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 املادة السادسة
ــــوات الدبلوماســــية  ــــا   مــــ   -1 ــــادل الطرفــــان مــــ  خــــالل القن يتن

( يومـاـ 30كورة يف هـذه اال فاقيـة ، خـالل  ال ـني )جوازات السفر املذ 
 بعد دخول هذه اال فاقية حيز النفا  .

ـــــديل يف جـــــوازات الســـــفر املـــــذكورة يف  -2 يف حـــــال حـــــدو  أي  ع
اال فاقيـــة ، يقـــوم الطرفـــان مـــ  خـــالل القنـــوات الدبلوماســـية بتنــــادل 
النمــا   اجلديــدة ومعلومــات عــ  هــذه اجلــوازات و لــ  خــالل  ال ــني 

 ( يوما م  اعتمادها .30)
 املادة السابعة

ــا ألســناب  تعلــ   ــة كليــاـ أو جزئي  ــ  لكــل طــر   عليــ  هــذه اال فاقي
ابلنظــام العــام أو األمــ  أو الصــحة العامــة وخيطــر الطــر  اآلخــر دــذا 

 التعلي  كتابة عرب القنوات الدبلوماسية .
 املادة الثامنة

 طنيـــ  اال فاقيـــة ، يـــتم أي نـــزاع ينشـــا بـــني الطـــرفني يتعلـــ  بتفســـري أو 
  سويته م  خالل املشاورات واملفاوخات .
 املادة التاسعة

جيــوز  عــديل هــذه اال فاقيــة لوافقــة الطــرفني و ــدخل هــذه التعــديالت 
( مـ  هـذه 11حيز النفا  وفقا لإلجراءات املنصو  عليها يف املادة )

 اال فاقية .
 املادة العاشرة

 حددة  ندأ م  اتريخ الدخول حيـز  ظل هذه اال فاقية سارية ملدة غري
النفا ، ما خي يقم أحد الطرفني غبال  الطر  اآلخر ع  رغنته يف إماء 
العمل دذه اال فاقية م  خالل إشعار خطي يوّجه للطـر  اآلخـر عـرب 
القنــوات  الدبلوماســية ويصــنح ايمــاء انفــذ املفعــول بعــد مــرور  ســعني 

 ( يوما م  اتريخ ايخطار .90)
 ادة احلادية عشرةامل

ــة حيــز التنفيــذ مــ  اتريــخ ايشــعار األخــري الــذي   ــدخل هــذه اال فاقي
خيطـــــر فيـــــه أي مـــــ  الطـــــرفني الطـــــر  اآلخـــــر كتابيـــــا وعـــــرب القنـــــوات 

 الدبلوماسية ابستيفائه لكافة ايجراءات الدستورية الالزمة لنفا ها.
م 2016ســنتمرب  22حــررت يف مدينــة نيويــورك يــوم اخلمــيس املوافــ  

مــ  نســاتني أصــليتني ابللغــات العربيــة واالمليزيــة ولكــل منهمــا  ات 
 احل ية .   
 ع                                             ع          

       حكومة دولة الكويت                   حكومة مجهورية كوستاراي          
 صناح خالد احلمد الصناح               مانويل غونزاليس سانز

 النائ  األول لرئيس جملس الوزراء         وزير اخلارجية والشؤون 
 ووزير اخلارجية                                الدينية     
 

 2017( لسنة 30مرسوم رقم )
 غصدار الالئحة التنفيذية للقانون

 بشان املناقصات العامة 2016ة لسن 49رقم 
 بعد االطالع على الدستور ،  -
وعلـــــى اال فاقيـــــة االقتصـــــادية املوحـــــدة بـــــني دول جملـــــس التعـــــاون  -

 ،  2003لسنة  5الصادر ابملوافقة عليها القانون رقم 
يف شـــــــان الصـــــــندوق  2013لســـــــنة  98وعلـــــــى القـــــــانون رقـــــــم  -

ــــــة املشــــــروعات الصــــــغرية واملتوســــــطة املعــــــدل  ــــــة و نمي ــــــوطين لرعاي ال
 ،  2014لسنة  2ابلقانون رقم 

 بشان املناقصات العامة،  2016لسنة  49وعلى القانون رقم   -
ــــد  - ــــوزراء ، وبع ــــس ال ــــة لشــــئون جمل ــــر الدول ــــاء علــــى عــــرل وزي وبن

   رئيس جملس الوزراء ووزير املالية ،التنسي  مع انئ
 وبعد موافقة جملس الوزراء ،  -

 رمسنا ابآليت
 ) مادة  أوىل (

املشار  2016لسنة  49يعمل تحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 إليه ، املرافقة نصوصها ملذا املرسوم .

 ) مادة اثنية ( 
 37يستمر  نفيذ إجراءات التعاقد اله بدأت يف ظل القانون رقم 

يف شان املناقصات العامة وخي  نته حىت اتريخ العمل  1964لسنة 
املشار إليه و ل  وفقـا ألحكام  2016لسنة  49ابلقانون رقم 
 حىت اكتمال كافة ايجراءات .  1964لسنة  37القانون رقم 

 ) مادة اثلثة (
 نفيذ هذا املرسوم     -كل فيما خيصه    -اتصة على اجلهات امل

ويلغى كل حكم يتعارل مع أحكام الالئحة ، ويعمل به م  اتريخ 
 نشره يف اجلريدة الرمسية .

 أمري الكويت                                            
 صناح األمحد اجلابر الصناح

 
 رئيس جملس الوزراء

 جابر منارك احلمد الصناح
 
     وزير الدولة لشئون جملس الوزراء 

   حمد عند هللا املنارك الصناح
 

 هـ       1438مجادى األوىل  3صدر بقصر السيد يف : 
 م    2017ينايـــــــر   31املواف  :        
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 الالئحة التنفيذية للقانون
 بشان املناقصات العامة 2016لسنة  49رقم 

 1مادة 
 التعاريـــــد

 املعىن املنني التالية هذه الالئحة يكون للمصطلحات أحكام  طني  يف
 :منها كل قري 

 املشار إليه . 2016لسنة  49القــــانون : القانون رقم 
اجلهـات العامـة : الـوزارات وايدارات احلكوميـة وامليئـات واملؤسسـات 
العامة  ات امليزانية امللحقة أو املسـتقلة والشــركات اململوكـة ابلكامـل 

 ملؤسسة الن ول الكويتية . 
الـوزراء أو الـوزير الـذي  جمــلس لشـؤون وزيـر الدولـة : املاتـــ  الـوزير

 .يكلفه جملس الوزراء بذل  
 .اجلهاز املركزي للمناقصات العامة   :اجلهــاز
 .جملس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة  رئيس :  الرئيــس

 اجمللـــس :  جملس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة .
 .املناقصة  اجلهة العامة طالنة  :الشان صاحنة اجلهة

مناقصـات أو اجلهـة العامـة اجلهة املاتصة ابلشـراء : اجلهـاز املركـزي لل
 اله  قوم غجراءات للحصول على أي مش ايت أو  عاقدات.

 :  وحدة النقد اله حتددها الدولة . الرمسية العملة
ــة الكويــت ، أو ســلعة  املنــتا الوطــــــين : كــل منــتا يــتم إنتاجــه يف دول

منت ـــــة يف أي مـــــ  دول اجمللـــــس وفقـــــاـ للمـــــادة األوىل مـــــ  اال فاقيـــــة 
االقتصــادية املوحــدة بــني دول جملــس التعــاون الصــادر ابملوافقــة عليهــا 

 1995لســـــنة  81والقانــــــــون  رقـــــم  2003لســـــنة  5القـــــانون رقـــــم 
 لت ارة العاملية .ابملوافقة على ا فاق إنشاء منظمة ا

املناقصـــة العامـــة : هـــي جمموعـــة مـــ  ايجـــراءات الـــه  تاـــذها اجلهـــة 
املاتصـــة ابلشـــراء وفقـــاـ للقـــانون لتنفيـــذ عمليـــات الشـــراء أو حلصـــول 
ــــة وفقــــاـ  اجلهــــة صــــاحنة الشــــان علــــى اخلــــدمات أو أي أعمــــال مطلوب

 للقانون وختثع ملنادئ العالنية واملساواة واملنافسة .
: الواثئـ  الصــادرة مـ  اجلهــة  صـة أو واثئــ  طلـ  العــرولواثئـ  املناق

صاحنة الشـان أو اجلهـة املاتصـة ابلشـراء ، والـه  قـدم العطـاءات أو 
العـــرول علـــى أساســـها وفقـــاـ للقـــانون ، و تثـــم  رســـ  األحـــوال : 
التعليمـات للمناقصـــيـ  ، واملواصفات الفنيــة ، واخلـرائ  ، والتصـاميم 

، وبــراما العمــل ، وجــداول الكميــات  وشــروا  ، والشــروا املرجعيــة
 العقد ، و ا   خطاابت الثمان ، ومعايري التقييم .

أي طر  فعلي أو حتمل يف عقـد شـراء  املورد أو املقاول أو املتعهد :
مــــع اجلهــــة صــــاحنة الشــــان ، ســــواء كــــان شاصــــاـ طنيعيــــاـ أو معنــــواـي، 

 ، طنيعـي أو ويشــــمل مصطلح املتعهـد ، رسـ  السـياق ، أي شـا
 .معنوي ، يقوم بتوريد بثائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقدمي خدمات 

املقـاول مـ  النـاط  : هـو املقـاول املصـند املسـ ل الـذي يوقـع عقـداـ 
مــع املقــاول الرئيســي لتنفيــذ بعــض أعمــال املشــروع بعــد اعتمــاد اجلهــة 

 صاحنة الشان .

: ايجـراءات الـه  الشراء أو عملية الشـراء أو إجـراءات الشـراء العـام
 قــوم دــا أي مــ  اجلهــات املاتصــة ابلشــراء وفقــاـ للقــانون ، للحصــول 
على  وريد األصنا  أو أداء اخلدمات أو  نفيذ املقاوالت وفقـاـ ألحـد 

 أسالي  الشراء املنصو  عليها يف القانون.
 وريد األصنا  : عمليــات شــــراء النثائــــع والســــلع مـــ  كـل صــــند  

 خلدمـــات اله  صاح   وريدها .وا
أعمـــال  شـــييد املنـــاين أو املياكـــل أو املنشـــ ت أو إعـــادة :  املقــــــاوالت

إنشائها أو  رميمها أو يديدها، كتهيئة املوقع واحلفر و ركي  املعدات 
أو املـــواد والتشـــطي  والتشـــغيل والصـــيانة، وكـــذل  اخلـــدمات التنعيـــة 

 بــة واالستقصــاءات املندســية الــه  صــح  التشــييد مــ  اختنــارات لل
واجليولوجية وأعمال املسـح والتصوير اجلوي وغريها م  اخلدمات اله 
 قدم بناـء على عقد املقاولة، و شـمل املنشـ ت أيثـاـ الطـرق واجلسـور 
واألنفــــاق واألرصــــفة واملواقــــد وحطــــات وشــــنكات الكهــــرابء واملــــاء 

مـرات والقنـوات املائيـة واجملاري ومصار  املياه واملطارات واملوانئ وامل
 واستصالح األراخي وسك  احلديد .

: العناصر القابلة للشـراء مـ  غـري السـلع واملقـاوالت و ثـم  اخلدمات
منافع األشياء واألشاا  الـه نكـ   قييمهـا ماليــا ، وجيـوز أن  كـون 

 حاـل للتعامل لا يف  ل  خدمات النقل .
الو يقــة املســتادمة بصــفة أساســية  : طلــ   قــدمي العــرول للاــدمات

للحصول على اخلدمات وفقـا للقانون واله  تثم  الشـروا املرجعيـة 
اخلاصة ابخلدمات املطلوبة ووصد إجراءات  قدمي العرول والشـروا 

 الواج   وافرها فيها ومعايري العرول.
: إجياب يصدر م  مورد أو مقـاول أو متعهـد بنـاـء علـى طلـ  العطــاء 
ة أو إعالما ويتثم  بياانـ فنياـ وزمنياـ ومالياـ لألشياء املطلوب جهة عام

خــــدمات عاديــــة( ابلتوافــــ   -مقــــاوالت  -التعاقــــد عليهــــا )أصــــنا  
 واالستيفاء لواثئ  الطرح أايـ كان أسلوبه.

