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 ـ بعد االطالع على الدستور.
  ـ وعلى مرسوم ضريبة الدخل 
الكويتيـــة رقم ٣ لســـنة ١٩٥٣ 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى املرسوم االميري رقم 
١٢ لســـنة ١٩٦٠ بقانون تنظيم 
ادارة الفتوى والتشريع حلكومة 

الكويت.
  ـ وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة 
١٩٦٤ بانشـــاء ديوان احملاسبة 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة 
١٩٦٤ في شأن املناقصات العامة 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى املرســـوم بالقانون 
رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد 
العامة والرقابة على  امليزانيات 
تنفيذهـــا واحلســـاب اخلتامي 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى القانون رقم ١ لسنة 
١٩٩٣ بشأن حماية االموال العامة 

والقوانني املعدلة له.
  ـ وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة 
١٩٩٨ بالغاء النصوص املانعة من 
خضوع بعـــض الهيئات العامة 
واملؤسسات العامة لرقابة ديوان 
احملاســـبة او قانون املناقصات 
العامـــة. ـ وعلـــى القانون رقم 
٨ لســـنة ٢٠٠١ في شأن تنظيم 
املال  املباشـــر لرأس  االستثمار 
االجنبي في الكويت. وافق مجلس 
االمة على القانون اآلتي نصه، وقد 

صدقنا عليه واصدرناه.
  الباب األول : في شأن جلنة

   املناقصات املركزية

  مادة ١

  في تطبيق احكام هذا القانون، 

يكون للمصطلحات التالية املعنى 
املبني قرين كل منها:

  ١ ـ الوزيـــر املختـــص: وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

  ٢ ـ اللجنة: جلنة املناقصات 
املركزية.

  ٣ـ  رئيس اللجنة: رئيس جلنة 
املناقصات املركزية.

  ٤ـ  اجلهة صاحبة الشأن: اجلهة 
طالبة املناقصة.

  ٥ ـ امليزانية: ميزانية اجلهة 
صاحبة الشأن.

الدينار  العملة الرسمية:  ـ   ٦  
الكويتي.

  ٧ ـ املنتج الوطني: كل منتج 
يتم انتاجه في دولة الكويت.

  مادة ٢

  تشكل جلنة للمناقصات العامة 
تسمى جلنة املناقصات املركزية 
ذات ميزانية مستقلة وتكون لها 
الشخصية االعتبارية وتخضع 

الشراف مجلس الوزراء.
اللجنة بطرح    وتختص هذه 
املناقصات العامة وتلقي العطاءات 
والبت فيها والغاء املناقصات او 
حتويلهـــا الى ممارســـة واالذن 
باجـــراء التعاقد بطـــرق اخرى 
وفقا لالجـــراءات املبينة في هذا 

القانون.

  مادة ٣

  تتألـــف جلنـــة املناقصـــات 
املركزية من:

  ١ـ  ستة اعضاء من ذوي الكفاءة 
واخلبرة العملية في هذا املجال 
يعينون مبرسوم بناء على عرض 
الوزير املختص ملدة اربع سنوات 

قابلة للتجديد ملرة واحدة، ويعني 
من بينهم الرئيس ونائب الرئيس 
على ان تنتهي مدة نصف اعضاء 
اللجنة املشـــكلة الول مرة بعد 
القانون بعد سنتني  العمل بهذا 
ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي 
مدة عضويتهم وتعيني من يحل 
محلهم ملدة اربع سنوات ويحدد 
مجلس الـــوزراء مكافآت هؤالء 

االعضاء.
الفتـــوى    ٢ ـ ممثـــل الدارة 
والتشـــريع بدرجـــة ال تقل عن 

مستشار مساعد.
  ٣ـ  ممثل لوزارة املالية ال تقل 

وظيفته عن مدير ادارة.
  ٤ ـ ممثـــل للجهـــة املختصة 
بشؤون التخطيط بالدولة ال تقل 

وظيفته عن مدير ادارة.
  وللجنة استدعاء من تراه من 
ذوي اخلبرة ســـواء من اجلهة 
صاحبة الشأن او من غيرها، وذلك 
الســـتيضاح اي من االمور التي 
تتعلق مبباشرة اختصاصاتها 
دون ان يكون له صوت معدود 

في مداوالتها.

