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مادة ()1
الشروط الواجب توافرها يف مقدم العطاء

يشترط فيمن يتقدم بعطاء لهذه الممارسة أن يكون كويتيا  -فردا كان أم شركة  -ومقيدا في السجل

التجاري ومسجال لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،وأن يقدم ما يثبت ذلك بموجب شهادة
حديثة معاصرة لعام طرح الممارسة.

ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا  -ما لم يكن الطرح مقصو ار على الشركات الوطنية  -وفي هذه

الحالة ال تسري في شأنه أحكام كل من البند رقم ( )1من المادة ( )23والمادة ( )24من المرسوم
بالقانون رقم ( )68لسنة  1980بشأن قانون التجارة وتعديالته.
مادة ()2

عنوان مقدم العطاء

على مقدم العطاء أن يبين عنوانه في دولة الكويت إذا كان ممارسا محليا ،وفي الكويت والخارج إذا

كان أجنبيا ،وتعتبر جميع المراسالت واالخطارات واإلعالنات التي توجه إليه على هذا العنوان بمثابة

إعالن قانوني صحيح ،وعليه أن يخطر الجهة العامة بكل تغيير يحدث على هذا العنوان كتابة وبعلم
الوصول ،وإذا لم يتم هذا اإلخطار تعتبر جميع المراسالت واالخطارات واإلعالنات القضائية التي
ترسل إليه على عنوانه القديم صحيحة ونافذة في حقه وبمثابة إعالن قانوني سليم منتجا لكافة آثاره

القانونية.

مادة ()3

تسليم وثائق املمارسة

يتم تسليم وثائق الممارسة لمن يرغب من الممارسين خالل الزمان وفي المكان المحددين في اإلعالن

عن الممارسة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق ،ويستثنى من هذا الرسم أصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.

مادة ()4

النقص أو القصور أو التباين يف مستنداﺕ املمارسة
أ -إذا تبين للممارس عند دراسة وثائق الممارسة وجود أي خطأ أو قصور أو تباين في مستندات
الممارسة أو في جداول الكميات واألسعار مما قد يؤدي إلى اللبس أو التأثير على فئات العطاء

أو قيمته ،فعليه قبل إعداد العطاء أن يستوضح األمر خطيا من الجهة التي تتولى إجراءات

الممارسة ،فإذا رأت تلك الجهة جدية االستيضاح فيتم الرد عليه أثناء االجتماع التمهيدي (إن
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وجد) أو تعميم االستيضاح والرد بموجب كتاب يتم توجيهه لكل ممارس قام بشراء وثائق

الممارسة ،ويعتبر الرد في هذه الحالة جزءا ال يتج أز من تلك الوثائق.

ب -تقديم العطاء من الممارس يعد إق ار ار منه بأنه قد قام بدراسة األعمال المطلوب تنفيذها على ضوء
المواصفات والشروط المحددة بوثائق الممارسة وأنه اطلع على كافة األمور ذات الصلة بموضوع

العقد.

ج -إذا ثبت في أي وقت أن البيانات أو المستندات التي قدمها الممارس غير صحيحة أو تنطوي

على غش أو تدليس أو تزوير يكون من حق الجهة العامة فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ
على الحساب ،بما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة ( )19من هذه الشروط.
مادة ()5
شروط إعداد وتقديم العطاء

 -1يتعين أن يكون العطاء مكتوبا وموقعا عليه في كافة وثائق الممارسة الرسمية الصادرة إلى
الممارسين ،وال يجوز التنازل عن تلك الوثائق إلى الغير.

 -2يتعين أن يكون العطاء معبأ وكامال من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق الممارسة،
وال يجوز للممارس أن يقوم بإجراء أي تعديل في وثائق الممارسة.

 -3يتعين أن يوضع العطاء في المظاريف الرسمية المخصصة للممارسة ،ويحكم إغالقه ،وال تقبل
المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة ،وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف الممارسة

الرسمي يجب على الممارس أن يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء ،مع

مراعاة حكم البند ( )6من هذه المادة.

 -4في حال ما إذا نصت الوثيقة (( )2-1الشروط الخاصة للممارسة) على جواز تقديم عروض
بديلة ،ورغب الممارس في تقديم عرض بديل أو أكثر ،فيجب عليه الحصول على مجموعة من

الوثائق الرسمية للممارسة لكل عرض بديل يرغب في تقديمه ،ويجب أن يدون بوضوح على كل

مجموعة من الوثائق ما يدل على أنها تمثل عرضا بديال.

 -5يجب أن يقدم العطاء من الممارس أو من يفوضه رسميا في ذلك خالل الزمان وفي المكان
المحددين في وثائق الممارسة مقابل إيصال مثبت به بيانات الممارس ورقم الممارسة وموضوعها.

 -6لن يتم استالم أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
 -7لن يتم استالم أي عطاء عليه عالمة أو إشارة.

 -8مالم يتم حظر ذلك في وثائق الممارسة ،يجوز استعمال الوسائل االلكترونية إلتمام اإلجراءات
السابقة كلها أو بعضها ،شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات السابقة.
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 -9تقدم العطاءات الكترونيا في أقراص ممغنطة  CDفيما عدا التأمين األولي وصيغة العطاء فيتم
تقديمهما ورقياً.

 -10يعد باطال كل عطاء يخالف أحكام البندين ( )2و ( )3ما لم يتم قبوله العتبارات تتعلق
بالمصلحة العامة.

مادة ()6

مدة سريان العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره ولمدة ( 90يوما) من تاريخ فض

مظاريف العطاءات ،وال يؤخذ بأي تعديل في األسعار بعد تقديم العطاء.

وإذا تعذر البت في العطاءات خالل المدة المحددة لسريانها ،فسيطلب من مقدمي العطاءات قبول

سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على األكثر ،ويتعين أن يوافق كل منهم كتابة على التمديد مع
تجديد مدة التأمين األولي ،ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه.
مادة ()7

االجتماع التمهيدي

أ -في الحاالت التي يتقرر فيها عقد جلسة لالستفسارات ،سيعقد اجتماعا تمهيدا للرد على
االستفسارات المقدمة بشأن الممارسة وفقا للموعد والمكان المحددين باإلعالن عنها.

ب -يجوز لكل من قام بشراء وثائق الممارسة حضور االجتماع المشار إليه سواء بشخصه أو من
يمثله.

ج -يعتبر كل ما يدون بمحضر هذا االجتماع جزءا ال يتج أز من وثائق الممارسة ويسرى في مواجهة
مقدمي العطاءات.

د -سيتم تعميم األسئلة واالستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد
إقفال العطاءات بوقت كاف.
مادة ()8

آخر موعد لتقديم العطاءاﺕ

يقبل تقديم العطاءات خالل الموعد المحدد باإلعالن عن الممارسة ولن يلتفت إلى أي عطاء يقدم

بعد الميعاد المذكور ،كذلك لن يلتفت إلى أي تعديل في العطاء يرد بعد الموعد المشار إليه.
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مادة ()9

حمتوياﺕ العطاء

أوال :إذا نصت الوثيقة (( )1-2الشروط الخاصة للممارسة) على تقديم العطاء متضمنا عرضا ماليا
فقط ،فإنه يتعين أن يقدم العطاء في مظروف واحد مغلق يحتوي على ما يلي:

 -1التأمين األولي المطلوب.

 -2كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة وما اشتملتا عليه من وثائق والشروط والمواصفات
الفنية

للمواد المطلوب توريدها وأية بيانات أخرى عن العطاء المقدم.

 -3بيانات كاملة عن الشركات أو األفراد الكويتيين الذين قد يسند إليهم من الباطن القيام بجزء من
األعمال المطلوبة بموجب الممارسة إذا تطلبت وثائق الممارسة ذلك.

 -4نموذج صيغة العطاء معتمد من مقدم العطاء.

 -5قوائم األسعار أو جداول الكميات أو كالهما وفقا لمتطلبات الممارسة.

 -6أية عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعطاء وفقا لما تقضي به شروط الطرح.
 -7أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق الممارسة.

