
 
 

 دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 لجنة تصنيف متعهدي المقاوالت العامة
 المقاولين ترفيعلتصنيف و والشروط الخاصة مواد الالئحة التنفيذية

 )49/2016لقانون المناقصات العامة رقم (
 

مواعيد تقديم طلبات وٕاجراءات وشروط وفئات التصنيف 
 والتظلم منها

 17مادة 
 

ى لجنة تصنيف متعهدي المقاوالت العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلى أربعـة فئـات تتول
 والفني وسابقة أعماله ، وذلك على الوجه التالي : كل حسب مركزه المالي

 
 . الفئة األولي :1

ـــرى أو ذات المســـتوى  ـــام بالمشـــروعات الكب ـــى القي ـــاوالت القـــادرين عل تشـــمل متعهـــدي المق
 تقديراتها المبدئية على عشرة ماليين دينار كويتي . لتي تزيدالهندسي العالي وا

 
 الفئة الثانية :. 2

تشمل متعهدي المقاوالت ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم االشتراك فـي مناقصـات 
 خمسة ماليين دينار كويتي وال تزيد على مائة مليون دينار كويتي . ال تقل تقديراتها عن

 
 ثالثة :الفئة ال. 3

تشمل متعهدي المقاوالت الذين يسـمح لهـم باالشـتراك فـي المناقصـات التـي ال تقـل تقـديراتها 
 وال تزيد على عشرة ماليين دينار كويتي . عن مليون دينار كويتي

 
 الفئة الرابعة :. 4

تشمل متعهدي المقاوالت المحليين الذين يسمح لهم باالشـتراك فـي المناقصـات التـي ال تزيـد 
وال يجــوز أن ترســى علــى متعهــد المقــاوالت العامــة  دينــار كــويتي . راتها علــى مليــونيتقــدي

 األقصى المقرر له . أعمال إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقى عنده من أعمال جاوزت الحد



 
 
 

ويضـــع مجلـــس إدارة الجهـــاز قواعـــد وفئـــات وٕاجـــراءات تصـــنيف مقـــدمي الخـــدمات والخبـــراء 
 ديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولي تصنيفهم .وتح واالستشاريين والفنيين ،

 ويعاد النظر في التصنيف دوريا .

 18مادة 
تقدم طلبات التصنيف خالل األسبوع األول من كل شهر إلى أمانة سر لجنة التصـنيف علـى 

التـي يطلـب تصـنيفه بهـا ، وتحـال هـذه الطلبـات إلـى لجنـة التصـنيف  أن يحدد المتقدم الفئـة
قام به من أعمـال ومـدى كفايـة  تقييم المركز المالي والفني للمتقدم وسابق مالبحث الطلب و 

هــذه المقــدرة واألعمــال لتصــنيفه بأحــدي الفئــات المحــددة وذلــك كلــه بعــد اســتيفائه للشــروط 
وتصدر األمانة العامة للجهاز قرارهـا فـي طلـب التصـنيف خـالل شـهر مـن تـاريخ  المطلوبة .

طلب لم يصـدر بشـأنه قـرار مـن لجنـة التصـنيف خـالل هـذه  لتقديم الطلب ويعتبر مرفوضا ك
 صدوره . المدة وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خالل أسبوع من

 

لتقديم طلب  اإلجراءات والشروط والمستندات المطلوبة
 التصنيف أو رفع فئة التصنيف

 19مادة
 
 
 
 

 تصنيف :إجراءات تقديم طلب التصنيف ألول مرة أو رفع فئة ال أوال :ً 
 
الحصول على نموذج طلب التصنيف أو رفع الفئة شامال إيصال متضمنا اسم المسـتخدم  .1

الســر التــي يمكــن لمقــدم الطلــب مــن خاللهــا التقــدم بطلبــه وذلــك بعــد ســداد الرســوم  وكلمــة
 المطلوبة .

ع وتقديمــه للجنــة التصــنيف بالجهــاز ، وللجهــاز يــرفتتعبئــة نمــوذج طلــب التصــنيف أو ال .2
 خالل الموقع الرسمي للجهاز . د حاالت التقديم الكترونيا منتحدي

 
 



 
 الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف ألول مرة أو رفع فئة التصنيف : ا:ثاني

 
 أن يكون المتقدم كويتيا فردا أو شركة مقيدا بالسجل التجاري . .1
ط بالنسبة لألفراد ثالث سـنوات أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشا .2

للشـــركة (لـــثالث ســـنوات) (أصـــلية) مدققـــة مـــن مكتـــب تـــدقيق  وأن يقـــدم الميزانيـــة الخاصـــة
 حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة .

 أن يكون الجهاز الفني للشركة أو لألفراد متخصصا في أعمال التصنيف المطلوب . .3
خيص التجاري يسمح بمزاولة نشـاط التصـنيف المطلـوب أن يكون النشاط المحدد في التر  .4

. 
أن تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال  .5

الجهاز أو الجهات الحكومية األخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة  االختصاص عن طريق
ح له أن يقدم أعمال منفـذه بغيـر القطـاع فيسم للحكومة بدولة الكويت ، ما عدا الفئة الرابعة

هــذه األعمــال  الحكــومي شــريطة أن يقــدم صــورة تــراخيص البنــاء حتــى يقــوم الجهــاز بتقيــيم
 والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمة .

 
 أن ال يقل رأس مال الشركة أو األصول المملوكة للفرد عن : .6
 
 عشرة ماليين دينار كويتي .)  10000000/ -( الفئة األولي أ.

 خمسة ماليين دينار كويتي .)  5000000/ -( الفئة الثانية ب.