  مادة ٤

  يشترط لصحة انعقاد اللجنة 
اغلبيـــة اعضائها على  حضور 
االقل على ان يكـــون من بينهم 
الرئيـــس او نائبه وممثل ادارة 
الفتوى والتشريع، وتصدر اللجنة 
قراراتها باالغلبية املطلقة لعدد 
االعضاء احلاضرين، وعند تساوي 
االصوات يرجح اجلانب الذي فيه 
الرئيس وذلك في غير احلاالت 
التي يشـــترط فيها هذا القانون 

اغلبية خاصة.

او شراءها بطريقة املمارسة، وذلك 
وفقا للشروط التي تضعها اللجنة 

مبا ال يخل بطبيعة املمارسة.

  مادة ١٠

  استثناء من االحكام املتقدمة، 
يجوز للجهات التي يسري عليها 
هذا القانون ان تتعاقد ألي غرض 
من االغراض املنصوص عليها في 
املادة ٦ من هذا القانون عن غير 
طريق اللجنة وبالطريقة املناسبة 
اذا لم تزد قيمة العقد عن النصاب 
الذي حتدده الالئحة التنفيذية، 
وال يجوز ان يتـــم التعاقد على 
هذا الوجه عن ذات االصناف او 
االعمال خالل الشهر الواحد اكثر 

من مرة واحدة.
  وال يجوز في تطبيق احكام 
السابقة جتزئة الصفقة  الفقرة 
الواحدة لصفقات شهرية بقصد 
انقاص قيمتها الى احلد الذي ينأى 
بها عن اخلضـــوع الختصاص 

اللجنة.

  مادة ١١

  يجوز للجنة فيما زاد عن احلد 
املبني وفقا ألحكام املادة السابقة 
ان تأذن للجهة صاحبة الشأن بناء 
على مذكرة مسببة بالتعاقد ألي 
غرض من األغراض املنصوص 
عليها في املادة السادسة من هذا 
القانون باملمارسة أو األمر املباشر، 
إذا رأت مصلحة في ذلك بسبب 
نوع األصناف أو األعمال املطلوبة 
أو لظروف االستعجال وتخضع 
إجراءات التعاقد في هذه احلالة 

للشروط التي تضعها اللجنة.

  مادة ١٢

  تقوم األمانـــة العامة للجنة 
بتســـجيل املوردين واملقاولني 
في قوائم تعدها لذلك، ويشترط 
فيمن يسجل في قائمة املوردين 
واملقاولني ان تتوافر فيه الشروط 
املنصوص عليها في هذا القانون 

والئحته التنفيذية.
  ويصنف املقاولون واملوردون 
املالية  في فئات حسب قدراتهم 
والفنية، وتبني الالئحة التنفيذية 
القانون اجراءات ومواعيد  لهذا 
تقدمي طلبات التسجيل والتصنيف 
واعتمادها من اللجنة وإجراءات 
القـــرارات الصادرة  التظلم من 
بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف 

دوريا.

  مادة ١٣

املقررة    مع مراعاة األحـــكام 
بالنســـبة للمســـتثمر األجنبي 
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في 
املناقصة العامة أو احملدودة ما 

يلي:
  أوال: ان يكون كويتيا فردا أو 

شركة مقيدا في السجل التجاري 
وفي غرفـــة جتـــارة وصناعة 

الكويت.
  ثانيا: ان يكون مســـجال في 
سجل املوردين واملقاولني أو في 

أيهما حسب طبيعة املناقصة.
  ويجوز في املناقصة العامة أو 
احملدودة أن يكون مقدم العطاء 
أجنبيا بشرط ان يكون له شريك 
أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي 

موثق.
  ويشترط في الشريك أو الوكيل 
الكويتي ان تتوافر فيه القدرات 
املناسبة للمناقصة محل العطاء 
واالشـــتراطات والضوابط التي 

حتددها اللجنة.