: هـــو عطـــاء لخـــر خيتلـــد يف املواصـــفات الفنيـــة عـــ   العطــــاء النـــديل
العطــاء األصـــلي املقــدم، ألســـناب خارجــة عـــ  إرادة مقــدم العطـــاء أو 
لظــرو  قــاهرة أو لعــدم  ــوافر احلــد األدني مــ  املصــنعني أو املــوردي   
وال يقــل عــ  املواصــفات الفنيــة املطروحــة ابملناقصــة ويكــون متفقــاـ مــع 

 شروطها املعل  عنها .
: مجيع الواثئ  املتعلقة ابلتاهيل املسـن  و شـمل  التاهيـل املسـن واثئ  

 الدعوة للمشاركة يف التاهيل ومتطلنات وأسس التاهيل .
:  عــــين طريقــــة الشــــراء عــــرب الشــــنكة الدوليــــة  املمارســــة ايلك ونيــــة

ـــه  ســـتادمها اجلهـــات احلكوميـــة  ـــي وال للمعلومـــات يف الوقـــت الفعل
طـوي علـى اسـتادام وسـائل إلك ونيـة لقيـام الختيار العطـاء الفـائز و ن

ــر مــ  مــرة وخــالل عــدة جــوالت بتقــدمي أســعار أو قــيم  املناقصــني أكث
 لعناصر غري سعرية يف املناقصة و كون كميتها قابلة للقياس.

ـــــة ــــة ايطاري ــــني واحــــد أو أكثــــر مــــ  اجلهــــات  اال فاقي : أي ا فاقيــــة ب
الــه يكــون الغــرل املاتصــة ابلشــراء وواحــد أو أكثــر مــ  املتعهــدي  و 

منهــا هــو وخــع شــروا وأحكــام العقــود الــه ســتتم  رســيتها أ نــاء فــ ة 
 معينة وخاصة ما يتعل  ابألسعار والكمية املتوقعة رس  األحوال.
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هو املشروع االقتصادي الذي يستادم  : املشروع الصغري أو املتوس 
طنقاـ ألحكام عددـا حدودـا م  العمالة وال يت اوز رأمساله املنلغ احملدد 

 املشار إليه . 2013( لسنة 98القانون رقم )
: أي  ر يـ  بـني طـرفني أو أكثـر قنـل أو بعـد  قـدمي عطـاءات التواطـؤ 

يهد  لتحقي  غرل غيـر مشــروع ، لا فـي  ل  التا ري على  و غري 
قــــانوين عـــــلى أفعــــال طـــــر  لخـــــر ، أو لتاصــــي  عقــــود شــــراء بــــني 

عار عطــاءات فـــي مستويـــات غــري  نافســية املناقصــني ، أو لتحديــد أســ
ومصــطنعة ، بقصــد حرمــان اجلهــة صــاحنة الشــان مــ  منــافع املنافســة 

 احلـرة املفتوحة . 
املوقــع ايلكــ وين : املوقــع الرمســي لل هــاز املركــزي للمناقصــات علــى 
ـــة للمعلومـــات اصـــ  لنشـــر ايعـــالانت واملعلومـــات  الشـــنكة الدولي

ة واملعلومــات األخــرى بنــاـء علــى أحكــام بشــان نظــام املشــ ايت العامــ
 القانون وهذه الالئحة. 

الس ل : مستند أو و يقة  ثم جمموعة بياانت أو معلومات يف شكل 
 ورقي أو الك وين .

 نطاق سراين الالئحة  
 2مادة 

( مـــ  القـــانون ،  ســـري أحكـــام القـــانون 2مـــع مراعـــاة أحكـــام املـــادة )
شـــــراء أو اســـــترياد األصـــــنا  وهـــــذه الالئحـــــة علـــــى مجيـــــع عمليـــــات 

ومقاوالت األعمال ، أو التعاقد لشـراء أو اسـتئ ار أشـياء ، أو  قـدمي 
خدمات لا يف  ل  خدمات النقل ، والدراسات والعقود االستشـارية 
واألعمــال الفنيــة ، ومــ  بينهــا أعمــال  صــميم املشــروعات وايشــرا  

ــــة ابلنــــواح ــــود واألرــــا  املتعلق ي العمرانيــــة عليهــــا والدراســــات والعق
واملدنيــــة والتاطيطيــــة والصــــناعية والنيئيــــة وأعمــــال املســــح والتقــــومي 
والتــــدقي  وشــــئون ايدارة والــــدعم الفــــين ، وعقــــود خــــدمات اســــترياد 

 وإنتا  الرباما اي اعية والتلفزيونية.
و عتــرب الوحــدات ايداريــة املنشــاة لرســوم أو بقــرار مــ  جملــس الــوزراء 

امليزانيــة العامــة للدولــة مــ  اجلهــات العامــة  واملدرجــة اعتماداالــا خــم 
 اله  سري عليها أحكام القانون وهذه الالئحة . 

و كون أحكام هذه الالئحة جزءاـ ال يت زأ م  العقود اله  ـربم لتنفيـذ 
 هذه العمليات ، ويتعني الن  على  ل  يف كل عقد .   

 االحتفاظ ابلس الت
  3مادة 

 ابلشراء ابلس الت التالية :حتتف  اجلهة املاتصة 
 . س ل إجراءات الشراء .1
 . س ل املمنوعني م  التعامل . 2
 . س ل املوردي  املعتمدي  . 3
 . س ل املقاولني املعتمدي  . 4
 . س ل مقدمي اخلدمات واخلرباء واالستشاريني املعتمدي  . 5
 . س الت قوائم املصنفني . 6

 . س ل  قدمي العينات .7
 التامني .. س ل 8
 . س ل التظلمات .9

 وأية س الت أخرى  راها خرورية لعملها . 
 وحدة الشراء لؤسسة الن ول الكويتية 

 4مادة 
يصدر جملس إدارة مؤسسة الن ول الكويتية قراراـ غنشاء و نظيم وحدة 
للشراء للمؤسسة ، متثـمناـ قواعـد وإجـراءات مناشـرالا الختصاصـاالا 

 ى أن  راعى يف إجراءاالا أحكام القانون والالئحة.وأداء مسئولياالا عل
 وختت  الوحدة لا يلي:

عمليات الشراء النمطية ) وريد األصنا  ، املقاوالت ، اخلدمات(  -أ
وإبـــرام العقـــود واألوامـــر التغيرييـــة املر نطـــة دـــا والـــه ال يـــاوز قيمتهـــا 

للثـــــواب  واألوامـــــر التغيرييـــــة سســـــة ماليـــــني دينـــــار كـــــويه ،  وفقـــــاـ 
 ( م  القانون.74املنصو  عليها يف املادة )

عمليات استارا  وشراء وبيع النف  ومشتقا ه والغاز ومنت ات  -ب
الن وكيمـــاوايت ونقلهـــا واخلـــدمات التاصصـــية املر نطـــة رفـــر وصـــيانة 

 اآلابر النفطية.
 5مادة 

  توىل وحدة الشراء لؤسسة الن ول الكويتية ما يلي : 
الثــواب  واملعــايري واألســس اخلاصــة بتاهيــل املقــاولني  اعتمــاد   - 1

واملتعهدي  واملوردي  لالش اك يف املناقصات واملمارسات اله  طرحها 
 . 
 ســـ يل و صـــنيد املقـــاولني واملتعهـــدي  واملـــوردي  يف الفئـــات   - 2

احملــددة حســ  قــدراالم الفنيــة واملاليــة وســاب  مــا قــاموا بــه مــ  أعمــال 
 ات املقدمة منهم ملذا الغرل . بناـء على الطلن

اعتمـــاد قـــوائم التاهيـــل املســــن  والقـــوائم الـــه  عـــدها اجلهــــات   - 3
 املاتصة للمناقصات واملمارسات احملددة . 

 ســـ يل واعتمـــاد قـــوائم املمنـــوعني مـــ  التعامـــل مـــع املؤسســـة   - 4
والشــــــــركات اململوكــــــــة ملــــــــا ابلكامــــــــل أو االشــــــــ اك يف املناقصــــــــات 

 واملمارسات اله  طرحها وفقاـ للشروا واألوخاع املقررة . 
ـــــوافر االعتمـــــادات املاليـــــة املاصصـــــة لألعمـــــال  - 5 التاكـــــد مـــــ   

 املطلوب التعاقد عليها . 
املناقصــــات واملمارســــات و لقــــى العطــــاءات والنــــت فيهــــا طــــرح  - 6

وإرســـا ها وإلغا هـــا ومتديـــد العقـــود ويديـــدها واملوافقـــة علـــى األوامـــر 
 التغيريية اله  طرأ عليها يف حدود النصاب املقرر  قانوانـ ملا.

اي ن لل هــات املاتصــة ابلتعاقــد ابألمــر املناشــر وفقــاـ للشــروا  - 7
 واألوخاع السارية. 

دراســـــة التقـــــارير املرفوعـــــة إليهـــــا مـــــ  اجلهـــــات املاتصـــــة عـــــ   - 8
 العطاءات املقنولة للمناقصات واملمارسات اله  طرحها . 

التاكـــد مـــ  أن دراســـة و قيـــيم العطـــاءات والتوصـــية املرفوعـــة يف  - 9
 شاما قد متت بصورة سليمة وفقاـ لإلجراءات والقواعد املقررة . 



 م5/2/2017 -هـ  1438 األوىلمجادى  8 األحد                  17 أ                والستون    الثالثةالسنة  1326الكويت اليوم العدد 

لشــروا اخلاصــة واملواصـفات الفنيــة  تــيح التحقـ  مــ  أن املعـايري وا - 10
 فرصـا متساوية للمناقصني و كفل احلصول على أفثل العرول.

النــت يف الشــكاوي الــه يقــدمها  وو الشــان حيــال أي إجــراء  - 11
م  إجراءات عمليات الشراء اله  قوم دا وفقاـ لإلجـراءات والقواعـد 

 السارية . 
املقـــــررة قـــــانوانـ علـــــى املقـــــاولني واملتعهـــــدي    وقيـــــع اجلـــــزاءات - 12

 واملوردي  ابلشروا ويف األحوال احملددة . 
التاكــد مــ  صــحة  طنيــ  القــوانني والــنظم واللــوائح والقــرارات  - 13

الســارية وااللتــزام لنــادئ العالنيــة و كــافؤ الفــر  واملنافســة احلــرة يف 
 املناقصات واملمارسات اله  طرحها . 
 6مادة 

التعاقــد علــي شــراء األصـنا  ، أو التكليــد تعمــال املقــاوالت   يكـون
أو  قدمي اخلدمات تنواعهـا أو اسـتئ ار األشـياء عـ  طريـ  مناقصـات 
عامــــة ، واســــتثناـء ممــــا  قــــدم جيــــوز لوحــــدة الشــــراء يف حــــدود نصــــاب 
اختصاصها التعاقد ع  طري  املناقصـة احملـدودة أو املمارسـة العامـة أو 

ة أو ايلك ونيــــة أو اال فاقيــــات ايطاريــــة أو ابألمــــر املمارســــة احملــــدود
 املناشر على أن يكون  ل  لذكرة مسننة م  اجلهة طالنة الشراء  .  

 7مادة 
جيـــوز لكـــل  ي شـــان الـــتظلم مـــ  القـــرار الصـــادر مـــ  وحـــدة الشـــراء 
ــــ  خــــالل أســــنوع  ــــتظلم و ل ــــه أســــناب ال ــــاب  ــــدد في ، لوجــــ  كت

 ظلم.م  اتريخ علمه ابلقرار حل الت
و صـــدر الوحـــدة قرارهـــا يف الـــتظلم مســـنناـ خـــالل أســـنوع مـــ  اتريـــخ 
ــــة  ــــتظلم خــــالل هــــذه املــــدة لثاب  قدنــــه ، ويعتــــرب عــــدم الــــرد علــــى ال

 رفض . 
وللمـــــتظلم يف حالـــــة رفـــــض  ظلمـــــه أن يـــــتظلم جمللـــــس إدارة مؤسســـــة 
ـــخ إخطـــاره  ويكـــون  ـــذل  خـــالل أســـنوع مـــ  اتري ـــة ب ـــ ول الكويتي الن

 . قرار اجمللس مائياـ 
 قواعد ومدة نشر قرارات اجلهاز

 8مادة 
ــــة ويف املوقــــع ايلكــــ وين  ــــدة الرمسي ــــس ، يف اجلري  نشــــر قــــرارات اجملل

( 7لل هــــاز ويف أي وســــيلة نشــــر أخــــرى  ــــددها اجمللــــس ، خــــالل )
ــــدة ) ــــخ صــــدورها ، ويســــتمر نشــــرها مل ( 5ســــنعة أايم عمــــل مــــ  اتري

 سسة أايم عمل على املوقع ايلك وين لل هاز . 
ــــــع ع ــــــرب القــــــرار صــــــادر بعــــــد التوقي ــــــررة ويعت ــــــة املق ــــــه مــــــ  األغلني لي

 .قانوانـ 
 وخع املواصفات الفنية

  9مادة   
جي  على اجلهة املاتصـة ابلشـراء أن حتـدد املواصـفات الفنيـة اخلاصـة 
ابألصــنا  أو األعمــال أو اخلــدمات املطلــوب التعاقــد بشــاما بشــكل 

املعتمـدة ووخـع القيمـة  دقي  ومفصل مع مراعـاة املواصـفات القياسـية

التقديرية للعمليـة حـل التعاقـد علـى أن يراعـي يف  لـ  أسـعار السـوق 
ــــر املـــؤ رة وفقـــاـ لظـــرو   عنـــد الطـــرح ومـــع األخـــذ يف االعتنـــار العناصـ

 وطنيعة  نفيذ التعاقد .
ولل هة االستعانة ل   رى االستئناس برأيهم م  أهل اخلربة م  اخلرباء 

كوميـــة وغريهـــا مـــ  اجلهـــات  ات اخلـــربة الفنيـــة والفنيـــني ابجلهـــات احل
 املتاصصة يف جمال وخع املواصفات الفنية . 

