
 دولة الكويت
 لجنة تصنيف متعهدي المقاوالت العامة



  
 تعريف التصنيف

 .او مجموعات او فئات وفقا لمعايير محـدده التصنيف هو طرق ترتيب وتقسيم عناصر مجموعة واحدة
 وقد تختلف طريقة التصنيف حسب الهدف الذي نريده منها.

قصـات وزارات الدولـة ومؤسسـاتها وذلـك المشـاركين فـي منالجنة تصنيف متعهدي المقاولين  يعتمد نظام
عناصــر أساســية وهــي كمــا  اربعــةلألعمــال (اإلنشــائية ، الطــرق والمجــاري ، الكهربــاء ، التكييــف) علــى 

  -يلي :
 الوضع المالي  ( المركز المالي ) . - 1
 سابقة األعمال والخبرة . - 2
 .أو المؤسسة  الجهاز الوظيفي والهيكل التنظيمي للشركة - 3
 .اآللياتالمعدات و  - 4

 .) اربع درجات4(*) عدد درجات التصنيف لدي لجنة المناقصات المركزيه هو (
 ) من قانون المناقصات العامة.8(االولي/الثانية/الثالثة/الرابعة) بموجب المادة رقم (

 



 سة كويتية .أن يكون المتقدم شركة أو مؤس - 1
 أن يكون المتقدم مشترك في غرفة التجارة الكويتية . - 2
 أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المؤسسة ثالث سنوات . – 3
 . فى التصنيف المطلوبأن يكون لدى الشركة أو المؤسسة جهاز فني متخصص  – 4
 أو المؤسسة . أن يكون جميع العاملين من جهاز فنى وٕاداري على كفالة الشركة - 5
 .مناقصات المركزية ( بطاقة مورد )أن يكون المتقدم مسجل لدى لجنة ال – 6
 ان يكون المتقدم قد نفذ منفردا مشاريع داخل دولة الكويت فى مجال التصنيف المطلوب. -7
 -عن : أو المؤسسة أن ال يقل رأس مال الشركة - 8
  .ر )خمسون ألف دينا 50000/  -الفئة الرابعة (  -أ  
 .مائة ألف دينار ) 100000/  -الفئة الثالثة (  -ب  
 .مائتان ألف دينار ) 200000/  -الفئة الثانية (  -جـ 
 .خمسمائة ألف دينار ) 500000/  -الفئة األولي (   -د  
 

ن تسـتوفي شـرط رأس المـال يجب على الشركة او المؤسسة المتقدمه للتصنيف او الترفيـع ا -للعلم:
 التصنيف المتقدمه لها. ن فئاتم فئةلكل 

 مائة الف دينار 100000فئه رابعه تكييف + فئه رابعه كهرباء = رأس المال  -مثال:



 صنيف المطلوب .خبرة سابقة في مجال الت لمتقدملأن يكون  -9
 مجال التصنيف المطلوبنشاط الرئيسي للمقاول بموجب الترخيص التجاري فى اليجب ان يكون  -10

 ى الترخيص التجاري.او مضاف عل
 
 

  
 أن يكون مضى سنة على تصنيف الشركة أو المؤسسة . – 1
عن  في مجال االختصاص أن تكون الشركة أو المؤسسة قد شاركت ونفذت مشاريع حكومية – 2

الحكومية االخري والشركات والمؤسسات التابعة للحكومة  هاتالج طريق لجنة المناقصات المركزية او
 .بدوله الكويت

أن تكــــون الشــــركة أو المؤسســــة مســــتوفية شــــرط رأس المــــال ( مــــع اآلخــــذ بعــــين االعتبــــار شــــروط  - 3
 التصنيف ) .








مدققـــه مـــن مكتـــب تـــدقيق   (أصـــلية)للشـــركة أو المؤسســـة (لـــثالث سنوات)ة المقـــررة ميزانيــال – 1
 .حسابات معتمد

  .المركزية صوره من بطاقة لجنة المناقصات -2
 صورة من شهادة غرفة التجارة والصناعة . – 3
 .صورة من السجل التجاري الخاص بالشركة / المؤسسة  – 4
 .أن وجد للشركة فقط  صورة من عقد التأسيس أو أي تعديل – 5
علـي ان تكـون جميـع الصـفحات  أصلي ( ( R J )الشئون  حديث بالعماله من وزارة كشف – 6

 .(تصنيف/ترفيع)من تاريخ تسليم الملف لدي اللجنة أسبوع صدوره لم يمضي عليهو  )مختومه
 .شهادة تسجيل من جمعية المهندسين الكويتية  - 7
 الوظيفي . مؤسسة موضحًا فيه األسم والمسميالالهيكل التنظيمي للشركة /  – 8
 عقود المشاريع . – 9

 .شاريع الحكومية المنتهية او الجاريةتقديم شهاده لمستوي االداء للم -10
 نسبة العمالة االدارية والفنية الكويتية من اجمالي نسبة العمالة للشركات او  المؤسسات. -11
 ة.ب ان تكون باللغه العربيلمرفقة يججميع الوثائق والمستندات ا -12
 .للمشاريع الغير حكومية (بلدية الكويت)واستالم الحدود صور من تراخيص البناء -13
 .جميع الوثائق والمستندات يجب ان تكون موثقة ومصدقه من جهات االختصاص -14





 
 www.ctc.gov.kwالمركزية تتم تعبأة كافه البيانات على الموقع الخاص بلجنة المناقصات  -1

كلمـــه الســـر يجـــب الحضـــور الـــى لجنـــة المناقصـــات واحضـــار بطاقـــة و  اســـم المســـتخدم للحصـــول علـــىو 
 .الشركة او المؤسسة الخاصه بلجنة المناقصات المركزية

 دنانير لكل طلب)10(  الرسوم الخاصه بطلب التصنيف او الترفيع دفع – 2
وختمــه وتوقيعــه مــن قبــل صــاحب  د بصــحه المعلومــات المقدمــهاقــرار التعهــ ةعــايــتم طببعــد التعبئــة  –3

 .ويتم ارفاقه مع االوراق الثبوتيه الشركة او المخول بالتوقيع
 طلب التصنيف/الترفيع.ب الخاص شراءالوصل  صورة من ارفاق -4
 

. 
 على حسب تسلسلها بالطلب . العقود المرفقه مترق – 1
 بوتيات الخاصة بالتصنيف أو الترفيع .عمل فايل بوكس بجميع الث – 2
األوراق الخاصة بالشركة أو المؤسسة المرفقة مع الطلـب المقـدم ألكثـر مـن شـهر بال يتم االحتفاظ  – 3

 بعد صدور قرار اللجنة .
لــن يــتم اســتالم او تســليم ملــف الشركة/المؤسســة مــن اي شــخص غيــر مفــوض لــدي اللجنــة او  -4

 ة.الشركة/المؤسس ليس علي اقامة
    
 

 (*) لألستفسار 
 2291000 -بدالة اللجنة:

 -داخلي:
1202 
2563 
2562 
2560 

 