  مادة ١٤

  ال يجوز ان يتقدم بعطاء في 
املناقصـــات العامة أو احملدودة 
عضو اللجنة أو املوظف بها أو 
بـــأي جهة حكوميـــة، وكذلك ال 
يجوز ان يتقدم اليها الشـــركات 
التي يكون احد شركائها أو أحد 
اعضاء مجلس ادارتها أو العاملني 
بهـــا أو وكالئها عضوا باللجنة، 
وكذلك املكتب االستشاري الذي 
قام بدراسة األعمال املطروحة أو 
إعداد املواصفات وكذلك األفراد 

الذين يعملون به.

  الباب الثاني: إجراءات طرح املناقصة 
وتقدمي العطاءات

  مادة ١٥

  يجب قبل طرح املناقصة العامة 
أو احملدودة ان تعد اجلهة صاحبة 
الشأن صيغة العطاء والشروط 
العامة واخلاصـــة واملواصفات 
التفصيلية وعرضها على اجلهة 

املختصة في اللجنة إلقرارها.
  وتبني الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون إجراءات وشروط طرح 
املناقصـــات العامـــة واحملدودة 

واملمارسات وتقدمي العطاءات.

  مادة ١٦

  يجب تقدمي العطاءات في وثائق 
املناقصة الرسمية الصادرة إلى 
املناقصني وتعتبر جميع وثائق 
املناقصة شخصية للمناقصني 
الذيـــن حصلوا عليها وال يجوز 

حتويلها للغير.

  مادة ١٧

العطاءات    يجـــب ان تعـــاد 
معبأة وكاملة من جميع الوجوه 
حسب الشروط املبينة في وثائق 
املناقصة ومتماشية مع ما نصت 
عليه هذه الوثائق كما يجب أال 
يقوم املناقص بإجراء أي تعديل 
في وثائق املناقصة. ويعد باطال 
كل عطاء يخالف هذه األحكام ما 
لم تقرر اللجنة بأغلبية اعضائها 

احلاضريـــن قبولـــه العتبارات 
تتعلق باملصلحة العامة.

  مادة ١٨

  يجب على املناقص ان يرفق مع 
عطائه التأمني األولي املنصوص 
عليه في شروط املناقصة، ويكون 
هـــذا التأمني بشـــيك مصدق أو 
خطاب ضمان مـــن بنك معتمد 
لدى الكويت وصادر باسم مقدم 
اللجنة، وغير  العطاء ولصالح 
مقترن بأي قيد أو شرط وال يلتفت 
الى العطاءات غير املصحوبة بهذا 

التأمني.
  ويجب ان يكون التأمني صاحلا 

ملدة سريان العطاء.

  مادة ١٩

  اذا كانت املناقصة تنص على 
الســـماح بتقدمي عروض بديلة 
املناقص يرغب في تقدمي  وكان 
عرض بديل أو أكثر ـ يجب عليه 
احلصول علـــى مجموعة أخرى 
من الوثائق الرسمية للمناقصة 
لكل عـــرض بديل يقدمه ويجب 
ان يكتب في وضـــوح على كل 
مجموعة من هـــذه الوثائق انها 

متثل عرضا بديال.

  مادة ٢٠

  في األحوال التي تنص فيها 
وثائق املناقصة على وجوب تقدمي 
عينات للبضائع أو لألصناف ال 
يكون العطاء مقبوال اذا لم يكن 
مصحوبـــا بالعينـــات املطلوبة 
وتبني الالئحة التنفيذية شروط 
وإجـــراءات تســـليم وفحـــص 

العينة.