 10مادة 
ـــة ايشـــارة بشـــكل مناشـــر أو غـــري   ظـــر أن  تثـــم  املواصـــفات الفني
مناشـــر إىل حتديـــد دولـــة املنشـــا أو منـــتا بعينـــه أو اســـتادام أمســـاء أو 
عالمــــات ياريــــة أو األرقــــام الــــواردة يف الكتالوجــــات ، ويتعــــني ينــــ  
ايشـــارة إىل النـــوع أو الوصـــد أو الـــرقم يف قـــوائم املورديـــــ  املصــــنفني 

ما ال جيـوز وخع عالمـة معينة أو مواصـفات ما  نطن  علـى ابالسم ، ك
 ا   خاصة أو مميزة ، و ل  خماانـ لتحقي  منادئ العالنية واملساواة 

 وحرية املنافسة و كافؤ الفر  بني املتقدمني . 
وال يسرى حكم الفقرة السـابقة علـى األصـنا  واخلـدمات ومقـاوالت 

الــه ال  وجــد إال لــدى شــا  األعمــال لعمليــات الصــيانة والتشــغيل 
بذا ـــه أو جهـــة حـــددة  ، أو  ثـــمني املواصـــفات الفنيـــة حتديـــد املنشـــا 

 تكثر م  دولة .
 شروا املمارسة العامة

        11مادة 
يكون التعاقد ع  طري  املمارسة العامة بسن  طنيعة األصنا  أو 
و األعمال أو اخلدمات  أو لظرو  االستع ال اله  تطل  إجرا ها أ

 شرا ها بطريقة املمارسة ، و ل  وفقاـ ملا يلي : 
 رفع اجلهة صاحنة الشان مذكرة مسننة للم لس بطل  التعاقد  - 1

 ع  طري  املمارسة العامة. 
يصــدر اجمللــس قــراره متثــمناـ أن  تــوىل اجلهــة صــاحنة الشــان أو   - 2

 اجلهاز إجراءات املمارسة . 
يف اجلريــدة الرمسيــة أو املوقــع يــتم ايعــالن عــ  الــدعوة للممارســة  -3

 ايلك وين لل هاز أو لل هة صاحنة الشان . 
أن يتثــــــم  طلــــــ  العــــــرول املاليــــــة بيــــــاانت واخــــــحة بشــــــان  – 4

املواصفات و اجلودة والكمية وشروا الـدفع والتسـليم وأي متطلنـات 
 أخرى لا ال يتعارل مع أحكام القانون وهذه الالئحة . 

(  ال ـني يومـاـ مـ  30أن يتم  قدمي العرول خالل مدة ال ياوز) - 5
 اتريخ ايعالن . 

أن  تثم  واثئـ  املمارسـة حتديـداـ لطريقـة ال سـية سـواء ابختيـار  – 6
أفثل العرول أو أقـل األسـعار ، وكـذل  مـا إ ا كـان التفـاول سـيتم 
 مـــع مجيـــع مقـــدمي العطـــاءات أو مـــع صـــاح  العطـــاء األقـــل ســـعراـ ،
 و ل  بعد استيفاء الشروا واملواصفات احملددة يف طل  العرول.  

أحكــام املناقصــة  -عــدا مــا  قــدم  -و ســري علــى املمارســة العامــة   
 العامة لا ال يتعارل مع طنيعتها .
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 خواب   نظيم التعاقد بطري  املمارسة ايلك ونية   
  12مادة 

ملنصو  عليها يف املادة مع مراعاة الشروا املطلوبة للممارسة العامة ا
 يش ا يجراء املمارسة ايلك ونية ما يلي : -السابقة 

جي  علي اجلهة صاحنة الشان ختصـي  نظـام إلكـ وين متكامـل  - 1
ـــة ، وعلـــى أن يكـــون النظـــام مطابقـــاـ  أو غـــريه مـــ  الوســـائل ايلك وني
 ملعايري األم  واحلمايـة كوسـيلة للتواصـل مـع املمارسـني لثـمان سـالمة
إجــراءات الطــرح والتعاقــد لــا يثــم  أقصــي درجــات الشــفافية وحريــة 

 املنافسة واملساواة و كافؤ الفر  بني املمارسني .
 حتديد اتريخ بداية وماية املمارسة وعدد جوالت املمارسة . - 2
استقنال العرول إلك ونيـا متثمنة ما يفيد سداد التامني األوىل  - 3

 و ل  حس  شروا املمارسة .
 خواب  وإجراءات ا فاقية الشراء ايطارية

 13مادة 
جيــوز لل هــة املاتصــة ابلشــراء أن  عقــد ا فاقيــات شــراء إطاريــة يف أي 

 م  احلالتني التاليتني : 
عندما  كون هناك حاجة للتعاقد على  و متكرر للحصـول علـى  -أ 

 بثائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغرية. 
املاتصة ابلشراء بسن  طنيعة أي بثائع أو حينما  توقع اجلهة  –ب 

خدمـــــات أو أعمــــال مطلوبــــة ، أن احلاجــــة ستنشــــا لشــــرائها مســــتقناـل 
 بصورة عاجلة .

و عقد ا فاقيات الشراء ايطارية م  خالل مناقصة أو ممارسة عامـة أو 
حـــدودة ،  وفقـــاـ ألحكــــام القـــانون وهـــذه الالئحــــة واب نـــاع الثــــواب  

 وايجراءات التالية:
( جي  أن  وخح اجلهة املاتصة ابلشراء ابلواثئ  أما بصدد ا فاقيـة 1

 شراء إطارية وأن  تثم  شروا وأحكام  ل  اال فاقية ما يلي: 
 اطرا  اال فاقية .  -أ 

 مدة اال فاقية .  -ب 
 األسعار خالل مدة اال فاقية .  -  
احلـــــــدي  األقصـــــــى واألدني حل ـــــــم األصـــــــنا  أو األعمـــــــال أو  -د 

 اخلدمات املطلوبة أو قيمتها . 
وصــد اجلهــة أو اجلهــات صــاحنة الشــان الــه جيــوز ملــا إصــدار  -هـــ 

 أوامر شراء بناء على ا فاقية الشراء ايطارية . 
ــــة ايخــــالل بشــــروا  -و  ــــة يف حال ــــذ والشــــروا اجلزائي لليــــات التنفي

 اال فاقية . 
أية معلومات أخرى حتددها الواثئ  السـتادامها يف التعاقـد وفقـاـ  -ز 

 ملذا األسلوب .
( جي  أن  تم ال سية فيمـا بـني اجلهـة املاتصـة ابلشـراء واملتعهـد يف 2

ا فاقية الشراء ايطارية وفقاـ لإلجراءات واألحكام املنصو  عليها يف 
يف الشروا املنصو  القانون وهذه الالئحة وال جيوز إجراء أي  عديل 

 عليها يف ا فاقية الشراء ايطارية خالل مدة  نفيذها. 
( جي  يف حالـة إبـرام ا فاقيـة شـراء إطاريـة مـع متعهـد وحيـد أن  ـتم  3

 رسية أية عقود بناء على هذه اال فاقية وخم  نطاق الشروا الواردة 
 دا .   

يف حالـة  عـدد ( جيوز  رسية العقود بناء علـى ا فاقيـات شـراء إطاريـة 4
املتعهدي  أو املوردي  أو القائمني ابألعمال غحدى الطريقتني التاليتني 

: 
االســــتناد للشــــروا املنصــــو  عليهــــا يف اال فاقيــــة ايطاريــــة دون  -أ 

 إعادة فتح ابب املنافسة. 
يف حالة الرغنة يف التنافس مرة أخرى بني املتعهدي  األطرا  يف  -ب 

روا الــــواردة فيهــــا ، ويف حالــــة خي  كــــ  كــــل اال فاقيــــة يــــتم وفقــــاـ للشــــ
الشروا منصو  عليها يف اال فاقية ايطاريـة أو  طلنـت شـروا أكثـر 

 دقة وحتديداـ خي  غطيها اال فاقية ايطارية  راعى ايجراءات التالية:
قيـــام اجلهـــة املاتصـــة ابلشـــراء ابلنســـنة لكـــل عقـــد مطلـــوب  أواـل :    

لعرول م  املتعهدي  األطرا  يف  رسيته على حدة ابيعالن وطل  ا
 اال فاقية ايطارية الذي  يتوفر لديهم القدرة على التنفيذ .

جيـــ  علـــى اجلهـــة املاتصـــة ابلشـــراء ال ســـية علـــى املنـــاق   اثنياـ :   
الــــذي  قــــدم تفثــــل عطــــاء علــــى أســــاس معــــايري ال ســــية احملــــددة يف 

 املواصفات الواردة يف اال فاقية ايطارية.
 14مادة 

خيثـــع التعاقـــد بطريـــ  املمارســـة العامـــة واحملـــدودة واال فاقيـــة ايطاريـــة 
للشــروا العامــة للمناقصــات العامــة فيمــا خي يــرد بشــانه نــ  خــا  يف 

 هذه الالئحة ولا ال خيل بطنيعة كل منها .  
 إجراءات ومواعيد  قدمي طلنات التس يل واعتمادها 

 15مادة 
ـــة العامـــة ( مـــ  القـــ95مـــع مراعـــاة أحكـــام املـــادة ) انون ،  قـــوم األمان

لل هاز بتس يل املوردي  واملقاولني واملتعهدي  واالستشاريني والفنيـني 
املصــنفني لــدى اجلهــاز يف قــوائم  عــدها لــذل ، و لــ  وفقــاـ للشــروا 

 وايجراءات التالية : 
 طلنات التس يل للشركات احمللية  : -1
 صورة ال خي  الت اري .  -
ابلشــركة وأي  عـديل قــد يطـرأ عليــه ونظامهــا  عقـد التاســيس اخلـا  -

 األساسي إن وجد.
شــهادة  ســ يل مــ  غرفــة يــارة وصــناعة الكويــت ابللغتــني العربيــة  -

 ايمليزية. 
 صورة الس ل الت اري.  -
كتـــاب موجـــه مـــ  طالـــ  التســـ يل اىل اجلهـــاز موخـــحاـ بـــه عنـــوان   -

 يد ايلك وين.الشركة وفروعها  فصياـل وأرقام املا د والفاكس والرب 
 التفويض ابلتوقيع معتمد م  غرفه يارة وصناعة الكويت. -
شهادة صادرة م  امليئة العامة للقوى العاملـة  وخـح نسـنة العمالـة  -

 الوطنية . 
طلنـــــات التســـــ يل للشـــــركات األجننيـــــة ، أو فـــــروع الشـــــركات  - 2

لســنة  116األجننيــة املــرخ  ملــا ابلعمــل وفقــاـ ألحكــام القانــــون رقــم 
 يف شان  ش يــع االســتثمار املناشر يف دولة الكويت :  2013
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 –املـا د  –العنـوان  –طل  التس يل متثمناـ )اسم الشركـة   -أ   
 اسم املسئول ومسماه الوظيفـي(  – وين الربيد ايلك –الفاكس 

رخصه الشركة معتمده ومصدق عليها م  سفاره دولة الكويـت  -ب 
 بنلد املركز الرئيسي للشركة وفقاـ لإلجراءات املتنعة يف هذا الشان.

التفـــويض ابلتوقيـــع معتمـــداـ وفقـــاـ لإلجـــراءات املعمـــول دـــا لـــدى  –  
 اجلهات احلكومية. 

