد 
وتركيب اجهزة وتراخيص مستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء المبرم مع /شركة 

مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2021/6/1 وبمبلغ 
اجمالي قدره (-/62,000 د.ك) وذلك لحاجه الوزارة الستمرار الخدمه وعدم توقفها لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م خ ع /2021/2020/32 مازالت لدى اداره 
الفتوى والتشريع

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/23 حراسة وامن مرافق 
الوزارة ( المجموعة الثالثة ) منطقتي الصباح واالحمدي الصحيتين المبرم مع/ مركز الرواد 
للخدمات االمنية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من 2021/6/18 حتى 2021/12/17 بمبلغ اجمالي قدره (718,502/640 د.ك) لحين 
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة البديلة رقم ص/م خ ع/2022/2021/1

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 88 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة.

قرار رقم   ( 89 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع استعجال الجهة باجراءات المناقصة 

الجديدة.

عدم موافقة 
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

عضو / ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page492021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :2021/546/1683
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

 رقم الكتاب :684
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-
/477,900 د.ك) ما يعادل نسبة (10%) من العقد رقم ص/م خ ع/2015/2014/31 الصيانة و

اإلنشاءات الصغيرة و التوسعات لمباني و مستشفيات و مراكز الوزارة المبرم مع/شركة بيان 
الوطنية للمقاوالت االنشائية بدون مدة زمنية وذلك لمواجهة فايروس كورونا المستجد بناء على 

مالحظات ديوان المحاسبة بتعديل بنود االمر التغييري

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/504,210 دوالر أمريكي) مايعادل
(152,271/420 د.ك) مايعادل نسبة (20%) على قيمة العقد رقم (20/1599G) لمناقصة 

الخليج رقم ( 34 ) توريد الطعوم واالمصال مع/ شركة وربة للتجهيزات الطبية حتى نهاية العقد 
بتاريخ 2023/10/24 وذلك للحاجة الماسة.

 

الموضوع
9

10

م

قرار رقم   ( 90 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 91 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page502021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تطبيق جزاءات

توصيات

 رقم الكتاب :1969
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1774
 تاريخ الكتاب :2021/04/04

 
 
 

طلب اآلتي :
- اوال: تطبيق المادة رقم (85) من قانون (49) لسنة 2016 بشأن  المناقصات العامة و الئحتة 
التنفيذية على المكتب االستشاري TOR Jung Brannens /TRO GB  بالمشاركة مع دار 
صالح القالف لالستشارات الهندسية عن تنفيذ االتفاقية رقم ص 2014/2013/4 تقديم خدمات 

مراجعة التصميم و االشراف على التنفيذ لمشروع مركز الكويت للسرطان 

- ثانيا: طلب طرح الموضوع كممارسة محدودة بين المكاتب االستشارية للقيام باستكمال اعمال 
االشراف لمدة (15) شهرا لتنفيذ المشروع طبقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم (49) 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة مع المكاتب االستشارية المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس / ابراهيم النهام     الوكيل المساعد للشئون الهندسية والمشاريع

طلب ترسية المناقصة رقم م خ ع /2020/2019/29 توريد عدد (13) سيارة بوكس طويل 
لخدمات وزارة الصحة على / شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني (أقل األسعار) المطابق 

للشروط واالسعار بمبلغ اجمالي قدره (-/217,750 د.ك)

 

الموضوع

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 92 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

 TOR Jung اوال: تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة لحضور ممثل عن المكتب االستشاري
Brannens /TRO GB   و ممثل عن دار صالح القالف لالستشارات الهندسية الجتماع قادم .
ثانيا: عدم الموافقة على الطرح لعدم توافق الطلب مع مواد قانون المناقصات العامة 49 لسنة 

2016 وتطرح بممارسة عامة.