  مادة ٢١

  تسعر جميع العطاءات بالعملة 
الرســـمية ما لم تنـــص وثائق 
املناقصة على خالف ذلك والسعر 
االجمالي املبني في صيغة املناقصة 
هو السعر الذي تعتبره اللجنة 
بصرف النظـــر عن أي أرقام قد 
تظهر في امللخص العام أو مكان 
آخر في وثائق املناقصة بصرف 
النظر عن أي أخطـــاء يرتكبها 
املناقص أثناء حســـاب ســـعره 
االجمالي، وال يسمح للمناقص 
بإجراء أي تعديل في هذا السعر 
بعد تقدمي عطائه فإذا كان اخلطأ 
احلسابي يجاوزه ٥٪ من السعر 
االجمالي استبعد العطاء ما لم تر 
آراء احلاضرين  اللجنة بإجماع 
قبوله العتبارات تتعلق باملصلحة 

العامة.
  واذا اختلـــف املبلغ املكتوب 
باألرقـــام عـــن املبلـــغ املكتوب 
اللجنة باملبلغ  باحلروف اخذت 

األقل.

  وتنشر قرارات جلنة املناقصات 
املركزية في اجلريدة الرسمية ما 
لم تقرر اللجنة تأجيل النشر بقرار 
مسبب، وحتدد الالئحة التنفيذية 

مدة نشر القرارات.

  مادة ٥

  يعني امني عام للجنة يتولى 
االشـــراف على اجلهاز االداري 
واملالي ويعاونه عدد من االمناء 
العامـــني املســـاعدين ويصدر 
بتعيينهـــم وحتديـــد درجاتهم 
مرسوم، ويحدد الوزير املختص 
اختصاصات االمناء املساعدين 

بناء على اقتراح االمني العام.

  مادة ٦

  ال يجوز للوزارات والهيئات 
العامة واالدارات  واملؤسســـات 
العامة املستقلة وامللحقة في غير 
احلاالت املنصوص عليها في هذا 
القانون ان تســـتورد اصنافا او 
ان تكلف مقاولني بتنفيذ اعمال 
او ان تتعاقد لشراء او استئجار 
اشياء او لتقدمي خدمات فيما عدا 
اخلدمات االستشارية اال عن طريق 

اللجنة.

  مادة ٧

التعاقـــد لالغراض    يكـــون 
املنصوص عليها في املادة السابقة 
عن طريق مناقصـــة عامة تتم 
اليها عن طريق االعالن  الدعوة 
وتخضع ملبادئ العالنية واملساواة 
واملنافسة وفقا لالجراءات املبينة 

في هذا القانون.
  ويجوز اســـتثناء بقرار من 
اللجنة بناء على مذكرة مسببة 
من اجلهة صاحبة الشأن التعاقد 

باحدى الطرق التالية:

  ١ ـ املناقصة احملدودة، وتتم 
اليها لعدد من املوردين  الدعوة 

او املقاولني.
  ٢ـ  املمارسة، وتتم فيها دعوة 
عدد مـــن املشـــتغلني بالغرض 
املطلـــوب ليقـــدم كل منهم بعد 
اخطاره باملواصفات  احملددة عرضا 
او اكثر ووفقا لشروط املمارسة 

الختيار افضل العروض.
  ٣ ـ االمر املباشـــر، ويتم به 
احلصول على الغرض املطلوب 
من السوق مباشرة باسناد االعمال 
او توريد االصناف الى املقاول او 
املورد مباشـــرة بواسطة اجلهة 
صاحبة الشأن وذلك في احلدود 
ووفقا للشروط واالوضاع املبينة 

في هذا القانون.

  مادة ٨

  يكون التعاقد بطريق املناقصة 
احملدودة في احلاالت التي تتطلب 
بحسب طبيعتها قصر االشتراك 
فيها على مورديـــن او مقاولني 
متخصصني في النواحي الفنية 
واملالية، وتبني اسماؤهم في قوائم 
تعدها اجلهة صاحبة الشأن من 
بني املوردين املسجلني او املقاولني 
املعتمدين باللجنة لهذا اخلصوص 
على ان تعرض هذه القوائم على 
اللجنة القرارها وتســـري على 
املناقصات احملـــدودة فيما عدا 
ما تقـــدم جميع االحكام املنظمة 

للمناقصات العامة.