ثانيا :إذا نصت الوثيقة (( )1-2الشروط الخاصة للممارسة) على تقديم العطاء متضمنا عرضا فنيا
وعرضا ماليا ،فإنه يجب أن يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني واآلخر

للعرض المالي ،وذلك على النحو التالي:

أ  -المظروف الفني ،ويجب أن يحتوي على ما يلي:
 .1التأمين األولي المطلوب.

 .2ك راسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة وما اشتملتا عليه من وثائق والشروط والمواصفات
الفنية

للمواد المطلوب توريدها وأية بيانات أخرى عن العطاء المقدم.

 .3بيانات كاملة عن الشركات أو األفراد الكويتيين الذين قد يسند إليهم من الباطن القيام بجزء
من األعمال المطلوبة بموجب الممارسة إذا تطلبت وثائق الممارسة ذلك.

 .4أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق الممارسة.

ب -المظروف المالي ،ويجب أن يحتوي على ما يلي:
 .1صيغة العطاء معتمدة من مقدم العطاء.

 .2قوائم األسعار أو جداول الكميات أو كالهما وفقا لمتطلبات الممارسة.

 .3أية عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعطاء وفقا لما تقضي به شروط الطرح.
 .4أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق الممارسة.
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مادة ()10

التأمني األول

يجب على الممارس أن يقدم مع عطائه تأمينا أوليا ال يقل عن القيمة المذكورة في المادة ( )7من
الوثيقة ( ( )1-2الشروط الخاصة للممارسة ) ،وذلك في صورة شيك مصدق أو خطاب ضمان غير
مشروط وخال من أية تحفظات وغير قابل للرجوع فيه ،صاد ار من أحد البنوك المعتمدة لدى دولة

الكويت باسمه ولصالح الجهة التي تتولى إجراءات الممارسة ،على أن يكون هذا التأمين صالحا لمدة

سريان العطاء ،ويستبعد كل عطاء ال يكون مصحوبا بكامل هذا التأمين ،وال يجوز رد التأمين األولي

إال بعد مرور ( )90يوما من تاريخ إقفال الممارسة أو عندما يقوم الممارس الفائز بتقديم التأمين
النهائي وتوقيع العقد ما لم يتم إلغاء الممارسة ،ولن تدفع الجهة العامة أية فوائد على مبلغ هذا

التأمين.
•

في حال ما إذا نصت الوثيقة (( )1-2الشروط الخاصة للممارسة) على قابلية الممارسة للتجزئة،

فإنه يجب على الممارس أن يقدم مع عطائه تأمينا أوليا ال يقل عن القيمة المذكورة في الوثيقة
المشار اليها لكل بني من البنود التي يرغب في التقدم لها.
مادة ()11
األسعار

 .1تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية لدولة الكويت ،وإذا أجازت وثائق الممارسة تقديم
األسعار بغير ذلك ،فسيتم معادلتها بالدينار الكويتي وفقا لسعر الصرف المعلن عنه ببنك
الكويت المركزي في تاريخ فض المظاريف المالية.
 .2يجب أن تكتب األسعار ومفرداتها باألرقام والحروف بطريقة غير قابلة للمحو.
 .3السعر اإلجمالي المبين في الوثيقة (( )2-3نموذج صيغة العطاء) هو السعر الذي سيعتد
به بصرف النظر عن أي أرقام قد تظهر في الملخص العام أو أي مكان آخر في وثائق
الممارسة وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها الممارس أثناء حساب سعره اإلجمالي.
• في حال ما إذا نصت الوثيقة (( )1-2الشروط الخاصة للممارسة) على قابلية الممارسة
للتجزئة ،فإن السعر اإلجمالي لكل بني على جده المبين في الوثيقة (( )2-3نموذج
صيغة العطاء) هو السعر الذي سيعتد به بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في
الملخص العام أو أي مكان آخر في وثائق الممارسة وبصرف النظر عن أية أخطاء
يرتكبها الممارس أثناء حساب سعره اإلجمالي لكل بند.
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 .4ال يسمح للممارس بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
 .5األسعار التي يحددها الممارس بجدول األسعار تشمل إتمام جميع األعمال وفقا لشروط العقد
بما في ذلك المصروفات وااللتزامات أيا كان نوعها والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد
األخرى إن وجدت ورسوم الميناء والرصيف والتنزيل واإلرشاد وأية ضرائب أو رسوم أخرى
قد تستحق على المواد التي تدخل الكويت ألغراض العقد.
 .6إذا كان الخطأ الحسابي يجاوز  % 5من السعر اإلجمالي ،فسوف يتم استبعاد العطاء ما
لم يتم قبولها العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
 .7إذا اختلف المبلغ المكتوب باألرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف سيعتد بالمبلغ األقل.
 .8إذا وجد عند التدقيق في العطاء أن األسعار الفردية والتفصيالت غير مطابقة للسعر
اإلجمالي ،تكون العبرة بالسعر اإلجمالي إال إذا كان الخطأ فيه بالزيادة على مجموع األسعار
الفردية والتفصيالت فيعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح.
• في حال ما إذا نصت الوثيقة (( )1-2الشروط الخاصة للممارسة) على قابلية الممارسة
للتجزئة ،فإنه إذا وجد عند التدقيق في العطاء أن بعض األسعار الفردية والتفصيالت
غير مطابقة للسعر اإلجمالي لكل بند على حده ،تكون العبرة بالسعر اإلجمالي لكل بند
إال إذا كان الخطأ فيه بالزيادة على مجموع األسعار الفردية والتفصيالت فيعتد في هذه
الحالة بالمجموع الصحيح.
 .9إذا وجد عند التدقيق أن بعض األسعار الفردية مبالغ فيها زيادة أو نقصا ،يتم استدعاء
الممارس الفائز قبل ترسية الممارسة عليه لتعديل األسعار في حدود السعر اإلجمالي
للممارسة.
• في حال ما إذا نصت الوثيقة (( )1-2الشروط الخاصة للممارسة) على قابلية الممارسة
للتجزئة ،فإنه إذا وجد عند التدقيق أن بعض األسعار الفردية مبالغ فيها زيادة أو نقصا،
يتم استدعاء الممارس الفائز قبل ترسية الممارسة عليه لتعديل األسعار في حدود السعر
اإلجمالي لكل بني على حده.
 .10إذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائه جاز
استبعاد عطائه واعتباره منسحبا ويتم مصادرة التأمين األولي وإرساء الممارسة على من يليه

()11

في الترتيب ،شريطة استيفائه لكافة شروط الترسية ،إال إذا كان هناك سببا يتم على ضوئه
إلغاء الممارسة أو إعادة طرحها.
 .11األسعار الواردة بالعطاء هي التي سيتم المحاسبة النهائية عليها بغض النظر عن تقلبات
األسعار أو سعر العملة أو زيادة الرسوم الجمركية أو رسوم االستيراد األخرى أو رسوم الميناء
أو الرصيف أو التنزيل أو اإلرشاد أو النقل أو فرض أية ضرائب أو رسوم أو تكاليف أخرى
قد تستحق على المواد التي تدخل الكويت ألغراض العقد.
مادة ()12

فض املظاريف ودراسة العطاءاﺕ والبت فيها

سيتم فض مظاريف العطاءات ودراستها والبت فيها طبقا لإلجراءات واألحكام المنصوص عليها

بالقانون رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة (المعدل بالقانون رقم  74لسنة )2019
والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  30السنة .2017
مادة ()13

()1

التـرســية

يتم ترسية الممارسة على (الممارس/االستشاري) الذي استوفى الشروط الفنية َّ
وقدم أفضل
ماليا بقسمة
فنيا ً
ماليا ،وفًقا لنظام التقييم بالنقاط ،حيث سيتم ترتيب العطاءات ً
فنيا ً
العطاءات ً

القيمة المالية لكل عطاء على إجمالي مجموع النقاط الحاصل عليها في التقييم الفني طبًقا