قرار رقم   ( 93 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/35

  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 Page512021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :460
 تاريخ الكتاب :2020/11/11

دار المكتب الهندسي المشترك لالستشارات الهندسية
 
 

تظلم دار المكتب الهندسي المشترك لالستشارات الهندسية لعدم ادراجها ضمن قائمة المكاتب 
المؤهلة للممارسة  المحدودة رقم ص/م س/2020/2019/45 تعيين مكتب استشاري محلي 

للقيام باعمال التصميم والترخيص واعداد مخططات ومستندات ووثائق مشروع المديتة الطبية 
بمدينة صباح االحمد السكنية واالشراف على تنفيذها 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2069-546 بتاريخ 2021/4/19 المتضمن الرد على 
ادراج الشركة

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 94 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على اضافة المكتب لعدم انطباق المعايير عليه حسب رد 

الجهة.

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page522021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :5832
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2021/706$
 تاريخ الكتاب :2021/02/11

شركة بليف انترناشيونال جروب الطبية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2021/1964$
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

شركة التكو ميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت
ذ م م

 
 

طلب لجنة التظلمات موافاتهم بنسخه من كافة المستندات والمعلومات الخاصه بالتظلم المقدم 
من/ شركة بيان الوطنية للمقاوالت اإلنشائية بشأن المناقصة رقم ص / م خ ع / 42 / 

2011/2012 تصميم و انشاء و تجهيز طبي و تاثيث و صيانة تشغيلية لمشروع توسعة 
مستشفى االمراض السارية

 

(اعيد بحث) شكوى / شركة بليف انترناشيونال جروب الطبية ذ م م على شروط المناقصة رقم 
ص /م خ ع /2020/2019/27 التخلص من المواد المشعة

- اطلع الجهازعلى  كتاب الوزارة رقم546/765 بتاريخ 2021/2/24 المتضمن الرد

 

 220LS0 شكوى شركة التكوميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت بشان الممارسة رقم
شراء مواد PCR ASSAY الالزمة الجراء فحوصات COVID-19-RT-PCR  لحاجة 
مجلس اقسام المختبرات الطبية / جميع مختبرات الفايرولوجي في وزارة الصحة بان بعض 

الموصفات محددة لمنتج شركة معينة فقط على الرغم من ان الممارسة عامة وغير قابلة للتجزئة 
.

 

الموضوع
14

15

16

م

قرار رقم   ( 95 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتخطر الجهة

قرار رقم   ( 96 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: رفض الشكوى وااللتزام بشروط المناقصة
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوع

قرار رقم   ( 97 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: رفض الشكوى لتضمين كافة ردود واستفسارات الشركة ضمن محضر االجتماع التمهيدي 
المنشور بتاريخ  2021/4/18

ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوع

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page532021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/873$
 تاريخ الكتاب :2021/02/23

شركة ريج وايز انترناشيونال للتجارة العامة و 
المقاوالت ذ م م

 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة ريج وايز انترناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت من عدم الترسية 
رغم استيفاؤهم المطلوب للممارسة 036VD0 شراء لوازم طبية -إدارة المستودعات الطبية -

المادة تستخدم كمامات نوعية NIOSH لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات.

- اطلع الجهاز على شكوى شركة ريج وايز كتاب رقم (2021/1899) بتاريخ 2021/4/22 
المتضمن النظر الى الشكوى السابقه واستعجال الوزارة بالرد

 

الموضوع
17
م

قرار رقم   ( 98 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/24

البيـــــــــــــــــــان



2021/35

  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 Page542021/05/09 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2004$
 تاريخ الكتاب :2021/04/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/1983$
 تاريخ الكتاب :2021/04/27

 
 
 

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

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

HOK International Ltd -1
Dorsch Holding GmbH -2

 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين لألمانة 
العامة

للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 
للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 :

1- شركة كويت ميديكال انترناشينال
2- شركة لمسة البدور للتجاره العامة والمقاوالت
3- شركة كيمكو جروب للمقاوالت العامة للمباني

4- شركة تطيب الدولية للتجاره العامة
5- الشركة االحمدية المستقلة للتجاره العامة والمقاوالت

6- مؤسسة ارض الجزيرة لمعدات واليات ومواد الزراعية
7- شركة شريت للتجاره العامة

8- شركة بي فت الكويت للتجاره العامة
9- شركة مجموعة عيد طه للتجاره العامة

10- شركة تشارجد للتجاره العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 99 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 100 )  إلجتماع رقم ( 2021/35 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

البيـــــــــــــــــــان