  مادة ٩

  يكـــون التعاقد عـــن طريق 
املمارســـة، وذلك فـــي احلاالت 
التي تقرها اللجنة بسبب طبيعة 
االصناف او االعمال او لظروف 
االستعجال التي تتطلب اجراءها 

 مريم بندق - خالد عمر

  تنشر  «األنباء» مشروع قانون املناقصات العامة اجلديد الذي وافقت اللجنة 

القانونية الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشـؤون القانونية ووزير العدل 

ووزير االوقاف املستشار راشد احلماد على تعديله واحالته الى مجلس الوزراء 

الذي ينظر فيه في جلسة مقبلة.

  وكشفت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان اهم التعديالت 

اجلديدة تتعلق بنسـب التأمـني االولي والنهائي التي تدفع من قبل شـركات 

املقاوالت، ونظم الترسية بالنظر الى االسـعار املقدمة وتقليص فترة الدورة 

املستندية، خصوصا فيما يتعلق بفترة االقفال، ومنح اجلهات كوزارات اخلدمات 

املختصة احلرية في عملية االشراف على تنفيذ مشاريعها بدال من ترك االشراف 

مركزيا في يد وزارة االشغال فقط. ويأتي القانون  بعد انتظار دام اكثر من ٤ عقود 

على اجراء تعديـالت على قانون املناقصات العامة الذي صدر في عام ١٩٦٤، 

وتأتي هذه التعديالت في اطار اصالح األوضاع القانونية للجنة املناقصات املركزية 

والقضاء على الروتني والبطء في تسيير املعامالت وتسريع املشاريع التنموية 

الى جانب تقليص الدورة املستندية.

  ويعد القانون اجلديد ضرورة حتمية في ظل األزمة االقتصادية التي عصفت 

بالعالم والتي استدعت استنفار جميع الطاقات وشحذ األفكار والعقول نحو اخلروج 

من األزمة بأقل اخلسائر، وذلك عن طريق إجراء التعديالت الالزمة على القوانني 

االقتصادية وتسهيل عملية االستثمار لألجنبي في الداخل، اضافة الى توفير مبدأ 

التكافؤ بني املتنافسني في املقاوالت والتوريد والقضاء على الفساد واحلفاظ 

على املال العام وتطوير القدرات الفنية والعملية وإيجاد حتديد أشمل ملعايير 

اجلودة واألسعار والكفاءات. وتقلل القانون احلالي عملية تسابق الشركات على 

تقدمي أقل االسعار لصالح جودة املواصفات كما يحد من ظاهرة بيع املناقصات 

احلكومية بني الشـركات باالتفاق املسبق وأبقى على بعض املواد التي حتمي 

املنتج واملقاول احمللي.

  كما بات من الضرورة القصوى ايضا تعديل القانون ١٩٦٤/٣٧ والذي مضى عليه 

٤٣ عاما بعد التطور الهائل الذي حدث في العالم والثورة العلمية واملعلوماتية 

التي تسـتدعي تعديل القوانني وحماية املستثمرين اذ يعتبر االقتصاد العصب 

الرئيسي الزدهار الدول وتقدمها وتطورها.

  وقد تضمن القانون اجلديد للمناقصـات العامة ٤ أبواب تضمن الباب األول 

في شأن جلنة املناقصات املركزية واحتوى على ١٤ مادة وتضمن الباب الثاني 

إجراءات طرح املناقصة وتقدمي العطاءات على ٨ مواد بينما احتوى الباب الثالث 

على اجراءات البت في املناقصة وتوقيع العقد على ١٩ مادة وجاء الباب الرابع 

احكام ختامية في ٩ مواد، وبذلك يكون القانون احلالي مؤلفا من ٥٠ مادة فقط 

بينما احتوى القانون ١٩٦٤/٣٧ على ٦٦ مادة.

  وفيما يلي نص القانون اجلديد بشأن املناقصات العامة: 

 أهم التعديالت تتعلق بنسـب التأمين األولي والنهائي التي تدفع من قبل شـركات المقاوالت ونظم الترسـية
 ميزانية مستقلة للجنة تختص بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وإلغاء المناقصات أو تحويلها إلى ممارسة

 البقية ص٥ 
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