لعناصر التقييم المنصوص عليها في المستند رقم (( )2الشروط الخاصة للممارسة) ،وتتم

الترسية على العطاء الحاصل على أقل ناتج لعملية القسمة باعتباره األول في الترتيب

ماليا.
فنيا ً
واألفضل ً
ومع ذلك يجوز إرساء الممارسة على العطاء التالي في الترتيب إذا كانت أسعار أفضل
ٍ
بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن
ماليا من خالل ناتج القسمة منخفضة
فنيا ً
العطاءات ً
القيمة التقديرية للممارسة ،فإذا تساوى ناتج القسمة بين عطاءين أو أكثر فتتم الترسية باالقتراع

بينهم .وفي جميع الحاالت يجوز استدعاء جميع مقدمي العطاءات المقبولة فنياً للتفاوض

()2

ماليا للتفاوض معه وصوًال ألفضل األسعار.
فنيا ً
معهم أو استدعاء صاحب العطاء األفضل ً
ِ
تخطر الجهة التي تتولى إجراءات الممارسة (الممارس/االستشاري) الذي رست عليه الممارسة
كتاب ًة وبعلم الوصول بقبول عطائه وبترسية الممارسة عليه ،وال يترتب على إرساء الممارسة
()12

وإبالغ (الممارس/االستشاري) الفائز بها أي حق له ِقبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد،

()3

متعاقدا إال من تاريخ التوقيع على العقد.
وال يعتبر (الممارس/االستشاري) الفائز
ً
تُ ِ
خطر الجهة العامة (الممارس/االستشاري) الفائز في الممارسة لتقديم التأمين النهائي ،فإذا

منسحبا ما لم تقرر الجهة العامة َمـد
لم يقدمه خالل شهر من تاريخ إخطاره ،جاز اعتباره
ً
الميعاد لمدة أخرى مماثلة ،فإذا تخلف (الممارس/االستشاري) الفائز عن تقديم التأمين النهائي
في الموعد المحدد له ِ
فضال عن توقيع أي جز ٍاء آخر وفًقا ألحكام
خسر تأمينه األولي،
ً

القانون رقم ( )49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة (المعدل بالقانون رقم  74لسنة
()4

.)2019

تطلب الجهة العامة من (الممارس/االستشاري) الفائز الحضور لتوقيع العقد خالل ()30

يوما من تاريخ تقديم التأمين النهائي ،ويجوز تجديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير
ً
ِ
لعذر تْقبله ،فإذا لم يتقدم (الممارس/االستشاري) الفائز في هذا الميعاد لتوقيع
من قبلها أو ُ
فضال عن مصادرة
منسحبا مع خسارته التأمين النهائي
العقد بدون أسباب مقبولة أُعتُِبر
ً
ً
التأمين األولي وتوقيع أي جز ٍاء آخر وفًقا ألحكام القانون رقم ( )49لسنة  2016بشأن

المناقصات العامة (المعدل بالقانون رقم  74لسنة .)2019
()5

إذا انسحب (الممارس/االستشاري) الفائز ألي سبب ،يجوز إلغاء الممارسة أو إعادة طرحها

ويعاَقب (الممارس/االستشاري)
أو إرسائها على (الممارس/االستشاري) التالي في الترتيبُ ،
المنسحب بمصادرة التأمين األولي ،دون اإلخالل بحق الجهة العامة في التعويض.
ُ
مادة ()14

التأمني النهائي

يلتزم الممارس الفائز خالل شهر من تاريخ إخطاره بالترسية بتقديم تأمين نهائي بالقيمة المقررة في
المادة ( )8من الوثيقة ( ( )1-2الشروط الخاصة للممارسة ) ،في صورة خطاب ضمان غير مشروط
وخالي من أية تحفظات وصالح لألداء بأكمله وغير قابل للرجوع فيه ،صاد ار من أحد البنوك المعتمدة
لدى دولة الكويت باسمه ولصالح الجهة العامة ،وذلك بصفة تأمين وضمان لتنفيذ كافة التزاماته
المقررة بالعقد ،على أن يكون ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بمدة
ثالثة أشهر ،إال إذا نصت الشروط الخاصة على مدة أطول ،ويتم مد مدة سريان خطاب الضمان
قبل انتهاء مدة سريانه إذا توافرت األسباب القانونية المبررة للتمديد ،وال تدفع عن مبلغه فوائد ،ويحق
للجهة العامة أن تخصم من قيمته الغرامات والتعويضات والمصاريف التي تستحق على الممارس
الفائز بموجب العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو إثبات حدوث الضرر
()13

الذي يعتبر متحققا في كل األحوال ،ودون أن يكون للممارس الفائز أو البنك حق االعتراض على
هذا الخصم ،وفي حالة نقصان مبلغ التأمين ألي سبب كان يجب على الممارس الفائز تكملة قيمة
التأمين إلى ما يوازي النسبة المقررة ،وذلك خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك كتابة وبعلم
الوصول ،فإذا لم يقم بذلك حق للجهة العامة تكملة هذا التأمين خصما من مستحقاته بمقتضى العقد
أو أي عقد آخر لديها ،فإذا لم تكن له مبالغ مستحقة الصرف أو لم تغط مستحقاته قيمة التأمين
المقررة أو عجز عن تكملة التأمين خالل المهلة المشار إليها ،حق للجهة العامة فسخ العقد أو سحب
العمل والتنفيذ على الحساب ،وذلك بعد إخطاره كتابة وبعلم الوصول دون حاجة التخاذ أية إجراءات
قضائية مع حفظ حق الجهة العامة في الرجوع عليه بالتعويض عن األضرار المترتبة على ذلك،
ويرد التامين النهائي أو ما تبقى منه للمورد فور إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية ،ما لم يكن مستحقا
لتغطية أية حقوق ناجمة عن تنفيذ العقد أو أية حقوق أخرى مستحقة للجهة العامة أو أية جهة عامة
أخرى.
مادة ()15

التعاقد من الباطن

ال يجوز للممارس الفائز التعاقد من الباطن لتوفير المستشارين واالختصاصيين المطلوبين إال بموافقة
كتابية مسبقة من الجهة العامة ،وبشرط أن يكون المتعاقد من الباطن مؤهال لتوفير المستشارين
واالختصاصيين المطلوبين بموجب العقد ،وفي هذه الحالة يظل الممارس الفائز مسئوال مع المتعاقد
من الباطن مسئولية تضامنية عن تنفيذ جميع أحكام العقد.
مادة ()16

تغيري كيان املمارس الفائز

إذا كان الممارس الفائز شركة وحدث أي تغيير في كيانها أو شكلها القانوني ،فإنه يتعين عليها فو ار
أن خطر الجهة العامة بذلك كتابة وبعلم الوصول ،مع تقديم المستندات الموثقة الدالة على ذلك ،ولن
يكون لها بعد هذا التغيير أي حق مهما كان بموجب العقد قبل الجهة العامة ما لم يتم هذا اإلخطار،
وفي جميع األحوال لن يؤثر هذا التغيير في التزاماتها الناشئة عن العقد.