 املستندات سالفة الذكر ابللغتني العربية وايمليزيةو قدم مجيع 
 طلنات  س يل األفراد الكويتيني  - 3
 صورة الس ل الت اري .  -أ 

 بيان ملكية األصول املر نطة بنوع النشاا . -ب 
 شهادة  س يل م  غرفة يارة وصناعة الكويت.  -  

 16مادة 
ســ يل يوميــاـ خــالل  تــويل األمانــة العامــة لل هــاز اســتقنال طلنــات الت

ســـــاعات الـــــدوام الرمســـــي والقيـــــام بفحصـــــها والتاكـــــد مـــــ  اســـــتيفاء 
املســـتندات والنيـــاانت وااطنـــة املتقـــدمني الســـتكمال أي نقـــ  فيهـــا  
و عــرل طلنــات التســ يل املســتوفاة علــى اجمللــس العتمادهــا، وخيطــر 

 الطال  بقرار اجمللس. 
 يد والتظلم منهامواعيد  قدمي طلنات وإجراءات وشروا وفئات التصن

      17مادة 
ــــاولني  ــــة  صــــنيد املق ــــاوالت العام ــــة  صــــنيد متعهــــدي املق ــــوىل جلن  ت
املتقـــدمني إيل أربعـــة فئـــات كـــل حســـ  مركـــزه املـــايل والفـــين وســــابقة 

 أعماله، و ل  على الوجه التايل:
 ( الفئه األوىل :1

 شــمل متعهــدي املقــاوالت القــادري  علــى القيــام ابملشــروعات الكــربى 
 ات املســتوى املندســـي العـــايل والـــه  زيــد  قـــديراالا املندئيـــة علـــى  أو

 عشرة ماليني دينار كويه.
 ( الفئه الثانية :2

 شمل متعهدي املقاوالت  وي القدرة الفنية و املالية الـذي  جيـوز ملـم 
االش اك يف مناقصات ال  قل  قديراالا ع  سسة ماليـني دينـار كـويه 

 ون دينار كويه.وال  زيد على مائة ملي
 ( الفئه الثالثة: 3

 شمل متعهدي املقـاوالت الـذي  يسـمح ملـم ابالشـ اك يف املناقصـات 
الـــه ال  قـــل  قـــديراالا عـــ  مليـــون دينـــار كـــويه وال  زيـــد علـــى عشـــرة 

 ماليني دينار كويه. 
 ( الفئه الرابعة :4

 شـــمل متعهـــدي املقـــاوالت احملليـــني الـــذي  يســـمح ملـــم ابالشـــ اك يف 
 املناقصات اله ال  زيد  قديراالا على مليوين دينار كويه.

وال جيــوز أن  رســى علــى متعهــد املقــاوالت العامــة أعمــال إ ا أخــيفت 
 قيمتها إىل ما بقى عنده م  أعمال جاوزت احلد األقصى املقرر له 

ويثــع جملــس إدارة اجلهــاز قواعــد وفئــات وإجــراءات  صــنيد مقــدمي 
تشـــاريني والفنيـــني ، وحتديـــد اجلهـــة املاتصـــة اخلـــدمات واخلـــرباء واالس

 ابجلهاز اله  توىل  صنيفهم.

 ويعاد النظر يف التصنيد دورايـ .
 18مادة  

 قــدم طلنــات التصــنيد خــالل األســنوع األول مــ  كــل شــهر إىل أمانــة 
سر جلنة التصنيد على أن  دد املتقدم الفئة اله يطل   صنيفه دا ، 

نــة التصــنيد لنحــإ الطلــ  و قيــيم املركــز وحتــال هــذه الطلنــات إىل جل
املـايل والفـين للمتقـدم وسـاب  مـا قــام بـه مـ  أعمـال ومـدى كفايـة هــذه 
املقـــدرة واألعمـــال لتصـــنيفه تحـــدي الفئـــات احملـــددة و لـــ  كلـــه بعـــد 

 استيفائه للشروا املطلوبة . 
و صدر األمانـة العامـة لل هـاز قرارهـا يف طلـ  التصـنيد خـالل شـهر 

مي الطل  ويعترب مرفوخـا كل طل  خي يصدر بشـانه قـرار م  اتريخ  قد
ــة التصــنيد الطالــ   ــة التصــنيد خــالل هــذه املــدة وختطــر جلن مــ  جلن

 بقرارها خالل أسنوع م  صدوره . 
 ايجراءات والشروا واملستندات املطلوبة 
 لتقدمي طل  التصنيد أو رفع فئة التصنيد

    19مادة    
 إجراءات  قدمي طل  التصنيد ألول مرة أو رفع فئة التصنيد : أواـل : 

احلصول على  و   طلـ  التصـنيد أو رفـع الفئـة واملرفـ  دـذه  - 1
الالئحة شاماـل إيصال متثمناـ اسم املستادم وكلمـة السـر الـه نكـ  
ـــ  بعـــد ســـداد الرســـوم  ـــه و ل ملقـــدم الطلـــ  مـــ  خالملـــا التقـــدم بطلن

 املطلوبة . 
ة  و   طلـ  التصـنيد أو الرفـع و قدنـه لل نـة التصـنيد  عنئ  - 2

ابجلهـاز ، ولل هــاز حتديــد حــاالت التقــدمي الك ونيــا مــ  خــالل املوقــع 
 الرمسي لل هاز .

اثنيـا : الشروا الواج   وافرها يف املتقدم لطل  التصـنيد ألول مـرة 
 أو رفع فئة التصنيد : 

 مقيداـ ابلس ل الت اري .  أن يكون املتقدم كويتياـ فرداـ أو شركة -1
أن يكــــون قــــد مثــــى علــــى أتســــيس الشــــركة أو ممارســــة النشــــاا  -2

ابلنســـنة لألفـــراد  ـــال  ســــنوات وأن يقـــدم امليزانيـــة اخلاصـــة للشــــركة 
)لثال  سنوات( )أصلية( مدققة م  مكت   دقي  حساابت ومعتمدة 

 م  اجلهات احلكومية املاتصة . 
أو لألفــراد متاصصــاـ يف أعمــال  أن يكــون اجلهـــاز الفــين للشــركة -3

 التصنيد املطلوب .
ـــة  -4 أن يكـــون النشـــاا احملـــدد يف ال خـــي  الت ـــاري يســـمح لزاول

 نشاا التصنيد املطلوب . 
أن  كــون الشــركة أو الفــرد قــد شــارك أو نفــذ مشــاريع حكوميــة  - 5

داخل دولة الكويت يف جمال االختصا  ع  طري  اجلهاز أو اجلهات 
ــة احلكوميــة األ خــرى أو الشــركات واملؤسســات التابعــة للحكومــة بدول

الكويت ، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمال منفـذه بغـري 
القطـــاع احلكـــومي شـــريطة أن يقـــدم صـــورة  ـــراخي  الننـــاء حـــىت يقـــوم 
اجلهاز بتقيـيم هـذه االعمـال والنظـر يف مـدى كفايتهـا ملـنح املتقـدم فئـة 

 ه . التصنيد املطلوبة م  عدم
 أن ال يقل رأس مال الشركة أو األصول اململوكة للفرد ع  :  - 6
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 ( عشرة ماليني دينار كويه . 10000000/-الفئة األوىل ) -أ
 ( سسة ماليني دينار كويه . 5000000/-الفئة الثانية ) -ب 
 ( مليون دينار كويه . 1000000/-الفئة الثالثة ) -  
 ( مائة الد دينار كويه . 100000/-الفئة الرابعة ) -د 
يف حال  قدمي عقود منفذة م  النـاط  جيـ   قـدمي كتـاب صــادر  - 7

مـ  اجلهـــة املاتصـة ابلعقــد الرئيسـي يتثــم  املوافقـة علــى اسـناد هــذا 
 العمل ملقدم الطل  كمقاول م  الناط . 

 وقيع إقـرار  عهـد بصـحة النيـاانت واملسـتندات املقدمـة واملرفقـة  - 8
 مع الطل  . 

املشـار إليهمـا الشـركات الكويتيـة  5،  2و ستثىن مـ  أحكـام الننـدي  
 2013لسـنة  116ابالستثمار وفقـا ألحكام القانون رقم  املرخ  ملا

يف شــان  شــ يع االســتثمار املناشــر يف دولــة الكويــت ، و لــ  بشــرا 
  قدمي ال خي  لل نة التصنيد ابجلهاز .

اثلثـا : األوراق واملستندات املطلوب  قـدنها مـ  الشـركات أو األفـراد 
 املتقدمني بطل  التصنيد ألول مرة أو رفع فئة التصنيد : 

 صورة شهادة التس يل الصادرة م  اجلهاز .  - 1
 صورة ال خي  الت اري .   - 2
 رة والصناعة . صورة شهادة غرفة الت ا - 3
 صورة الس ل الت اري اخلا  ابلشركة أو الفرد.  - 4
صورة عقد أتسيس الشركة وأي  عـديل قـد يطـرأ عليـه ، والنظـام  - 5

 األساسي ابلنسنة للشركات املساهة . 
شـــهادة صـــادرة مـــ  امليئـــة العامـــة للقـــوى العاملـــة  وخـــح نســـنة  - 6

العمالة الوطنية ، وكذل  مدى التزامه تحكام قانون العمل يف القطاع 
 األهلي والقرارات الصادرة له )صاحلة ملدة عام( . 

صـــورة امليكـــل التنظيمـــي للشـــركة موخـــحاـ فيـــه االســـم واملســـمى  - 7
 ة ابمليكل . الوظيفي لشاغلي الوظائد احملدد

كشــــــد ابملعــــــدات واآلليـــات الـــه نتلكهـــا املقـــــاول صـــادر مـــــ    - 8
 ايدارة العامة للمرور )إن وجدت(. 

 صور عقود املشاريع املنفذة .  - 9
 قدمي شهادة ملسـتوى األداء للمشـاريع احلكوميـة لـا يفيـد متـام  - 10

  نفيذها . 
 املرفقة ابللغة العربية .وجي  أن  كون مجيع الواثئ  واملستندات 

ــــع الواثئــــ    ــــة في ــــ  أن  كــــون مجي ــــا ابلنســــنة للشــــركات األجنني أم
واملستندات مو قة ومعتمدة مـ  قنـل سـفارة دولـة الكويـت بنلـد املركـز الرئيسـي 

 الشركة ومصدق عليها وفقـا لإلجراءات املتنعة يف هذا الشان . 
 التظلم م  قرارات جلنة التصنيد

 20مادة 
 ي شان الـتظلم مـ  القـرارات الصـادرة عـ  جلنـة التصـنيد  جيوز لكل

 أمامها، و ل  خالل أسنوعني م  اتريخ إخطاره.
 ويكون التظلم بطل  مكتوب متثمنا األسناب اله بين عليها.

ــة التصــنيد قرارهــا يف الــتظلم مســنناـ خــالل أســنوعني مــ   و صــدر جلن

خــالل هــذه املــدة اتريــخ  قدنــه، ويعتــرب عــدم رد الل نــة علــى الــتظلم 
 لثابة رفثه.

ــتظلم أمــام اجمللــس خــالل أســنوع مــ   ــة الــرفض أن ي وللمــتظلم يف حال
 اتريخ إخطاره أو عدم الرد عليه، ويكون قرار اجمللس مائيـا. 

 خواب  التاهيل املسن  وإجراءا ه
 21مادة  

على اجلهة صاحنة الشان ااطنة اجلهـاز للحصـول علـى املوافقـة  - 1
 اءات التاهيل املسن  .للندء غجر 

يـــــتم التاهيـــــل املســـــن  لعمليـــــة واحـــــدة أو ملـــــدة حـــــددة رســـــ   - 2
 قـدمي متطلنات التاهيل املسن  ، ويف حالة التاهيل لعملية واحدة جي  
 طلنات التاهيل قنل موعد االش اك يف املناقصة تسنوع على األقل . 

كافــة الواثئــ   عــد اجلهــة صــاحنة الشــان كراســة التاهيــل متثــمنة   - 3
والنمـــا   املطلوبـــة لعمليـــة التاهيـــل املســـن  ، والـــه جيـــ  أن  تثـــم  
النياانت اخلاصة ابملتقدم ونشاطه ونوعية املواد واخلـدمات الـه يرغـ  
يف التاهيـــــل لتوريـــــدها ، وســـــابقة أعمالـــــه ، والنيـــــاانت املاليـــــة والفنيـــــة 

قوائم املقاولني وايدارية ، وعليها إجراء عملية التاهيل املسن  يعداد 
ــــؤهلني لالشــــ اك يف  ــــدمي اخلــــدمات املعتمــــدي  امل ــــوردي  أو مق أو امل

 املناقصة لا يتواف  مع طنيعتها .
ــــاـ  - 4 ــــل طنق ــــدء غجــــراءات التاهي  قــــوم اجلهــــة صــــاحنة الشــــان ابلن

للمعايري والثواب  واألسس املعتمدة ، و عـد قـوائم لـ  جيتـاز التاهيـل 
 يف األنشطة املؤهل ملا .