 مليون دينار كويتي .)  1000000/ -( الفئة الثالثة ج.
 مائة ألف دينار كويتي .)  100000/ -( الفئة الرابعة د.
 

 
فـي حــال تقـديم عقــود منفـذة مــن البـاطن يجــب تقـديم كتــاب صـادر مــن الجهـة المختصــة  .7

 على اسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن . بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة
 توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب . .8
 

المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لها باالستثمار  5و 2وتستثنى من أحكام البندين 
في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة  2013لسنة  116وفقا ألحكام القانون رقم ، 

 بالجهاز . الكويت ، وذلك بشرط تقديم الترخيص للجنة التصنيف
 



 
ـــا:ً  ـــوب تقـــديمها مـــن الشـــركات أو األفـــراد ثالث ـــب  األوراق والمســـتندات المطل المتقـــدمين بطل

 التصنيف : التصنيف ألول مرة أو رفع فئة
 
 صورة شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز . .1
 صورة الترخيص التجاري . .2
 صورة شهادة غرفة التجارة والصناعة . .3
 صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد . .4
، والنظـــام األساســـي بالنســـبة صـــورة عقـــد تأســـيس الشـــركة وأي تعـــديل قـــد يطـــرأ عليـــه  .5

 للشركات المساهمة .
شهادة صـادرة مـن الهيئـة العامـة للقـوى العاملـة توضـح نسـبة العمالـة الوطنيـة ، وكـذلك  .6

  .(صالحة لمدة عام)طاع األهلي والقرارات الصادرة لهفي الق مدى إلتزامه بأحكام قانون العمل
سم والمسـمى الـوظيفي لشـاغلي الوظـائف صورة الهيكل التنظيمي للشركة موضحا فيه األ .7

 المحددة بالهيكل .
 وجد)  لمرور(إنكشف بالمعدات واآلليات التي يمتلكها المقاول صادر من اإلدارة العامة ل .8
 صورة عقود المشاريع المنفذة . .9

 تقديم شهادة لمستوى األداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها . . 10
 

 جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية .ويجب أن تكون 
أما بالنسبة للشـركات األجنبيـة فيجـب أن تكـون جميـع الوثـائق والمسـتندات موثقـة ومعتمـدة 

لشـركة ومصــدق عليهـا وفقــا لإلجــراءات لالمركـز الرئيســي  مـن قبــل سـفارة دولــة الكويـت ببلــد
 المتبعة في هذا الشأن .

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ن قرارات لجنة التصنيفالتظلم م
 20مادة 
 

يجوز لكل ذي شأن الـتظلم مـن القـرارات الصـادرة عـن لجنـة التصـنيف أمامهـا ، وذلـك خـالل 
 إخطاره .ويكون التظلم بطلب مكتوب متضمنا األسباب التي بني عليها . أسبوعين من تاريخ

ديمـه ، ويعتبـر وتصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسببا خـالل أسـبوعين مـن تـاريخ تق
وللمـتظلم فـي حالـة الـرفض أن  التظلم خالل هـذه المـدة بمثابـة رفضـه . عدم رد اللجنة على

المجلـس  يتظلم أما المجلس خالل أسبوع مـن تـاريخ إخطـاره أو عـدم الـرد عليـه ويكـون قـرار
 نهائيا .

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 التعليمات

بعد  www.ctc.gov.kwالمركزي  تتم تعبأة كافه البيانات على الموقع الخاص بالجهاز -1
 شامال اسم المستخدم وكلمة السر. نموذج طلب  الحصول علي

شهادة واحضار مقر الجهاز الى  وللحصول على اسم المستخدم وكلمه السر يجب الحضور
 .المركزي للمناقصات العامة بالجهازالشركة او المؤسسة الخاصه  تسجيل

 
 -او الترفيع: دفع الرسوم الخاصه بطلب التصنيف – 2

 الرسم ملخص الخدمة الخدمة األلكترونية م
طلب تصنيف أول  1

 مره
طلب تصنيف أول 

 مره
 د.ك 100

طلب ترفيع فئة  2
التصيف من الرابعة 

 الي الثالثة

طلب ترفيع من فئة 
 الي اخري

 د.ك 200

طلب ترفيع فئة  3
التصنيف من الثالثة 

 الي الثانية

طلب ترفيع من فئة 
 الي اخري

 د.ك 300

طلب ترفيع تصنيف  4
من الثانية الي 

 األولي

طلب ترفيع من فئة 
 الي اخري

 د.ك 400

 
بعد التعبئة يتم طباعة اقرار التعهد بصحه المعلومات المقدمه وختمه وتوقيعه من قبل  –3

 المعتمد توقيعه لدي الجهاز, وارفاقه مع االوراق الثبوتيه.
 لسلها بالطلب .ترقم العقود المرفقه على حسب تس – 4
 عمل فايل بوكس بجميع الثبوتيات الخاصة بالتصنيف أو الترفيع . – 5
 يتم استقبال طلبات التصنيف والترفيع خالل االسبوع األول من كل شهر. -6
 ارفاق صورة من وصل الشراء الخاص بطلب التصنيف/الترفيع. -7
ليس على اقامة الشركة  لن يتم استالم او تسليم ملف الشركة/المؤسسة من اي شخص -8

 او المؤسسة.



 
 

 : ةمالحظ

المرفقـة مـع الطلـب المقـدم و الخاصـة بالشـركة أو المؤسسـة  لملفاتاالحتفاظ با لن يتم (*)

 ألكثر من شهر بعد صدور قرار اللجنة .
 

 :لالستفسار يرجي االتصال
 2291000 -بدالة اللجنة:

 داخلي:
1202 
2563 
2562 
2560 