()14

مادة ()17

فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب املمارس الفائز

عالوة على أي حق آخر مقرر للجهة العامة في العقد أو في القانون ،للجهة العامة الحق في فسخ
العقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب الممارس الفائز ألي سبب من األسباب التالية:
 .1إذا أخل الممارس الفائز بأي من االلتزامات أو الشروط الواردة في العقد.
 .2إذا عجز الممارس الفائز عن البدء في التوريد أو أظهر بطئا في التنفيذ بشكل يتحقق معه للجهة
العامة أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة.
 .3إذا لم يقم الممارس الفائز باألعمال محل العقد بشكل جاد أو أهمل بشكل واضح وبإصرار في
تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
 .4إذا قام الممارس الفائز بالتعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة
العامة.
 .5إذا تجاوزت قيمة الغرامات الموقعة على الممارس الفائز نسبة ( )% 10من قيمة العقد.
 .6إذا أعطى الممارس الفائز أو من ينوب عنه أو أحد مستخدميه رشوة صريحة أو في صورة
مكافأة أو سلفة أو هدية ألحد موظفي الجهة العامة أو أية جهة لها عالقة باألعمال موضوع
العقد أو ارتكب هو أو من ينوب عنه شيئا من قبيل الغش أو التواطؤ.
 .7إذا أفلس الممارس الفائز أو صدر ضده حكم بتعيين حارس قضائي أو قدم طلب تفليسة أو قام
بتنازالت الصالح دائنيه أو وافق على تنفيذ العقد بإشراف لجنة دائنيه أو حل أو صفى نفسه
(عدا الحل االختياري ألغراض االندماج أو إعادة التأسيس) أو إذا صدر أمر بالحجز عليه.
ويكون فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب في هذه الحاالت بإخطار الممارس
الفائز كتابة وبعلم الوصول دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
ويترتب على فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي والذي يصبح
حقا خاال للجهة العامة دون أي اعتراض من الممارس الفائز ،ودون اإلخالل بحقها في خصم ما
يستحق لها من غرامات أو مصاريف إدارية أو أية خسارة تلحق بها بسبب الفسخ أو التنفيذ على
الحساب ،وذلك من أية مبالغ مستحقة أو قد تستحق للمورد لديها ،وفي حالة عدم كفايتها يحق لها
خصمها من مستحقات الممارس الفائز لدى أية جهة عامة أخرى أيا كان سبب االستحقاق ،وذلك
()15

كله دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ،مع عدم اإلخالل بحق الجهة
العامة في الرجوع على الممارس الفائز قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري.
مادة ()18

املسئولية عن املمتلكاﺕ

يكون الممارس الفائز مسئوالً مسئولي ًة كامل ًة عن األضرار أو اإلصابات التي قد تلحق ممتلكاته أو
عماله من جراء عملية التنفيذ ،وليس له الرجوع على الجهة العامة بأية تعويضات أو مصاريف

نتيجة ذلك ،كما يكون مسئوال مسئولية كاملة عما قد يصيب ممتلكات الجهة العامة من أضرار أثناء
تنفيذ العقد نتيجة خطئه هو أو أي من عماله أو تابعيه.

مادة ()19

اخلصم من مستحقاﺕ املمارس الفائز

كل المبالغ التي تستحق على الممارس الفائز للجهة العامة تطبيقا ألحكام العقد سواء بصفة غرامات
أو تعويضات أو مصاريف أو غير ذلك يكون لها الحق في خصمها من التأمين النهائي أو من أية
مبالغ أخرى تكون مستحقة له لديها بناء على العقد أو أي عقير آخر أو لدى أي و ازرة أو إدارة أخرى
من و ازرات الدولة أو إداراتها ،كل ذلك دون أن يكون للمورد الحق في المعارضة وبغير حاجة إلى
تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
مادة ()20

عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ

يجب أن يضع الممارس الفائز في اعتباره أنه يقوم بتنفيذ األعمال المتعاقد عليها لصالح جهة عامة
حكومية ولخدمة مرفق عام ،ومن ثم يتعين عليه االستمرار في العمل تحت أي ظرف وال يجوز له
أن يوقف العمل متعلال بتقاعس الجهة العامة عن أداء التزاماتها التعاقدية ،أو بقيام نزاع بينه وبينها
بشأن العقد.
مادة ()21

القوة القاهرة

إذا وقعت أثناء تنفيذ العقد قوة قاهرة لم يكن في الوسع توقعها ويستحيل دفعها أو السيطرة عليها
وتجعل تنفيذ االلتزامات المتعاقد عليها مستحيال ،فإنه يتعين على الممارس الفائز أن يخطر الجهة
العامة كتابة وبعلم الوصول بوقوع القوة القاهرة التي تعوق تنفيذ العقد مع بيان اإلجراءات التي قام
بها لمواجهة تلك القوة القاهرة.
()16

وتخضع القوة القاهرة من حيث تقرير مدى توافرها واألثر المترتب عليها بشأن األعمال المتعاقد عليها
للقواعد العامة المقررة في القانون المدني الكويتي.
مادة ()22

الظروف الطارئة

إذا حدثت أثناء تنفيذ العقد حوادث أو ظروف  -طبيعية كانت أو اقتصادية  -أو من عمل جهة
حكومية غير الجهة العامة المتعاقدة أو من عمل أي شخص آخر ،وتتسم بالطابع االستثنائي ،ولم
يكن في وسع الممارس الفائز توقعها عند إبرام العقد وال يملك لها دفقا ،وكان من شأنها أن تنزل به
خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختالال جسيما ،فإن الجهة العامة المتعاقدة تلتزم بمشاركة
الممارس الفائز في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ وذلك ضمانا
لتنفيذ العقد ودوام سير المرفق العام الذي يخدمه ،وتخضع مسألة تقدير التعويض الناتج عن تلك
الظروف للقضاء الكويتي طبقا ألحكام القانون المدني الكويتي.
مادة ()23

التنازل وحوالة احلق

ال يجوز للمورد أن يتنازل عن العقد أو أن يحيل أي من حقوقه المترتبة عليه إلى الغير إال بموافقة
كتابية مسبقة من الجهة العامة ،وال يحتج عليها بهذا التنازل أو تلك الحوالة مالم توجد هذه الموافقة.
مادة ()24

ثباﺕ أسعار العقد

أسعار العقد ثابتة وال يجوز للمورد طلب تعديلها ألي سبب سواء كان تغييرات في أسعار العمالت

أو تغييرات في الرسوم الجمركية والضرائب أو ضريبة الدخل أو أية رسوم أو ضرائب أخرى من أي

نوع أو بسبب فرض ضرائب جديدة أو رسوم أو بسبب صدور تشريعات جديدة من أي نوع كانت أو
تغييرات في سعر المواد أو رسوم النقل أو غيرها ،وال يحق للمورد في أي ظرف أو ألي سبب مهما
كان أن يطلب إعادة النظر في سعر أي من المواد المتعاقد على توريدها ،وذلك مع عدم اإلخالل

بتطبيق نظرية الظروف الطارئة طبقا للقانون المدني الكويتي.
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مادة ()25
السرية

يجب على الممارس الفائز أن يضع في اعتباره أنه يقوم بالعمل لصالح جهة عامة حكومية ،لذا فإن
عليه أن يتحلى بالسرية التامة في جميع األعمال المطلوبة منه أيا كانت طبيعتها أو نوعها وفي كل

ما يراه أو يسمعه بمناسبة تنفيذ التزاماته التعاقدية ،كما يلتزم بالحفاظ على سرية المستندات والبيانات

والمعلومات التي يحصل عليها بموجب العقد وعدم استخدامها في غير األغراض المخصصة لها

وأن يكون تداول المعلومات والبيانات في حدود موظفيه ممن تتطلب حاجة العمل اطالعهم على

تلك البيانات أو المعلومات ،وفي حالة إخالل الممارس الفائز أو أحد تابعيه بواجب الحفاظ على

السرية في أي وقت سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه ،فإن للجهة العامة الحق في إثارة مسئوليته

القانونية سواء المدنية أو الجزائية لمحاسبته على هذا اإلخالل ومطالبته بالتعويض عما يكون قد
أصابها من ضرر جاء إخالله بهذا االلتزام.
مادة ( ) 26
التدريب

يلتزم الممارس الفائز بالتدريب أثناء العمل للكوادر الكويتية وإكسابهم الخبرات الالزمة وذلك وفقا

لآللية التي تحددها اإلدارة المعنية بالجهة العامة ،بحيث يقوم كل عضو من فريق عمل الممارس
الفائز بتعريف مجموعة من المتدربين (الذين تحددهم الجهة العامة) بالقوانين واللوائح والقواعد

والتعليمات التنفيذية التي يحتاجونها في مجال عملهم والرد على استفساراتهم وتدريبهم على مهام

العمل وإشراكهم تدريجيا في تنفيذها حتى يكون المتدربين في نهاية مدة التدريب قادرين على أداء

مهام عملهم بكفاءة وفاعلية ،على أن يقوم الرئيس المباشر بإبالغ كل مدرب عن أوجه القصور في

أداء المتدربين الذين يتبعون مجموعته لمعالجتها وتنمية مهاراتهم.
مادة ( ) 27

أيام الراحة واإلجازاﺕ

 -1يخضع المستشارين واالختصاصيين لقانون العمل بالقطاع األهلي في دولة الكويت فيما
يختص بأيام العطالت والراحة واألعياد الرسمية.