 عــــرل القــــوائم علــــي اجلهــــاز يقرارهــــا أو  عــــديلها ، مــــع بيــــان  - 5
األسس واملعايري اله استندت اجلهة إليهـا عنـد أتهـيلهم ، و لـ  عنـد 

 طل  املوافقة علي طرح املناقصات علي القوائم .
يعلــ  اجلهــاز عــ  أمســاء الشــركات واألفــراد الفــائزة يف التاهيــل يف  - 6

لكـ وين لل هـاز ، كمـا يـتم إخطـار الفـائزي  اجلريدة الرمسيـة واملوقـع اي
 وغري الفائزي  بنتي ة التاهيل كتابة.

جيــ  أن  كــون شــروا ومتطلنــات التاهيــل ومعــايري التقيــيم حتقــ   - 7
 الشفافية والعدالة بني املتقدمني .

جيــوز لل هــة صــاحنة الشــان أن  ســتنعد ـ يف أي مرحلــة ـ أي  - 8
اانت أو الواثئــ  املقدمــة منــه ، أو منــاق  إ ا  نــني ملــا عــدم صــحة النيــ
 إ ا فقد شرا م  شروا التاهيل .

 بياانت الدعوة للتاهيل املسن  ولالش اك يف املناقصة العامة
 وحاالت النشر بلغة أجننية واحدة  ان  اللغة العربية

 22مادة 
جي  أن  شمل الدعوة للتاهيل املسن  أو لالش اك يف املناقصة العامة 

 التالية:، النياانت 
 اجلهة املاتصة ابلشراء وعنواما. -
 طنيعة األصنا  أو مقاوالت األعمال أو اخلدمات املطلوبة . -
ــ  املناقصــة أو التاهيــل ومقابــل احلصــول  - أمــاك  احلصــول علــى واثئ

 عليها .
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طريقــة  قــدمي طلنــات التاهيــل املســن  أو العطــاءات ، لــا يف  لــ   -
 املكان واملوعد النهائي لذل  .

 23مادة 
أجننيـة يُنشر ايعالن ع  الدعوة إىل املناقصة أو طلنـات التاهيـل بلغـة 

 واحدة )على األقل(  ان  اللغة العربية يف احلالتني التاليتني : 
 إ ا كانت املناقصة أو املمارسة خارجية  .   -أ 

 إ ا كان الطرح مقصوراـ على الشركات األجننية .  -ب 
 وسائل  كنولوجيا املعلومات واال صاالتقواعد النشر ابستادام 

 24مادة 
لل هــة املاتصــة ابلشــراء أن  عمــل علــى اســتادام وســائل  كنولوجيــا 
املعلومـــات واال صـــاالت احلديثـــة ، لـــا يف  لـــ  الوســـائل ايلك ونيـــة  
ألقصى درجة ممكنة للقيام غجراءات الشراء وفقاـ ملذه الالئحة و لـ  

 والشفافية يف عمليات الشراء . لتحقي  املزيد م  املنافسة 
ويتعني على اجلهة املاتصة عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل 

 الك ونية ، مراعاة ما يلي : 
أن  كــون إجـــراءات الشـــراء الـــه ســـتتم ابســـتادام نظـــم وبـــراما   -أ 

لتكنولوجيا املعلومات ، لا يف  ل   لـ  املر نطـة بتو يـ  املعلومـات ، 
و عـــام وقابلـــة لالســـتادام املتنـــادل مـــع نظـــم وبـــراما متاحـــة علـــى  ـــ

  كنولوجيا املعلومات األخرى املتاحة أيثاـ على  و عام . 
اســـتادام وســـائل  كفـــل عـــدم النيـــل مـــ  طلنـــات االشـــ اك يف  -ب 

املناقصات وم  العطاءات ولا يف  ل  وسـائل حتديـد وقـت اسـتالمها 
 ومنع االطالع غري القانوين عليها . 

إنشــاء موقــع رمســي يتنــع اجلهــة املاتصــة ابلشــراء علــى الشــنكة  -  
ــة للمعلومــات عــ  مجيــع عمليــات الشــراء  الدوليــة للمعلومــات ، كنواب
الــــه  ــــتم مــــ  خــــالل  لــــ  اجلهــــة وريــــإ يكــــون املصــــدر الرئيســــي 

 للمعلومات املتعلقة بنظام الشراء يف هذا املوقع.
 خواب  وإجراءات  سليم و سلم واثئ  املناقصات

 25مادة 
 سلم واثئ  املناقصة للمناق  يف الزمان واملكان احملددي  يف ايعالن 
ع  املناقصـة بعـد سـداد الرسـم املقـرر ملـذه الواثئـ  ، وال جيـوز اسـتالم 
أي عطاء يرد بعد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات كما ال جيوز استالم 

 ت التالية:أي عطاء عليه عالمة أو إشارة و ل  مع مراعاة ايجراءا
 سلم الواثئ  م  املناق  أو م  نثله يف املكان املاص  لذل   -1

 ابلواثئ  .
التاكد م  بياانت املناق  مقدم العطاء أو م  نثله والتحق  م   -2

 صفته . 
 يسلم إيصال مثنت به بياانت وصفة املناق  وبياانت املناقصة  -3
لى جمموعة الواثئـ  ويف حال  قدمي عطاءات بديلة يتم احلصول ع -4

الرمسية لكل عطاء بديل وجي  أن يكت  بوخوح على كل جمموعة م  
هذه الواثئ  أما متثل عطاـء بدياـل وننح إيصال استالم و سلم ع  كل 

 عطاء بديل . 

 حاالت اقتثاء رسوم  وفري واثئ  املناقصة
 26مادة 

حتصــل رســوم مقابــل  ــوفري واثئــ  املناقصــة للــراغنني يف االشــ اك فيهــا   
وكذل  يف حالة  قدمي طل  للحصول على العطـاءات النديلـة ، علـى 
النحــو الــذي يصــدر بــه قــرار مــ  الــوزير املاــت  وفقــاـ ألحكــام املــادة 

 ( م  القانون . 89)
 شروا وإجراءات  سليم وفح  العينات

 27مادة 
 له يتم فيها الطرح على أساس  قدمي عينات يتنع اآليت:يف احلاالت ا

. جي  الن  يف واثئ  املناقصة على مواصـفات العينـات أو مقاسـها 1
أو ح مها، ويف األصنا  اله يلزم  وريدها داخل عنوات، جي  بيان 

 نوع العنوة وسعتها ومواصفاالا.
. علـــى مقـــدم العطـــاء  ســـليم العينـــات يف املوعـــد واملكـــان احملـــددي  2

ـــ  املناقصـــة ابجلهـــة املاتصـــة ابلشـــراء أو القطـــاع الفـــين ابجلهـــاز  بواثئ
رس  األحوال بعد التاكد م  سالمة أختامها وصحة  غليفها وإ ناالا 

 يف س ل العينات مقابل إيصال استالم يسلم ملقدم العينة . 
 اء غري املصحوب بتل  العينات أو إيصال استالمها.ال يقنل العط. 3
.  قـــوم اجلهـــة الفاحصـــة بفحـــ  العينـــات وموافـــاة اجلهـــة املاتصـــة 4

ابلنتي ـــة قنـــل التـــاريخ احملـــدد بوقـــت كـــا  ، و لـــ  للســـماح بدراســـة 
العطاءات علـى خـوء نتي ـة فحـ  العينـات ورفـع التوصـيات الالزمـة 

 .لل هة املاتصة للنت يف امليعاد احملدد 
وجي  أن  ُرد العينات ألصحاب العطاءات املرفوخة خالل سنعة أايم 
عمل م  اتريخ الرفض فن ا خي يتسـلموها، رغـم إخطـارهم بـذل ، جـاز 
ــــراه مناســــناـ يف شــــاما يف خــــوء  لل هــــة املاتصــــة ابلشــــراء اختــــا  مــــا  

 القرارات والنظم املتنعة يف هذا الشان.
لعينات املقدمة م  املتعاقد معـه، و لتزم اجلهة املاتصة ابحملافظة على ا

وحترر حثرـا لواصفاالا علـى أن يتثـم  صـور للعينـات والكتالوجـات 
اخلاصــة دــا ، وحتفــ  لــدى اجلهــة طــوال مــدة ســراين العقــد، و ســري 
بشــان رد  لــ  العينــات  ات األحكــام اخلاصــة بــرد عينــات أصــحاب 

 العطاءات املرفوخة.
ملتعاقـد ألي سـن  مـ  األسـناب ويف حال  لـد العينـات املقدمـة مـ  ا

ال يرجـــع إليـــه قنـــل النـــدء يف التوريـــد ، يـــتم التوريـــد للمحثـــر احملـــرر 
للعينـــات قنـــل  لفهـــا ، أمـــا يف حالـــة التلـــد أ نـــاء مـــدة التوريـــد فيتعـــني 
االحتفــاظ  ــزء مــ  األصــنا  املــوردة، والــه   قنوملــا كعينــات بديلــة 

ويــتم حســادا مــ  الكميــة لالس شــاد دــا يف اســتالم األصــنا  املتنقيــة 
 املطلوب  وريدها وفقاـ للعقد . 

 املظرو  الفين واملظرو  املايل
 28مادة 

إ ا  طلنـــت شـــروا طـــرح املناقصـــات عرخـــاـ فنيـــاـ وعرخـــاـ ماليـــاـ جيـــ  
الــن  علــي أن  قــدم العطــاءات يف مظــروفني مغلقــني أحــدها للعــرل 

 الفين واآلخر للمايل .
 التايل:و توى املظرو  الفين على 
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 التامني األويل املطلوب  -
 الشروا العامة واخلاصة والنياانت الفنية ع  العرل املقدم. -
بياانت كاملة ع  الشركات أو األفـراد الكـويتيني مـ  النـاط  الـذي   -

 قد يسند اليهم جزء م  التنفيذ إ ا  طلنت واثئ  املناقصة  ل .
 ئ  املناقصة.أية مستندات أو بياانت أخرى قد  تطلنها واث -

 و توى املظرو  املايل علي التايل :
 صيغة العطاء معتمدة م  مقدم العطاء. -
 قوائم األسعار وجداول كميات. -
أي عناصر أخرى قد  ؤ ر يف القيمـة املاليـة للعـرل وفقـا ملـا  قثـى  -

 به شروا الطرح.
 أية مستندات أو بياانت أخرى  تطلنها واثئ  املناقصة. -

 وإجراءات االجتماع التمهيديخواب  
 29مادة 

يف احلــــاالت الــــه  قــــرر فيهــــا اجلهــــة املاتصــــة ابلشــــراء عقــــد جلســــة 
لالستفســــارات يف شــــان مناقصــــة أو ممارســــة جيــــ  مراعــــاة الثــــواب  

 وايجراءات التالية : 
 أن يتثم  ايعالن موعد ومكان االجتماع التمهيدي . - 1
جيـــوز لكـــل مــــ  قـــام بشــــراء واثئـــ  املناقصــــة حثـــور االجتمــــاع  - 2

 التمهيدي بشاصه أو م  نثله . 
كــل مــا يــدون لحثــر االجتمــاع التمهيــدي يعتــرب جــزءاـ ال يت ــزأ   - 3

 م  و يقة املناقصة ويسرى يف مواجهة مقدمي العطاءات . 
ها جي   عميم األسئلة واالستفسارات والردود عليها بعد اعتماد - 4

على مجيع املناقصني قنل موعد إقفال العطاءات بوقت كـا  ، ونشـر 
مــا انتهــى إليــه االجتمــاع التمهيــدي يف املوقــع ايلكــ وين لل هــاز دون  

 كشد مصدر االستفسار أو التسا ل .  
 شروا وخواب  وإجراءات التامني األويل 

 30مادة 
 جيـــــ  أن يقـــــدم مـــــع كـــــل عطـــــاء أتمـــــني أويل و لـــــ  وفقـــــاـ للشـــــروا

 واألوخاع وايجراءات التالية  : 
حتــدد اجلهــة املاتصــة ابلشــراء منلــغ التــامني األويل ويــدر  خــم   – 1

% م  إمجايل 5% وال جياوز 1شروا املناقصة و ل  لا ال يقل ع  
القيمة التقديرية للمناقصة ، ويستنعد كل عطاء غري مصحوب بكامـل 

 التامني املطلوب . 
ـــامني األوىل ابلشـــراء يف حتـــدد اجلهـــة املاتصـــة اب – 2 لشـــراء منلـــغ الت

% مــ  5% وال جيــاوز 1املناقصــات القابلــة للت زئــة لــا ال يقــل عــ  
القيمة التقديريـة لكـل بنـد علـي حـدة ، ويلتـزم صـاح  العطـاء بتقـدمي 

 التامني األويل املطلوب ع  الننود اله يرغ  يف التقدم ملا. 
ق أو خطـاب خـمان جي  أن يكـون التـامني األويل بشـي  مصـد - 3

ـــة الكويـــت ، صـــادر ابســـم مقـــدم العطـــاء  ـــدي دول مـــ  بنـــ  معتمـــد ل
ولصاحل اجلهة صـاحنة الشـان وغـري مقـ ن تي قيـد أو شـرا أو حتفـ  
وغري قابل للرجوع فيه ، وال يلتفت إيل العطاءات غري املصـحوبة دـذا 

التــامني وإن كانــت مقنولــة فنيــاـ ، وجيــ  أن يكــون التــامني صــاحلاـ ملــدة 
 سراين العطاء . 

