
  ملقدمي الشكاوىتنويه 

بشأن املناقصات العامة وتعديالته والئحته  2016( لسنة 49القانون رقم ) ألحكامإعماال  •

( من 77وحتديدا ما نصت علية املادة ) 2017( لسنة 30التنفيذية الصادرة باملرسوم رقم )

 .( من الالئحة43القانون واملادة )

 ما تقتضيه مصلحة العمل وعلى •

جمللس إدارة اجلهاز الراغبني يف تقديم شكوى  و كل ذي مصلحةأ املناقصنيعلى كافة 

اجلهاز املركزي للمناقصات العامة  ىمن إجراءات الشراء العام اليت تتم لداملركزي للمناقصات العامة 

 سرعة البت يف الشكاوى املقدمة جيب ولضمان القانون،وفقا الختصاصاته املنصوص عليها يف 

 -باآلتي:اإللتزام  

البيانات الواردة يف منوذج تقديم الشكوى واملنشور باملوقع االلكرتوني كافة تعبئة  أوال: -

 الرمسي للجهاز املركزي للمناقصات العامة. 

أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو االجراء حمل  7جيب ان تقدم الشكوى خالل  ثانيا: -

وال يتم النظر يف الشكوى اليت تقدم بعد هذا  -أيهما أسبق  به،الشكوى أو إخطار ذوي الشأن 

 امليعاد.

موجه "باسم األمني العام للجهاز )كتاب رمسي( من خالل تقديم الشكوى كتابة ثالثا :  -

أن يكون موضوع مؤرخ بذات تاريخ تقديم الشكوى و املركزي للمناقصات العامة" 

و  (اجلهة صاحبة الشأن /  حمل الشكوى -و ما يف حكمها-ملناقصة )رقم / موضوع االكتاب 

وترفق بها املستندات تفاصيل الشكوى واالسانيد اليت ترتكز عليها جيب أن يتضمن الكتاب 

وفقا للشروط واإلجراءات  (أوال)الشكوى املشار إليه يف البند  تقديممنوذج ع املؤيدة هلا م

( من 43بشأن املناقصات العامة واملادة ) 2016لسنة  49( من القانون رقم 77احملددة يف املادة )

  2017لسنة  (30)رسوم رقم املب الصادرةالالئحة التنفيذية 

او من ميثله قانونا ويف حال حضور غري الشخص  هتقدم الشكوى من الشاكي نفس رابعا: -

ملعتمد توقيعه لدى اجلهاز املركزي انه جيب إحضار كتاب تفويض من إيعه فاملعتمد توق

 املقدمة منه. الشكوىب واستالم إيصاللتسليم الشكوى للمناقصات 

 اسبق تقديم شكوى به اليتعدم تقديم شكوى جديدة لذات املوضوع وذات الطلبات  خامسا: -

( االوىل )الشكوىوذلك حلني صدور قرار جملس إدارة اجلهاز املركزي يف الشكوى املعروضة 

 .والبت فيها



الشكوى  يف منوذجعند تعبئة البيانات الواردة  : جيب على )مقدم الشكوى( االلتزامسادسا -

 وحتديدبه بتدوين الربيد اإللكرتوني املقيد يف سجالت اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 

الصادر بشأن  النهائي يعترب اإلخطار بالقرارو صدوره، وتاريخالقرار أو اإلجراء حمل الشكوى 

نافذ يف  طريق حساب مقدم الشكوى يف املوقع اإللكرتوني للجهازالشكوى الذي يتم عن 

 حق مقدم الشكوى.

 



State of Kuwait                                                                                       دولة الكــويت 

Council of Minister                                                                             مجـلـس الـــوزراء 

Central Agency for Public Tenders                                        الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
 

 لرئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة نموذج تقديم شكوى     

              الشاكي:/سم المناقص ا

    رقم الهاتف     لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة  رقم التسجيل

               العنوان :

          :للشاكي المقيد في سجالت الجهاز البريد اإللكتروني

 

              :الجهة صاحبة الشأن 

           المناقصة / الممارسة / التعاقد المباشر()موضوع 

           الممارسة / التعاقد المباشر( /رقم )المناقصة

              موضوع الشكوى بإيجاز:

             : اإلجراء أو القرار محل الشكوى

            : محل الشكوىالقرار أو تاريخ اإلجراء 

 بيانات الشخص مقدم الشكوى

 االسم

 

 

 التوقيع

 

 

 

 خاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

 رقم الشكوى  تاريخ تقديم الشكوى
 

 التوقيع  الموظف المختص
 

 مالحظات :

 معتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.ئة البيانات الواردة في النموذج ويجب أن يكون موقع الشكوى تعب -1

وكذلك إرفاق اعتماد التوقيع الصادر من المؤيدة لها كافة المستندات  متضمناكتاب رسمي من الشاكي  يرفق مع نموذج الشكوى المعبأ -2

بشأن  49/2016( من القانون رقم 77وذلك خالل المدد المحددة في المادة )الخاص بالشاكي  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  30/2017ة الصادرة بالمرسوم رقم ( من الالئحة التنفيذي43المناقصات العامة والمادة رقم )

 يتم النظر في الشكوى التي تقدم يجب تحديد القرار أو اإلجراء محل الشكوى وتاريخ صدوره من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وال -3

 بعد فوات الموعد المحدد بالمواد المذكورة أعاله.

 سوف يتم تسليم الشاكي إيصاال باستالم الشكوى . -4

من خالل حساب الشاكي في الموقع وذلك فور اعتماده بقرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة سيتم إخطار الشاكي  -5

 .اإللكتروني للجهاز
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