 -2في حال األزمات والظروف االستثنائية يسري على المستشارين واالختصاصيين الذين تم
توفيرهم من قبل الممارس المتعاقد معه ذات ما يسري على العاملين بالجهة العامة من
حيث العطالت واإلجازات وأيام الراحة واالستثناءات وتدفع الجهة العامة األتعاب للممارس

المتعاقد معه وفقا لذلك.
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مادة ()28
الضريبة

يلتزم الممارس الفائز الوطني بكافة أحكام المرسوم رقم ( )3لسنة  1955في شأن ضريبة الدخل
الكويتية المعدل بالقانون رقم ( )2لسنة  2008والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ()29
لسنة  2008وتعديالته ،ويتم حجز نسبة ( )%5من قيمة العقد أو من قيمة كل دفعة مسددة وال
تصرف له إال بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية.
إذا كان الممارس الفائز أجنبيا فسيتم حجز الدفعة النهائية من مستحقاته ولن يتم صرفها إال بعد
تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات الضريبية ،إعماال ألحكام البند رقم ( )2من قرار مجلس
الوزراء رقم ( /738أوال /1/ب ،ج) الصادر باجتماعه رقم ( )2008/2-35المنعقد بتاريخ
.2008/7/14
مادة ()29

دعم العمالة الوطنية

يلتزم الممارس الفائز الوطني بأحكام القانون رقم ( )19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،وقرار مجلس الوزراء رقم ( /1104خامسا) لسنة
 2008بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى تلك الجهات المعدل بق ارره رقم ( )1028لسنة  2014وما
يط أر عليهما من تعديالت ،ويتعين عليه أن يقدم ضمن محتويات عطائه شهادة حديثة باستيفاء نسبة
العمالة الوطنية صادرة من الجهة المختصة قانونا وإال سوف يتم استبعاد العطاء وفقا لنص المادة
( )6من القانون رقم ( )19لسنة  2000المشار إليه وق اررات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
مادة ()30

النقل اجلوي

يلتزم الممارس الفائز في حالة نقل العمالة محل العقد جواً باستخدام طائرات شركة الخطوط الجوية

الكويتية أو طائرات شركات الطيران األخرى التي لها حق النقل للركاب طبقا لالتفاقيات الثنائية التي
أبرمتها دولة الكويت ووفقا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( )21السنة

 1985معدال بق ارره المتخذ في الجلسة رقم ( )87/18المنعقدة بتاريخ  ،1987/4/13والمعدل بق ارره

رقم ( )1058المتخذ باجتماعه رقم ( )2019/31المنعقد بتاريخ .2019/7/29
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مادة ()31

الكشف عن العموالﺕ

يقر الممارس الفائز بأنه لم يدفع أو يقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت لوسيط
ظاهر أو مستتر في العقد (حال بلوغ قيمته مائة ألف دينار كويتي) ،كما يتعهد في حالة تقديم أو

دفع ذلك مستقبال أن يقدم خالل الثالثين يوما التالية للتقديم أو الدفع إلى الجهة العامة إق ار ار كتابيا
تفصيليا عن مقدار العمولة ونوعها ومكان الوفاء بها وأداته وذلك تمهيدا إلخطار ديوان المحاسبة

بذلك تنفيذا األحكام القانون رقم ( )25لسنة  1996في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم في

العقود التي تبرمها الدولة و التقيد بما ورد في هذا القانون من أحكام في مجال سريانه على ضوء ما
جاء في تعميم ديوان المحاسبة رقم ( )1لسنة  1996في هذا الشأن.
مادة ()32

تسوية املنازعاﺕ

أي نزاع أو خالف مهما كان نوعه ينشأ بين الجهة العامة والممارس الفائز فيما يتعلق بتنفيذ أو
تفسير العقد يخضع ألحكام القوانين الكويتية ،وتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية.
مادة ()33

القانون الواجب التطبيق

تعتبر أحكام القانون رقم ( )49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة (المعدل بالقانون رقم  74لسنة
 )2019والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ( )30لسنة  2017جزء ال يتج أز من أحكام هذه
الشروط.
*****************************
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الوثيقة ()2-1
القانون رقم  49لسنة 2016

بشأن املناقصاﺕ العامة (املعدل
بالقانون رقم  74لسنة )2019
والئحته التنفيذية

الصادرة باملرسوم رقم 30
لسنة 2017
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املستند رقم ()2

كراسة الشروط اخلاصة
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الوثيقة ()1-2

الشروط اخلاصة للممارسة
توفري مستشارين واختصاصيني يف
اجملال الضريبي
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الوثيقة ) (1-2الشروط اخلاصة للممارسة
فهرس اﶈتوياﺕ
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مادة ()1

بياناﺕ املمارسة
اجلهة العامة :

وزارة املالية

ممارسة رقم :

 7لسنة 2021-2020

موضوع املمارسة :
نوع املمارسة

توفري مستشارين واختصاصيني يف اجملال الضريبي

:

طريقة تقديم العطاء
العيناﺕ

داخلية

داخلية وخارجية

قابلة للتجزئة

غري قابلة للتجزئة

:

عرضني فين ومايل

عرض واحد مايل

مطلوب تقدمي عينات

غري مطلوب تقدمي عينات

أسلوب تقييم العطاءاﺕ :

أرخص األسعار

نظام النقاط

العروض البديلة :

جيوز تقدمي عروض بديلة

ال جيوز تقدمي عروض بديلة

أخرى

:

عامـة

حمدودة

:

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

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

مادة ()2

قانون املناقصاﺕ العامة

تعتبر أحكام القانون رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة (المعدل بالقانون رقم  74لسنة
 )2019والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  30لسنة  2017جزءا ال يتج أز من هذه الشروط.
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مادة ()3

طريقة إبرام العقد

سيتم إبرام العقد بناء على إجراءات الممارسة رقم  7لسنة  2021-2020طبقا ألحكام القانون رقم

 49لسنة ( 2016المعدل بالقانون رقم  74لسنة  )2019والئحته التنفيذية.
مادة ()4

الغرض من املمارسة ومكان التنفيذ

الغرض من الممارسة هو توفير مستشارين واختصاصيين في المجال الضريبي لوزارة المالية طبقا
للشروط والمواصفات المحددة بالوثيقة رقم (( )2-2الشروط والمواصفات الفنية).

مكان التنفيذ هو وزارة المالية.

مادة ()5

مستنداﺕ العقد

تتألف مستندات العقد من وثائق الممارسة رقم  7لسنة  2021-2020والتي تحتوي على ما يلي:
• المستند رقم ( )1كراسة الشروط العامة ،ويتضمن الوثائق اآلتية:
 -الوثيقة ( )1-1الشروط العامة.

 الوثيقة ( )2-1قانون المناقصات العامة (القانون رقم  49لسنة  )2016بشأن المناقصاتالعامة (المعدل بالقانون رقم  74لسنة  )2019والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم ()30
لسنة .2017

• المستند رقم ( )2كراسة الشروط الخاصة ،ويتضمن الوثائق اآلتية:
 -الوثيقة ( )1-2الشروط الخاصة للممارسة.

 -الوثيقة ( )2-2الشروط والمواصفات الفنية.

• المستند رقم ( )3النماذج ،ويتضمن الوثائق اآلتية:
 الوثيقة ( )1-3نموذج بيانات الممارس. -الوثيقة ( )2-3نموذج صيغة العطاء.

 الوثيقة ( )3-3نموذج محتويات العطاء. -الوثيقة ( )4-3نموذج التأمين األولي.