يومـاـ مـ  اتريـخ  90ال جيوز للمناق  سح  التـامني األويل إال بعـد مـرور  -4
 إقفال املناقصة أو عند  وقيع العقد ما خي يتم إلغاء املناقصة .
 موعد ومكان وإجراءات فتح املظاريد

    31مادة 
جيتمع اجمللس أو أية جلـان يشـكلها ابتـداـء مـ  السـاعة التاسـعة صـناحا 

اليـوم احملـدد لفـتح املظـاريد بواثئـ  املناقصـة يف جلسـة علنيـة لقـر  م 
اجلهـــاز، ويتـــوىل اجمللـــس أو الل نـــة فـــتح املظـــاريد واختـــا  ايجـــراءات 

 التالية وفقا ل  ينها:
ــــه وردت عليهــــا العطــــاءات بعــــد التحقــــ  مــــ   -1 ــــة ال إ نــــات احلال

 سالمتها.
 فتح املظاريد. القيام رصر العطاءات وإ نات عددها يف حثر -2
التحق  م  وجود مظروفني منفصلني مقدمني ع  كـل عطـاء ، يف  -3

حالـــة طـــرح املناقصـــة بنظـــام العرخـــني احـــدها للعـــرل الفـــين واآلخـــر 
 للعرل املايل وإ نات  ل  يف حثر فتح املظاريد.

فتح املظاريد و ـرقيم العطـاءات علـى هيئـة كسـر اعتيـادي يكـون  -4
عدد العطـاءات الـواردة  وإ نـات  لـ  علـى   بسطه رقم العطاء ومقامه

كل مظـرو  وكـل ورقـة بداخلـه ، و نـإ النيـاانت مناشـرة علـى املوقـع 
 ايلك وين لل هاز.   

االحتفاظ ابملظاريد املالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل  -5 
مكـــان حكـــم الغلـــ  يف حالـــة طـــرح املناقصـــة بنظـــام املظـــروفني )الفـــين 

 /املايل(.
قــــراءة اســــم صـــــاح  العطــــاء  والســــعر املقـــــدم منــــه ) يف حالـــــة  -6

املظـــرو  الواحـــد( وقيمـــة التـــامني األويل ونوعـــه وغريهـــا مـــ  حتـــوايت 
 العطاء على احلاخري  م  مقدمي العطاءات أو م  نثلهم. 

التوقيع م  رئيس االجتماع واألعثـاء احلاخـري  علـى العطـاءات  -7
عــــد ختمهــــا و فريغهــــا يف كشــــو  الفنيــــة أو املاليــــة رســــ  األحــــوال ب

 التفريغ. 
التاشـــري بـــدائرة محـــراء حـــول كـــل كشـــ  أو  صـــحيح يف النيـــاانت  -8

 الواردة ابلعطاء و وقيع رئيس االجتماع على هذه التاشريات.
التوقيع م  رئيس االجتماع واألعثاء احلاخري  على حثر فـتح  -9

 املظاريد.
د التوقيع ابالستالم على حف  التامينات األولية لدى اجلهاز بع -10

 حثر فتح املظاريد وفقا لإلجراءات املقررة.
إحالــة مظــاريد العطــاءات الفنيــة إىل اجلهــة صــاحنة الشــان مــع  -11

  س يل اتريخ  سليم اجلهة.
إعــداد كشــو  بنتي ــة فــتح العطــاءات الفنيــة أو املاليــة رســ   -12

 األحوال.
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 يف اجللسة  االا . وجي  أن يتم اجمللس أو الل نة عمله تكمله
 املدة الزمنية احملددة لقنول أو استنعاد العرول الفنية

 والثواب  الالزمة لذل 
 32مادة 

 كـــــون املـــــدة املقـــــررة لقنـــــول أو اســـــتنعاد العـــــرول الفنيـــــة يف احلالـــــة 
)عشــــــرة( أايم  ،  10مــــــ  القــــــانون  50املنصــــــو  عليهــــــا ابملــــــادة 

ــــد  ــــ  مــــ  اجمللــــس م ــــة أن  طل ــــة الفني ــــدة ورــــد وجيــــوز لل ن هــــذه امل
)عشــــــــــرون( يومـــــــــاـ يف حالــــــــــة املشـــــــــــروعات الكــــــــــربى  20أقصـــــــــى 

واملعقـــــدة فنيـــــاـ . وينـــــدأ حســـــاب املــــــدة مـــــ  اتريـــــخ  ســـــلم الل نــــــة 
 الفنية للعطاءات املقنولة و ل  وفقاـ للثواب  التالية : 

ــــــــة  - 1 ــــــــة الفني ــــــــخ  ســــــــلم الل ن ــــــــدأ حســــــــاب املــــــــدة مــــــــ  اتري ين
 للعطاءات املقنولة . 

ـــــــــــع فيهـــــــــــا  ات يف حـــــــــــال  قـــــــــــ - 2 ـــــــــــات لفحصـــــــــــها يتن دمي العين
 ( م  هذه الالئحة . 27ايجراءات املشار إليها يف املادة )

ينشـــــــر قـــــــرار الـــــــرفض والقنـــــــول يف املوقـــــــع ايلكـــــــ وين وفقـــــــاـ  - 3
 للقواعد املنصو  عليها ابلقانون وهذه الالئحة . 
 موعد ومكان فتح املظاريد املالية

 33مادة 
الســـاعة التاســـعة صـــناحاـ مـــ  اليـــوم احملـــدد جيتمـــع اجمللـــس ابتـــداـء مـــ  

ـــة لقـــر  ـــا يف جلســـة علني ـــة فني ـــة للعـــرول املقنول لفـــتح املظـــاريد املالي
اجلهــــــاز وفقــــــا لإلجــــــراءات والثــــــواب  املنصــــــو  عليهــــــا يف املــــــادة 

 ( م  هذه الالئحة.31)
 مدة ايعالن ع  كشو   فريغ األسعار وأي  فصيالت أخرى

 34مادة 
( 5فريــغ أســعار عطــاءات املناقصــة ملــدة )يعلــ  اجلهــاز عــ  كشــو   

 سسة أايم عمل ويتثم  ايعالن النياانت اآل ية :
. اجلهة صاحنـــة الشان، رقم املناقصـــة، موخـوعها، اتريـخ االجتمـاع 1

 الذي   فض العطاءات به .
. املنلـــغ ايمجـــايل لقيمـــة كـــل عطـــاء ابلـــدينار الكـــويه إال إ ا نصـــت 2

واثئ  املناقصة على عملة أخرى ، ويتم  دوي  النسـنة املئويـة املكتوبـة 
 بصيغة العطاء للمناقصات حددة األسعار. 

ــــى حــــده 3 ــــد عل ــــة لكــــل  بن ــــود والقيمــــة ايمجالي . أمســــاء وأعــــداد النن
 للمناقصة القابلة للت زئة.  

 أسم مقدم العطاء. . 4
 . العطاءات املستنعدة.5

 أبرز عناصر التقييم اله جي  أن  در  يف كراسة الشروا
 35مادة 

 جي  أن  تثم  كراسة الشروا ابرز عناصر التقييم ومنها :
. عــدد وح ــم املشــاريع الــه قــام املقــاول بتنفيــذها مــ   ات طنيعــة 1

 املشروع املطلوب  نفيذه 
 ملق حة . . طريقة التنفيذ ا2
 . الربانما الزمين للتنفيذ .3

 . شهادات أداء م  العمالء  .4
 . النياانت الفنية اخلاصة لصادر املواد أو األجهزة . 5
 . بيان تنواع ومواصفات املعدات واألجهزة املستادمة يف التنفيذ . 6
. خــربات وأمســاء الكــوادر الفنيــة الــه ســتقوم ابألشــرا  علــى  نفيــذ 7

   قنل املقاول . العمل م
 . املقاولني م  الناط  وخرباالم  .8

كما جي  أن  تثم  واثئـ  املناقصـة حتديـد احلـد األدني للقنـول الفـين 
 للعرول الفنية. 

ويف حالة املناقصات اله  تطل  إجراء مفاخـلة ومقارنـة بـني العـرول 
املاليـة ومـ   لـ   قيــيم العناصـر غـري الســعرية بقيمـة نقديـة ، جيــ  أن 

  تثم  واثئ  املناقصة ما يلي : 
أسس حساب التكلفة اله قد  نشا عـ  أعمـال التشـغيل والصـيانة  -

 طوال ف ة  نفيذ املشروع . 
 ناصر غري السعرية وحتويلها إىل قيمة نقدية .  أسس  قييم الع -

 إجراءات وخواب  ال سية يف احلاالت اله ال حتتا  إىل فح  فين
 36مادة 

على اجلهاز يف احلاالت اله ال حتتا  إىل  قييم فين أن يرسـى املناقصـة 
فـوراـ علـى صــاح  العطـاء الــذي يتوافـ  مـع متطلنــات واثئـ  املناقصــة 

 -و ل  وفقاـ للثواب  وايجراءات التالية :واألقل سعراـ 
 حصر العطاءات يف حثر فتح املظاريد و دوي  األسعار .  -1
 يصدر اجلهاز قراراـ ابل سية يف  ات اجللسة .  -2
 ينشر قرار ال سية يف املوقع ايلك وين .  -3
 أن يكون مقدم العطاء م  الذي  سن  أتهيلهم. -4
أن يقوم اجلهاز بتحرير حثر يثنت فيه ما   م  إجـراءات وكافـة  -5

 املستندات املطلوبة يف واثئ  املناقصة. 
وجيــوز للمتثــرر مــ  قــرار ال ســية الــتظلم منــه وفقــاـ ألحكــام القـــانون 

 وهذه الالئحة . 
 خواب  وإجراءات التسعري   

 37مادة 
علـى   واثئـ  املناقصـة  سعر مجيع العطاءات ابلعملـة الرمسيـة مـا خي  ـن

 خال   ل  ، و كون خواب  التسعري وإجراءا ه على النحو التايل : 
إ ا أجازت واثئ  املناقصة  قدمي عطاءات بعمـالت اتلفـة قابلـة  - 1

للتحويــل يــتم حتويــل أســعار العطــاءات إىل الــدينار الكــويه لراعــاة أن 
الكويـت املركـزي يف  دد سعر الصر  بسعر النيع املعل  بنشرة بن  

يــوم فــتح املظــاريد املاليــة املنصــو  عليــه يف واثئــ  املناقصــة، بغــرل 
 التقييم.

 كتابة األسعار ومفرداالا ابألرقام واحلرو  غري قابلة للمحو.  - 2
ــــــع  - 3 ــــــه  ــــــددها  ــــــدول األســــــعار، مجي أن  شــــــمل األســــــعار ال

املصروفات وااللتزامـات أاي كـان نوعهـا، وعلـى أن  شـمل القيـام غمتـام 
 مجيع األعمال والتسليم لل هة صاحنة الشان وخماما وفقـا لشروا العقد.

ــــار حــــال ورود نــــ  يف واثئــــ   -4 ــــدمي كشــــد تســــعار قطــــع الغي  ق
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 كــون أســعارها اثبتــة خــالل املــدة احملــددة يف املناقصــة بــذل  علــى أن 
 واثئ  املناقصة . 

 خواب  وإجراءات مراجعة
 العطاءات  ات األسعار املنافثة بصورة غري طنيعية

 38مادة 
جيــ  علــى اجمللــس قنــل رفــض العطــاء  و األســعار املنافثــة بشــكل  

مـدة كنري وبنسنة غري مربرة ع  القيمـة التقديريـة مليزانيـة املناقصـة املعت
مــ  قنــل اجلهــة صــاحنة الشــان، االس شــاد ابألســعار األخــرية الســاب  
التعامـــل دـــا حليـــاـ أو خارجيـــاـ وتســـعار الســـوق، والتاكـــد مـــ  مالءمـــة 
األســعار التقديريــة ايرشــادية للننــود حــل املناقصــة ومــدى  وافقهــا مــع 
األسعار السائدة يف السوق وقت  قـدمي العطـاءات ، ويثنـت يف حثـر 

ة مــا   اختــا ه مــ  إجــراءات ومــا  وصــل إليــه مــ  نتــائا يف هــذا اجللســ
 الصدد يف حثره.

كما يتعني على اجمللس  وجيه طل  خطي إىل مقدم العـرل املـنافض 
أو أفثل العرول املنافثة ، الواحد  لو اآلخر إ ا اسـتدعى األمـر، 
لنيان  فاصيل العناصر املكونة للعطاء اله  عترب  ات صلة ابخنفاخـه، 

 وبوجه خا  ما يلي:
 سابقة أعماله اله قام بتنفيذها وما يؤيد قدر ه الفنية . - 1
االطــالع علــى مركــزه املــايل وكــل مــا يفيــد مالء ــه املاليــة وقدر ــه  - 2

 على الوفاء ابملتطلنات املالية للمناقصة .
 بيان األسس واملعايري اله استند إليها لتحديد أسعار عطائه. - 3
دراسة اقتصادية  شمل طريقـة اينشـاء أو عمليـة التصـنيع  قدمي  - 4

 أو  قدمي اخلدمات.
بيــان ابحللــول الفنيــة املاتــارة أو الظــرو  االســتثنائية املوا يــة أو  - 5

 املتاحة له لتنفيذ األعمال أو  وريد النثائع أو  قدمي اخلدمات.
ــــد - 6  بيــــان االبتكــــار املقــــ ح مــــ  قنلــــه يف  نفيــــذ األعمــــال أو  وري

 النثائع أو  قدمي اخلدمات.
االلتــــزام ابلقــــوانني واللــــوائح الســــارية واملتعلقــــة رمايــــة العــــاملني  - 7

ــــذ األعمــــال أو اخلــــدمات أو  وظــــرو  العمــــل يف املكــــان املزمــــع  نفي
 التوريدات فيه.

وللم لــس رفــض العطــاء مــنافض الســعر إ ا  وصــل إىل قناعــة، بعــد 
د إمكانيـات مقـدم العـرل التحق  م  العناصر سـالفة الـذكر ،  بثـع

 املالية والفنية، لا يؤ ر على  نفيذه اللتزاما ه.
وجي   دوي  و و يـ  كافـة االستفسـارات واالستيثـاحات واملناقشـات 
الـه يــرى بــني مقـدم العــرل مــنافض السـعر واجمللــس والــردود عليهــا 

 وحفظها يف امللد اخلا  ابملناقصة . 
 ية للعطاءات املقدمةالثواب  والشروا اخلاصة لنح أفثل

 م  أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة
 39مادة 

متـنح العطـاءات املقدمـة مــ  أصـحاب املشـروعات الصـغرية واملتوســطة 
أفثـلية إ ا كانــت مطابقــة للشـروا واملواصــفات يف حالــة التســاوي يف 
األســعار بــني عطــائني وكــان أحــدها للمشــروعات الصــغرية واملتوســطة 

 ثواب  التالية : و ل  وفقاـ لل
ــــة  - 1 ــــة و نمي ــــوطين لرعاي احلصــــول علــــى شــــهادة مــــ  الصــــندوق ال

حال كونه م  مستفيدي الصندوق  -املشروعات  الصغرية واملتوسطة 
بعــدم  عثــر املشـــروع وســالمة  عاقــده مـــع الصــندوق ، ويــتم إرفاقـــه  -

ابلعطـاء املقـدم مــ  صـاح  املشــروع الصـغري أو املتوســ  وقـت  قــدمي 
 العطاء . 

غــــري  -فيمــــا خيــــ  املشــــروعات الصــــغرية واملتوســــطة األخــــرى  - 2
ـــــة املشـــــروعات الصـــــغرية  ـــــة و نمي ـــــوطين لرعاي اخلاخـــــعة للصـــــندوق ال

ــــال   -واملتوســــطة  ــــة ورأس امل ــــد التزامهــــا بعــــدد العمال ــــدم مــــا يفي فيق
 املشار إليه . 2013لسنة  98املنصو  عليه يف القانون رقم 

مــ  النــاط  بعــد إرســاء املناقصــة  عــدم جــواز التنــازل أو التعاقــد - 3
علــى عطــاءات املشــروعات الصــغرية واملتوســطة إال بعــد موافقــة اجلهــة 

 املاتصة ابلشراء . 
 نسنة أفثلية املنتا الوطين

 40مادة 
يف  -رســ  األحــوال  –جيــ  علــى اجمللــس أو اجلهــة صــاحنة الشــان 

علــى املنــتا الــوطين  ال ســية -أو مــا يف حكمهــا -مناقصــات التوريــد 
مـىت كــان مطابقــاـ للمواصــفات والشــروا وكانــت األســعار املقــدم دــا ال 

مسـتوردة مطابقـة  زيد على أقل األسعار اله قدمت ع  منت ات مما لة 
 %( سسة عشرة يف املائة . 15للمواصفات بنسنة )

 خواب  وإجراءات إخطار اجلهات املعنية والفائز بنتي ة املناقصة
 41مادة 

 -جي  على اجلهاز بعد صدور قرار ب سية املناقصة ا ناع ما يلي:
 إخطار اجلهة صاحنة الشان بنتي ة املناقصة خالل مدة ال يـاوز -1

سسة أايم عمل  ندأ م  اليوم التايل لصدور قرار ال سية، وعلى اجلهة 
ــرد ابلتعقيــ  بشــان ال ســية خــالل مــدة ال يــاوز  صــاحنة الشــان أن  

 عشرة أايم م  اتريخ  سلمها ايخطار.
إخطــار املنــاق  الفــائز بعــد موافقــة ديــوان احملاســنة كتابــة بقنـــول  -2

ــــخ  ســــلمه موافقــــة  ــــه و رســــيه املناقصــــة خــــالل أســــنوع مــــ  اتري عطائ
الـــديوان، أمـــا إ ا كانـــت القيمـــة ايمجاليـــة للعطـــاء ال  ـــدخل يف نطـــاق 

اسـنة فننـه يـتم إخطـار املنـاق  الفـائز بـذات النصاب املقرر لديوان احمل
ايجراءات السـالفة خـالل أسـنوع مـ  اتريـخ  سـلمه رد اجلهـة صـاحنة 

 الشان.
 إرسال صورة كتاب إخطار املناق  الفائز إىل اجلهة صاحنة الشان. -3

 شروا وخواب  وإجراءات التامني النهائي
 42مادة 

، حتــدد واثئــ  املناقصــة ( مــ  القــانون  65مــع مراعــاة أحكــام املــادة )
%( عشرة يف  10املعل  عنها قيمة التامني النهائي لنلغ ال يقل ع  )

املائة م  القيمة ايمجاليـة للعقـد، ويـتم إيداعـه لوجـ  خطـاب خـمان 
مصـــريف مقنـــول مـــ  بنـــ  معتمـــد لـــدي دولـــة الكويـــت وصـــادر ابســـم 

روا املنـاق  الفـائز ولصــاحل اجلهـة صـاحنة الشــان، غـري مقـ ن ابي شــ
 أو حتف ، وصاحل لألداء تكمله، وغري قابل للرجوع فيه. 
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ويكــون ابــاض ال ــران ملــال  ا وعــوص اــ  و ــت عدــدالا عىل اــا  عــد ا ت ــا  
 تنويذ العقد  ثالثة أش ر، عال عذا  صت واثئق ا نا صة على ادة أطوص .

 وجيب على اجل ة داحبة الشأن اراعاة اا يلي:
مبـا االحتواظ  كاال التأاني عىل أن يتم تنويـذ العقـد  صـوة يائيـة،  -1

 أو الصيا ة وينص على ذلك يف واثئق ا نا صة. يف ذلك ادة ال ران
عاســـاج ملـــصال  اادـــة  را بـــة ابـــاة  ال ـــران ا قداـــة اـــ   -2

ا تعا دي  اع ا، واتا عة عجرا ا  طلب متديد ملـرهنيا، أو اصـادل،ا، 
 أو اإلفراج عن ا.

 متديد اباة  ضران التأاني الن ائي: -3
ا ت ـا  اـدة ملـرهن    جيـب متديـد فـصة دـالحية ابـاض ال ـران  بـل -

مبــــدا ال تقــــل عــــ  شــــ ري ، وذلــــك يف حالــــة تــــوافر األملــــباض ا ــــ لة 
 للترديد ععرااًل ألحكام القا ون وهذا الالئحة وشروط التعا د.

يتم توجي  طلب الترديـد عىل البنـك اباشـرة، ويـاود ا تعا ـد  صـولة  -
لترديد ان ، ويكون الترديد للوصة ال رولية الالزاة، ويشال يف طلب ا

عىل أ ـــ  عذا ن ينـــ  البنـــك عجـــرا ا  الترديـــد  بـــل ا ت ـــا  اـــدة ملـــرهنن 
 ال ران، جيب علي  دفع  يرة ال ران للص ة فولًا.

جيب متديد ادة ملرهنن ابـاض ال ـران الن ـائي يف عقـود األشـ اص  -
وذلـك مبـدة العااة عذا أتار ا تعا د يف تنويذ أعراص الصيا ة وال ران، 

 تأاري، وينص على ذلك يف واثئق ا نا صة.ال تقل ع  ادة ال
عذا  قصـــت  يرـــة التـــأاني الن ـــائي  تيصـــة زهندة  بـــا  العرـــل أو   -4

كرية التوليدا  أو أتدية اخلداا ، أو اصم أية ابالغ ان  أو غريها، 
فـــان علـــى ا تعا ـــد زهندة  يرـــة التـــااني الن ـــائي عىل اـــا يـــواز  النســـبة 
احملــددة يف واثئــق ا نا صــة اــالص عشــرة أهنم عرــل اــ   ليــ  عابــالا  

اـ   بـل اجل ـة  ـذلك، وعذا ن يقـم  تكرلـة  -و علم الودوص  -كتا ة 
التااني الن ائي، فللص ة احلق يف اصم ا بلـغ التكريلـي ا بلـوض اـ  
اســتحقات  لــدي ا مبقت ــي هــذا العقــد أو أ  عقــد ذاــر لــدي ا، وذلــك 

 دون ا ساس ةألحكام األارى الوالدة في . 
ابـــاة  ال ـــران االحتوــاظ يريـــع النســ  األدـــلية  ســتندا   -5

 ا صرفية، عىل أن يتم لدها  عد ا ت ا  ال رض الصادلة ا  أجل .
( ا  القا ون يرد التـأاني الن ـائي أو اـا 70مبراعاة أحكام ا ادة ) -6

تبقي ان ، لصاحب ،   ري طلب، فول عمتام تنويذ العقد  صوة يائية، مبا 
ت بيــة أيــة يف ذلــك اــدة ال ــران أو الصــيا ة، واــا ن يكــ  اســتحقا ل

حقــو  ةمجــة عــ  تنويــذ العقــد أو أيــة حقــو  أاــر  اســتحقة للص ــة 

 داحبة الشأن أو أ  ج ة حكواية أارى .
اوافــاة اجل ــاز  تقريــر يويــد ة ت ــا  العقــد واــا طبــق  نــا  عليــ  اــ   -7

 غرااا  فرضت على ا تعا د عن وجد .
 عجرا ا  تقدمي الشكوى والبت في ا

 43اادة 
 شكوى والبت في ا اإلجرا ا  التالية : يتبع يف تقدمي ال

تقـــدم الشـــكوى كتا ـــة اوضـــحاً لـــا األملـــا يد الـــ  ترتكــــــا علي ـــا  -1
 وترفق لا ا ستندا  ا ؤيدة هلا .

تقدم الشكوى عىل اجل ة ا ختصة ةلشرا  أو لئيس اجل ة داحبة  -2
 الشأن حبسب األحواص . 