 الوثيقة ( )5-3نموذج التأمين النهائي. الوثيقة ( )6-3نموذج اإلقرار رقم .1 الوثيقة ( )7-3نموذج بيان الخبرات. -الوثيقة ( )8-3نموذج السيرة الذاتية.
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• المستند رقم ( )4صيغة عقد الممارسة.

• المستند رقم ( )5المالحق (إن وجدت) ،ويتضمن الوثائق اآلتية:
 الوثيقة ( )1-5ملحق صيغ االق اررات والتعهدات (إن وجدت). -الوثيقة ( )2-5ملحق (.........................إن وجد).

وتعد هذه المستندات وحدة متكاملة ،وتعتبر كل وثيقة فيها جزءا ال يتج أز من العقد ،وتفسر وتتمم

بعضها بعضا بغية تحقيق الغرض من الممارسة.

مادة ()6

أولوية املستنداﺕ

دون اإلخالل بأحكام القانون رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة (المعدل بالقانون رقم
 74لسنة  )2019والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم  30لسنة  ،2017تعطى األولوية لصيغة
العقد ثم اإلق اررات (إن وجدت) ثم المالحق (إن وجدت) ثم الشروط الخاصة ثم الشروط والمواصفات

الفنية ثم الشروط العامة ثم الشروط الواردة في أية وثيقة أخرى من الوثائق التي تعتبر جزءا ال يتج أز

من العقد.

مادة ()7

التأمني األول

التأمين األولي لهذه الممارسة مبلغا قدره ( ،)..............يقدم وفقا للمادة ( )11من الوثيقة رقم
(( )1-1الشروط العامة للممارسة).
فإذا كانت الممارسة قابلة للتجزئة فإن التأمين األولي لبنود الممارسة يكون على النحو التالي:
البند رقم ) .................................... (1دينار كويتي
البند رقم ) .................................... (2دينار كويتي
البند رقم ) .................................... (3دينار كويتي
البند رقم ) .................................... (4الخ
مادة ()8

التأمني النهائي

يلتزم الممارس الفائز خالل شهر من تاريخ ترسية الممارسة عليه بتقديم تأمين نهائي بنسبة ()% 10

من القيمة اإلجمالية للعقد ،على أن يكون ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ

العقد بمدة ( ثالثة ) أشهر ،ويقدم التأمين النهائي وفقا للمادة ( )15من الوثيقة رقم (( )1-1الشروط
العامة للممارسة).
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مادة ( ) 9

تقييم العرض الفني

سيتم تقييم العروض الفنية بنظام النقاط ،وجيب أن حيصل العرض الفين املقدم من

(املمارس/االستشاري) على نسبة ( )%80على األقل من إمجايل عدد النقاط حىت يتأهل للتقييم
املايل.

ويعترب مجيع (املمارسني/االستشاريني) احلاصلني على نسبة أقل من النسبة املشار إليها غري

مؤهلني للتقييم املايل ولن يتم فتح املظاريف املالية املقدمة منهم.
مادة ( ) 10

أسس وعناصر التقييم الفني

سيتم تطبيق أسس وعناصر التقييم الفين التالية يف تقييم العروض الفنية:
عناصر التقييم

م

الوزن النسبي

1

تقييم العرض الفين:

%20

1.1

جودة العرض الفين

%10

1.2

االلتزام بنماذج وتعليمات وثيقة الشروط

%10

تقييم املمارس:

%10

خربة يف ذات جمال املمارسة

%10

تقييم فريق عمل املمارس (املستشارين/االختصاصيني):

%70

3.1

خربات فريق العمل يف جمال الضرائب

%40

3.2

السرية الذاتية ألفراد فريق عمل املمارس

%30

2
2.1
3

اإلمجال

%100
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مادة ( ) 11
الثمن

الثمن هو القيمة اإلجمالية للعقد ،والذي يدفع للممارس المتعاقد معه مقابل توفير المستشارين

واالختصاصيين المطلوب توفيرهم مطابقين للشروط والمواصفات وفقا لما هو وارد في الوثيقة رقم

(( )2-2الشروط والمواصفات الفنية).

وتخضع هذه القيمة للزيادة أو النقص طبقا للمستشارين/االختصاصيين الذين يتم توفيرهم فعليا طبقا

لشروط ومستندات العقد وتبعا لألوامر التغييرية لألعمال المتعاقد عليها والتي تمت أثناء تنفيذ العقد
بناء على طلب الجهة العامة في نطاق الحدود المنصوص عليها في مستندات العقد.

وفي حال األزمات والظروف االستثنائية يسري على المستشارين واالختصاصيين الذين تم توفيرهم

ذات ما يسري على العاملين بالجهة العامة من حيث األجور والرواتب وتدفع الجهة العامة األتعاب

للممارس المتعاقد معه وفقا لذلك.
مادة ()12

شروط وطريقة الدفع

يتم دفع األتعاب لالستشاري على دفعات شهرية متساوية طيلة مدة العقد ،وفي جميع األحوال يتعين

أن يتم سداد الدفعات للممارس الفائز خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ استحقاق الدفعة.
مادة ()13

مدة العقد

مدة العقد ( ثالث سنوات ) تبدأ من التاريخ الوارد بأمر البدء بالمباشرة باألعمال ،ويجوز تمديدها أو
تجديدها ،ويلتزم الممارس الفائز بتوفير المستشارين واالختصاصيين المطلوب توفيرهم خالل مدة

أقصاها (شهرين) من تاريخ توقيع العقد.

مادة ( ) 14

مواعيد العمل
يخضع المستشارين واالختصاصيين لكافة النظم واللوائح اإلدارية المعمول بها لدى الطرف

األول طيلة فترة االستعانة بخدماتهم وتكون ساعات عملهم وفقاً لمواعيد العمل الرسمي لدى الطرف

األول.

()29

مادة ( ) 15

أيام الراحة واإلجازاﺕ
يحق للمستشار ولالختصاصي التمتع بأيام العطل والراحة واألعياد الرسمية المعتمدة في دولة

الكويت ،كما يحق له الحصول على إجازة سنوية بواقع ( )35يوماً في السنة (مدفوعة األجر) وذلك

في الموعد الذي يقرره الطرف األول بحسب سير العمل ويجوز تجميع اإلجازات السنوية طبقا لنص

المادة ( )72من قانون العمل في القطاع األهلي رقم ( ،)2010/6كما يحق
(للمستشار/لالختصاصي) اإلجازات المرضية مع مراعاة حق (المستشار/االختصاصي) طبقاً للمواد

( )73 – 72 – 71 – 69من قانون العمل في القطاع األهلي رقم (.)2010/6
مادة ()16

األوامر التغيريية

للجهة العامة أثناء تنفيذ العقد الحق في زيادة أو نقصان األعمال المتعاقد عليها بنسبة ( )%25من
قيمة العقد ،وذلك وفقا ألحكام المادة ( )18من الوثيقة رقم (( )1-1الشروط العامة للممارسة).
مادة ()17

غرامة التأخري

إذا تأخر الممارس الفائز في توفير المستشارين واالختصاصيين المتعاقد عليهم أو جزء منهم خالل
المدة المتفق عليها بالعقد ،توقع عليه غرامة تأخير مقدارها ( )%1من قيمة العقد عن كل أسبوع

تأخير أو جزء منه وبحد أقصى ( )%10من قيمة العقد.

وتستحق هذه الغرامة للجهة العامة بمجرد حصول التأخير ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ

أية إجراءات قضائية.

ويكون للجهة العامة أن تخصم مبلغ غرامة التأخير من التأمين النهائي أو من أية مبالغ مستحقة أو

قد تستحق للممارس الفائز دون اإلخالل بحقها في سلوك أي طريق آخر لتحصيلها ،وال يعفيه ذلك
من التزامه بإتمام األعمال المتعاقد عليها أو أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد.

وال يخل توقيع هذه الغرامة بحق الجهة العامة في التعويض عما يكون قد أصابها من أضرار أو ما
تحملته من أعباء أو تكبدته من نفقات نتيجة للتأخير.