تقيـــد الشــــكوى يف الســـصل اخلــــاا  جـــرا ا  الشــــرا  ويســــلم  - 3
الشاكي عيصاال ابينًا     لي  ول م الشكوى ، كرا يثبت ةلسـصل اـا 

 مت  شأيا . 
جيـــوز املـــتدعا  اقـــدم الشـــكوى لســـراب أ والـــ  أو لبلـــب تقـــدمي  -4

 استندا  تتعلق ةلشكوى . 
ــــيس اجل ــــة ا ختصــــة ةل -5 شــــرا  أو تقــــدم شــــكوى ا نــــا ص عىل لئ

ا نا صـــة يف حالـــة عاالهلـــا ز  اـــ  التاااا،ـــا ا بينـــة ةلقـــا ون أو هـــذا 
الالئحة اىت ترتب علي  عحلا  اسالة أو ضرل ة نا ص ويتم ذلك يف 

 أ  ارحلة ا  اراحل الشرا . 
عذا كا ـــت الشـــكوى تتعلـــق  قصـــول شـــاض ععـــداد الواثئـــق الونيـــة  -6

واعد ا سـاواة والعدالـة وتكـافؤ للرنا صة أو شروط ا العااة مبا خيل  ق
الوـــرا لـــق لكـــل ذ  اصـــلحة تقـــدمي شـــكوى عىل حـــني ع وـــاص ةض 

 تقدمي العبا ا   .
عذا كا ت الشكوى اتعلقـة  جـرا ا  الشـرا   بـل عمتـام العقـد أو  -7

( أهنم عرــل اـــ  7 بــل البــد  يف تنويــذا فيتعــني تقــدة ا اــالص اــدة )
الشــكوى أو عابــال ذو  الشــأن  ليــ   شــر القــرال أو اإلجــرا   ــل 

 أي را أملبق .
تقدم الشكوى ا  القرالا  ال  يصدلها اجل از عىل اجمللس للبت  -8

 في ا . 
لــــــرئيس اجل ــــــة ا ختصــــــة ةلشــــــرا  أو جلــــــان اجل ــــــاز حســــــب   - 9

االاتصاا عيقاف عجرا ا  الشرا  االص ملـبعة أهنم عرـل اـ   ليـ  
 تقدمي الشكوى .

ا   بل لئيس اجل ـة دـاحبة الشـأن أو  جيب البت يف الشكوى -10
اجمللـــس ، حبســــب االاتصــــاا ، اــــالص ملـــبعة أهنم عرــــل اــــ   ليــــ  
تقــدة ا ، ويكــون ذلــك  قــرال اســبب ابينــاً  ــ  اــا يتخــذ اــ  عجــرا ا  

 تصحيحية الزاة لسالاة عجرا ا  ا نا صة. 
ــة أو زيــة وملــيلة  -11 خيبــر الشــاكي ةلقــرال الصــادل يف شــكواا كتا 

 .  الكصو ية
 44اادة 

 يكون تقدمي التظلم والبت في  ، وفقاً لإلجرا ا  التالية :
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يقدم التظلم ا   رالا  اجمللس عىل جلنة التظلرـا  وذلـك اـالص  -1
ملبعة أهنم عرل اـ   ليـ   شـر القـرال اخلـاا ة نا صـة أو الشـرا  أو 
عابــال ذو  الشــأن أي رــا أملــبق ، و يف حالــة الــتظلم اــ  جــاا  و عــ  

( ثالثـني يواـاً اـ   ليـ  دـدول 30علـى ا تع ـد تكـون ا ـدة ) اجمللس
  رال اجلاا  .

يقيـــد الـــتظلم  ســـصل اـــاا  عـــد ملـــداد لملـــوم طلبـــا  الـــتظلم،  -2
 ويسلم ا تظلم عيصااًل ابيناً    ل م و لي  التظلم .

يعرض التظلم فول  يدا على لئيس اللصنة الذ  ليل  عىل اللصنة  -3
 ا   رال  . لوحص  واختاذ اا يلام

للصنــة احلــق يف أــاب أ ــواص ا ــتظلم فــلذا كــان الــتظلم اــ  جــاا  ،  -4
فعلـــى اللصنــــة املـــتدعا  ا ــــتظلم وأــــاب أ والـــ  و قيــــق دفاعــــ  ، وأن 
تبلــب اــ  اجمللــس ا ســتندا  الالزاــة وهلــا كــذلك املــتدعا  اــ  تــرى 

 . ضرولة لسراب أ وال 
اــــ  وملــــائل تقنيــــة  ختبــــر اللصنــــة ا ــــتظلم  كتا ــــًة أو ز  وملــــيلة -5

 ا علواا  مبا تنت ي علي  يف التظلم . 
يف حالـــة  بـــوص الـــتظلم ، ختبـــر اللصنـــة لئـــيس اجل ـــاز مبـــا ت ـــرن   -6

  رالها ا  عجرا ا  تصحيحية .
علـــى اجل ـــاز تعرـــيم اجلـــاا ا  الصـــادلة عنـــ  علـــى اجل ـــا  ذا   -7

جمللس الصلة ،  ويف حالة  بوص التظلم ا  أحد  اجلاا ا  ال  و ع ا ا
علــى ا تع ــد وعل ــا  اجلــاا  يقــوم اجل ــاز ةلتعرــيم  ــذلك علــى اجل ــا  

 ذا  الصلة .
 ترد لملوم التظلم عذا تقرل  بول  شكاًل واوضوعاً . -8

  ظام وضوا ط انع ت الض ا صاحل
 45اادة 

يعـد ت ــالةً للرصــاحل تــوافر اصــلحة اباشــرة أو غــري اباشــرة أل   -1
 القرالا  يف العرلية ا بروحة.ا  ا شالكني يف اختاذ 

يُعد ا   بيل ا شالج يف اختاذ القرالا  أو أعرـاص ا نا صـا  أو  -2
ا رالملـــا  أو األاـــر ا باشـــر الـــ  تـــدال يف ااتصادـــا  اجل ـــاز أو 
اجل ـا  دــاحبة الشـأن كــل اـ  يباشــر أ  عجـرا  اــ  اإلجـرا ا  الــ  

أو التعا د أو ع دا   تستلاا ا تلك األعراص أو عددال القرال أو األار
الــرأ  في ـــا  بـــل اختاذهـــا ملـــوا  كـــان ا شـــالج اـــ  العـــاالني ةجل ـــة أو 
ةجل ــاز أو ع ــواً مبصلــس اإلدالة أو جلنــة التظلرــا  أو جلنــة الشــرا  

 اجلراعي  وزالة ا الية  .
تتـــوافر ا صـــلحة ا باشـــرة عذا كـــان شـــخص ا شـــالج أو زوجـــ  أو  -3

 يـــة هـــو اجل ـــة ا نا صـــة أو ا رالملـــة أو أحـــد أ ال ـــ  حـــىت الدلجـــة الثا
ا قاولة أو ا ولدة أو ا تع دة انوردة أو ةالشـصاج اـع ال ـري أو ةلـك 
حصة في ا أو يكـون ع ـو سلـس عدالة هـذا اجل ـة أو اوفوـاً في ـا أو 

 وكياًل عن ا أو كوياًل هلا .
  تتوافر ا صلحة غري ا باشرة عذا كان ا شالج يف وضع يصجح في -4

 .شب ة حصول  على انوعة اادة أو اياة ولو  ترلة
يتعني على ا   ام لدي  أ  ت الض يف ا صـاحل  صـوة اباشـرة أو  -5

غــــري اباشــــرة أن يوصــــح  كتا ــــة للســــلبة ا ختصــــة ةجل ــــاز أو اجل ــــة 
دــاحبة الشــأن عــ  وجــ  ا صــلحة ، وأن ةتنــع فــولاً عــ  ا شــالكة يف 

 اختاذ القرال أو األعراص  .
كــل اـــ  خيـــالط ال ـــوا ط ا تقــدم  يايـــا يـــتم اســـا لت  أتديبيـــاً يف  -6

اجل ة التا ع هلا ف اًل ع  تصحيح اإلجرا ا  ،  ويكـون العقـد الـذ  
يـــ م اـــع دـــاحب ا صـــلحة  ـــا اًل لإل بـــاص دون اإلاـــالص حبـــق اجل ـــة 

 داحبة الشأن يف ا بالبة ةلتعويض.
اإللكصوين واا يراا اناملباً ينشر اجل از هذا ال وا ط على او ع   -7

 ا  وملائل تقنية ا علواا  ا تاحة .
أحكام وضوا ط السلوج الواجب على ا نا صني واا يتخذ ا  

 عجرا ا  يف حالة ا خالوة
 46اادة 

جيــــب علــــى ا نا صــــني وا تع ــــدي  التقيــــد ةلتاااــــا،م الــــوالدة يف  -1
ــــا  وواثئــــق  ــــة واتبلب ــــ  التنويذي وشــــروط ا نا صــــا  القــــا ون والئحت

 وعقود الشرا  و واعد الشرا  العام .
جيب على ا نا ص أو ا تع د أن ال يقوم  نوس  أو  واملبة ال ـري  -2

 ز  عرل ينبو  على دولة ا  دول الوساد أو االحتياص .
لظر على ا نا ص أو ا تع د ممالملة أ  عكراا أو تـدليس للتـأثري  -3

العقــــد أو ا شــــالكني في ـــــا أو يف  علــــى أ  اــــ  أطــــراف ا نا صــــة أو
 تنويذها .

يلتـــام ا تع ـــدي  ةالاتنـــاب عـــ  أ  عرـــل أو ع ااـــة أ  تكتـــل أو  -4
 تواطؤ فيرا  ين م ا  شأ   اإلضرال مبصاحل اجل ة داحبة الشأن.

 يلتام ا نا ص أو ا تع د  عدم تقدمي اعلواا  كاذ ة . -5
زكثر ا  عبا  واحد  يتعني على ا نا ص أن ال يتقدم يف انا صة -6

 عدا العبا ا  البديلة عذا أحت واثئق ا نا صة  ذلك .
يف حالـــة فالوـــة ا نـــا ص أو ا تع ـــد أل  ممـــا ذكـــر خي ـــع ألحـــد  -7

ــــــوالدة يف ا ــــــادة ) ( اــــــ  القــــــا ون وفقــــــاً ل وضــــــاب 85اجلــــــاا ا  ال
 واإلجرا ا  ا بينة لا .

  واعد  شر جداوص ا نا صا  والتأهيال 
 47اادة 

تقـــــوم الوحـــــدة التنظيريـــــة ةجل ـــــة العااـــــة  عـــــداد جـــــداوص عـــــ   -1
ا نا صـــا  الـــ  ملـــتبرال والتـــأهيال  وذلـــك وفقـــاً للخبـــط الســـنوية 

 ا لااة لعقود التوليد وا قاوال  واخلداا   .
 جيب أن تت ر  اجلداوص  بذة كافية ع  ا نا صا  والتأهيال  . -2
ـــــدة  -3 ـــــتم  شـــــر هـــــذا اجلـــــداوص يف اجلري ـــــى ا و ـــــع ي الرأيـــــة  وعل

 اإللكصوين للص ة .
جيــر  النشــر  بــل طــرال ا نا صــة أو الــدعوة للتأهيــل مبــدة ال تقــل  -4

 ( تسعني يواًا.90ع  )
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 منوذج طلب التصنيط ولفع الوئة

 جلنة تصنيط اتع د  ا قاوال  العااة

  رجا  وضع عالاة )     ( أاام ا ر ع ا بلوض

 الصفيع   التصنيط 

  

  ياة  عااة ع  الشركة أو الورد :

 ..( االملم : ...................................................................................................................1

 ( املم وجنسية داحب الشركة/ الورد ، املم وجنسية كل شريك:2

................................................................................................................................. 

 ( أأا  األشخاا ا خولني ةلتو يع والتواوض على مجيع األاول  يا ة ع  الشركة/الورد اع منوذج تو يع كل ان م :3

     ( ................................................           ) 
)                ( ................................................ 

 ( ل م السصل التصال  )ترفق  سخة ا  ش ادة السصل(4
.................................................................................................................................. 

 ( ل م التسصيل ةل رفة التصالية )ترفق  سخة ا  ش ادة تسصيل غرفة التصالة(5
.................................................................................................................................. 

 ( ل م و لي  عقد أتمليس الشركة )ترفق  سخة ا  هذا العقد( أو أ  تعديل علي .6
................................................................................................................................. 

 ( العنوان ا سصل  قر الشركة / الورد الرئيسي :7

................................................................................................................................. 
 الراا ال يد  : ...............................( ل م دندو  ال يد : .......................    8

 ل م التليوون : ................................    ل م الواكس : ................................
   الصفيع                                     التصنيط               

 عرل                       الوئة احلالية             الوئة ا بلو ة وب العرل                        وب ال    
         األعراص اإل شائية            األعراص اإل شائية          .................         ................ 

 ال     أعراص البر  واجملال   أعراص البر  واجمل                    ................     ................. 

         األعراص الك رةئية         األعراص الك رةئية          .................         ................ 

           أعراص التكييط            أعراص التكييط           .................         ................ 
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