()30

ويجوز للجهة العامة  -وفقا لطبيعة العقد وظروف ومالبسات التأخير -إرجاء تحصيل هذه الغرامة

الحين االنتهاء من أعمال العقد بشرط أال تكون قد جاوزت حدها األقصى وأن يكون لدى الجهة
العامة مستحقات للممارس الفائز تكفي لسداد تلك الغرامة.
ويعفي الممارس الفائز من الغرامة إذا ثبت أن التأخير ألسباب خارجة عن إرادته أو ألسباب ترجع

إلى الجهة العامة ،ويجوز إعفائه منها إذا لم ينتج عن التأخير ضرر ،وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى
والتشريع في أي من الحالتين.
أما إذا بلغت غرامة التأخير حدها األقصى ولم يبادر الممارس الفائز بتنفيذ التزاماته ،فإنه يكون من
حق الجهة العامة فسخ العقد أو سحب العمل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من أعمال بالطريقة التي تراها
على حساب الممارس الفائز مع مصادرة التأمين النهائي والرجوع عليه بفروق األسعار والغرامات،

والمصروفات اإلدارية بنسبة ( )%1من قيمة تلك األعمال ،فضال عن حقها في التعويض إن كان

له مقتضى.

مادة ()18

فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب املمارس الفائز

إذا أخل الممارس الفائز بأي من التزاماته التعاقدية ،يكون للجهة العامة الحق في فسخ العقد أو سحب
العمل والتنفيذ على الحساب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لما ورد بالمادة ( )19من الوثيقة
رقم (( )1-1الشروط العامة للممارسة) ،وذلك دون اإلخالل بالحقوق المقررة للجهة العامة بمقتضى

القانون أو العقد.

*****************************
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الوثيقة ()2-2

الشروط واملواصفاﺕ
الفنية

()32

الشروط واملواصفات الفنية للممارسة رقم ()2021-2020/7
مطلوب توفري عدد ( )3مستشارين و ( )2اختصاصيني
وذلك يف اجملال الضرييب على النحو التالي:

أوال :الشروط واملواصفات للممارس الذي سيقوم بتوفري املستشارين واالختصاصيني:
 -1أن يكون له مكتباً بدولة الكويت.

 -2أن يكون له خربة ال تقل عن  5سنوات يف ذات جمال املمارسة.

()33

ثانيا :الشروط واملواصفات للمستشارين/االختصاصيني املطلوب توفريهم:
أ -مستشار قانوني ضرييب عدد ( )1تتوافر به الشروط التالية:
 -1مؤهل جامعي مناسب.

 -2خربة ال تقل عن ( )20سنة يف اجملال الضرييب.
 -3اإلملام بالقوانني الضريبية الكويتية.

 -4القدرة على صياغة وإعداد مشروعات القوانني الضريبية.

 -5القدرة على صياغة وإعداد القواعد والتعليمات التنفيذية للقوانني الضريبية.
 -6القدرة على إبداء الرأي يف آليات ومشكالت التطبيق الضريبية.

 -7أن يكون قد سبق له املشاركة يف جلان أو فرق عمل يف اجملال الضرييب.

 -8القدرة على تقديم املشورة واحللول املناسبة للمسائل الضريبية القانونية حمل اخلالف.
 -9القدرة على إبداء الرأي يف حاالت اخلضوع الضرييب.

()34

ب -مستشار مالي وضرييب (حماسبة ضريبية) عدد ( )2تتوافر بهما الشروط التالية:
 -1مؤهل جامعي مناسب.

 -2خربة ال تقل عن ( )20سنة يف اجملال الضرييب.
 -3القدرة على تطبيق القواعد احملاسبية والضريبية ومعايري احملاسبة الدولية واإلملام بالضرائب الكويتية.
 -4القدرة على فحص اإلقرارات الضريبية املقدمة من الشركات سواء فحص تقديري أو مستندي
والتعرف على ما تتضمنه القوائم املالية من بيانات وكذلك التحليالت املالية املتعلقة بها.
 -5القدرة على مناقشة االعرتاضات املقدمة من الشركات على الربط الضرييب ودراستها وإعطاء الرد
الفين عليها.
 -6القدرة على إعطاء الرأي الفين يف اجتماعات جلان الطعون الضريبية ودعم آرائه باألسانيد
احملاسبية والقانونية السليمة.
 -7القدرة على احلضور أمام جلان اخلرباء احلسابيني بوزارة العدل والدفاع عن وجهة نظر الوزارة
من الناحية الفنية واحملاسبية والضريبية.
 -8القدرة على املشاركة يف تطوير القواعد التنفيذية اخلاصة بتوحيد أسس الفحص الضرييب
للقوانني الضريبية وكذلك استحداث قواعد جديدة ألغراض تنفيذ تلك القوانني.
 -9القدرة على دراسة املشاكل الضريبية وإجياد املعاجلات احملاسبية الالزمة هلا ،والتصدي ألساليب
التهرب من الضريبة.
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ج -اختصاصي أول مالي وضرييب (حماسبة ضريبية) عدد ( )1تتوافر به الشروط التالية:
 -1مؤهل جامعي مناسب.

 -2خربة ال تقل عن ( )15سنة يف اجملال الضرييب.
 -3اإلملام بالقواعد احملاسبية والضريبية ومعايري احملاسبة الدولية والضرائب الكويتية.
 -4القدرة على فحص اإلقرارات الضريبية املقدمة من الشركات ودراسة البيانات املالية
املرفقة معها وحتديد قيمة الضريبة املستحقة.
 -5القدرة على مناقشة االعرتاضات املقدمة من الشركات على الربط الضرييب ودراستها
وإعطاء الرد الفين عليها.
 -6القدرة على احلضور أمام جلان اخلرباء احلسابيني بوزارة العدل والدفاع عن وجهة نظر
الوزارة من الناحية الفنية واحملاسبية والضريبية.
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د -اختصاصي أول مالي وضرييب (حتصيل ضرييب) عدد ( )1تتوافر به الشروط التالية:
 -1مؤهل جامعي مناسب.

 -2خربة ال تقل عن ( )15سنة يف اجملال الضرييب.
 -3القدرة على حتليل أرصدة املبالغ الضريبية املستحقة وإعداد التقارير املالية الالزمة
لتحليلها واإلملام بالضرائب الكويتية.
 -4القدرة على معاجلة مشاكل الديون املستحقة ووضع اآلليات اليت تساعد على معاجلة تراكم
املستحقات الضريبية غري املسددة.
 -5القدرة على مراجعة طلبات قبول الكفاالت املصرفية وجتديدها وختفيضها وإلغائها.
 -6القدرة على استخدام األنظمة اآللية ملتابعة املتحصالت واملستحقات الضريبية.

ويُفضل أن يكون املستشارين/االختصاصيني كويتيني اجلنسية يف حال توافر بهم الشروط
واملواصفات املطلوبة.
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املستند رقم ()3
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الوثيقة رقم ()1-3

منوذج بياناﺕ املمارس
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الوثيقة ()1-3

منوذج بياناﺕ املمارس

يرجى من املمارس تعبئة هذا النموذج:

رقم املمارسة

 7 :لسنة 2021-2020

موضوعـها

 :توفري مستشارين واختصاصيني يف اجملال الضريبي

اسم املمارس

............................................................................ :

العنـــــوان :

منطقة  ، ...................... :قطعة  ، ................ :شارع ............................ :

املبىن /القسيمة  ، ............ :املكتب  ، .......... :العنوان الربيـدي  :الكويت ...............

ص  .ب  ، ........... :الرمز الربيدي  ، ........... :رقم اهلات ـ ــف ........................... :
رقم الفاك ـ ــس  ............. :الربيد االلكرتوين................................................. :
رقم إيصال شراء مستندات املمارسة .....................................................
توقيع املمارس:

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

ختم املمارس :

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

الت ـ ـ ـاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ :

......................................................................
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الوثيقة رقم ()2-3

منوذج صيغة العطاء
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الوثيقة ( ) 2-3

منــوذج صيغـة العطـاء
صيغة عطاء املمارسة رقم  7 :لسنة 2021-2020

موضوعهــا  :توفري مستشارين واختصاصيني يف اجملال الضريبي

اجلهة :وزارة املالية

نقر حنن املوقعني أدانه أبننا قمنا بدراسـ ـ ــة شـ ـ ــاملة ملسـ ـ ــتندات املمارس ـ ـ ـة املبينة أعاله ونوافق على ما جاء هبا
ونقبله بدون أي حتفظ ومن مث فإننا نتعهد ابآليت - :
( )1توفري عدد ( )3مس ــتش ــارين وعدد ( )2اختص ــاص ــيني يف اجملال الضـ ـريي لوزارة املالية وف ًقا ملا حتدد هلا
متاما من كل الوجوه يف املســتندات املذكورة وذلب بواقع قيمة إمجالية قدرها (  .........../-د .ك )
ً
فقط (................................دينــار كويي ال غري) وكمــا هو موض ـ ـ ـ ـ ــح ابملرفقــات جــداول
ابلكميات واألس ـ ـ ــعار التفص ـ ـ ــيلية هلذا املبل الي تبني قيمة كل م
بند على حده خالل مدة ().........
يوم.
يوما) من اتريخ فض املظاريف املالية للعطاءات.
( )2االلتزام ابلقيمة املبينة يف البند السابق ملدة (ً 90
( )3إمتام إجراءات التعاقد مع وزارة املالية مىت مت إخطاران ابلرتسـ ـ ـ ــية ويعد لفنا عن إمتام إجراءات التعاقد
انسحااب من جانبنا يستوجب املساءلة وف ًقا ألحكام قانون املمارسات العامة.
ً
( )4تنفيذ مجيع أعمال وبنود املمارسة طب ًقا للجدول الزمين الذي حيدد هلا وعلى أكمل وجه.
( )5تعد هذه الصيغة جزءًا ال يتجزأ من واثئق املمارسة.
()43

( )6م ــرف ــق ط ـيـ ـ ــه ال ـتـ ـ ــأم ــني األويل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر م ــن ب ـنـ ـ ــب .........................................
يوما وطب ًقا ملا ورد ابلبند
بقيمة  ....................................دينار كويي صـ ـ ـ ــا ملدة (ً )90
السابق.
اسم املمارس ................................................................. :
التاريخ

:

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

التوقي ــع

:

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

................................................................. :

اخلتـ ــم

انئب رئيس اجلهاز

رئيس اجلهاز

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

ممثل الوزارة

ممثل القوى

ممثل الفتوى

العاملة

والتشريع

وزارة املالية

عضو

عضو

عضو

ممثل .............

ممثل .............

ممثل .............

وزارة التخطيط

األمني العام
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الوثيقة رقم ()3-3

منوذج حمتوياﺕ العطاء
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الوثيقة ( ) 3-3

منـوذج حمتوياﺕ العطاء

على املمارس ملء النموذج املرفق لبيان مجيع املستندات املقدمة يف املغلف الذي حيتوي على عطائه.
ممارسة رقم  7 :لسنة 2021-2020

موضوعهــا  :توفري مستشارين واختصاصيني يف اجملال الضريبي
العدد

الوصف

املرجع والتاريخ

مالحظاﺕ

اسم املمارس .......................................................................... :
التاري ـ ـ ـ ـ ـ ـخ

:

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

التوقيـ ـ ـ ـ ـ ـع

:

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

اخلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

:

........................................................................
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الوثيقة رقم ()4-3

منوذج التأمني األول
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الوثيقة ( ) 4-3

منوذج التأمني األول

احملرتمني

السادة  /اجلهاز املركزي للمناقصات العامة
الكويت

حضرات السادة .......................................................... /
خطاب ضمان رقـم.......................................................... :
نتشرف إبعالمكم أبننا نضمن لكم مبوجب هذا الكتاب السادة  /شركة ............................
ـارا كويتيًـا) وذلـب
على مبل قـدره (  ........د.ك) (فقط مبل وقـدره  ................................دين ً
لق ـ ــاء الت ـ ــأمني األويل بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املم ـ ــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة رقم  .......................................واخل ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ب ــ ...........................................والذين تقدموا بعطاء ألجلها.
يوما من اتريخ فض مظاريف العطاءات.
يعترب هذا التأمني ساري املفعول ملدة تسعني ً
نتعهـد أبن نـدفع ألمركم عنـد أول طلـب من قبلكم كـامـل املبل املـذكور ودون أي اعرتاض من قبـل الس ـ ـ ـ ـ ــادة

شركة . ................................................................... /

وأننــا نقر أبننــا تــار حمــل إقــامــة لنــا يف الكويــت لكــل مــا يتعلق بتنفيــذ هــذا الض ـ ـ ـ ـ ـمــان يف مركز السـ ـ ـ ـ ـ ــادة /

..................................................................................
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منوذج التأمني النهائي
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الوثيقة ( ) 5-3

منوذج التأمني النهائي

السيد  ........................................................ /احملرتم
الكويت

حضرات السادة  /وزارة املاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خطاب الضمان رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم .............................. :
نتشرف إبعالمكم أبننا نضمن لكم مبوجب هذا الكتاب السادة  /شركة .............................
دينارا كويتيًا) وذلب
على مبل قدره (  ........د.ك) (فقط مبل وقدره ً ................................

لقاء خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب الضمـ ـ ـ ـان بش ـ ـ ــأن االلتـ ـزام بتنفيذ األعم ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ـ ـ ـي املمارسـة رقم:
 .......................واخلاصة بـ ـ  ........................................................الي رست

عليهم.

يعترب هذا الضمان ساري املفعول ابتداءً من هذا اليوم وملدة إجناز األعمال للعقد مضافًا إليها ثالثة أشهر
معموال به وال جيوز إلغائه خالل املدة املذكورة بدون موافقتكم اخلطية املسبقة.
ويظل
ً
نتعهد أبن ندفع ألمركم عند أول طلب من قبلكم كامل املبل املذكور ورغم أي اعرتاض من قبل السادة/
شركة .....................................................................
وأننا نقر أبننا تار حمل إقامـة لنا يف الكويت لكل ما يتعل ـ ـق بتنفيذ هذا الضم ـ ـان يف مركز السادة/
............................................................................
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الوثيقة ( ) 6-3

منوذج اإلقرار رقم ()1
ممارسة رقم  7 :لسنة 2021-2020

موضوعهــا  :توفري مستشارين واختصاصيني يف اجملال الضريبي

نقر حنن املوقعني أدانه أبننا اطلعنا على مجيع واثئق ومستندات املمارسة سواء الورقية أو الواردة ضمن
كافة األقراص املدجمة  C.D.ونتعهد مبا يلي:
( )1أن أسعار البنود التفصيلية والقيمة اإلمجالية احملددة يف صيغة عطاء املمارسة وامللخص العام واملقدمة من
قبلنا متت بعد الدراسة الشاملة لكافة واثئق ومستندات املمارسة الورقية والي على األقراص املدجمة،
وهذه األسعار تشمل كافة املصروفات واألرابح وكافة االلتزامات واملتطلبات املنصوص عليها يف

املستندات إلجناز األعمال املطلوبة على الوجه األكمل وكما وردت مبستندات املمارسة.

( )2مت تعبئة ومحاية مجيع البياانت واملعلومات املطلوب تعبئتها من قبلنا سواء على الواثئق واملستندات الورقية أو
الواردة ضمن األقراص املدجمة مبعرفتنا وحسب الشروط وابلطريقة املبينة بواثئق املمارسة ومبا يتفق ومتطلباهتا،

ونعلم بعدم أحقيتنا يف عمل أي تعديل على مضمون ونصوص تلب الواثئق واملستندات ،وإذا ما تبني خالف
ابطال.
ذلب فانه حيق للجنة الشراء ابلوزارة استبعاد العطـ ـاء واعتباره ً

( )3إذا وجد اختالف بني البياانت واملعلومات الي مت تعبئتها من قبلنا على الواثئق واملستندات الورقية
مقارنة مع مرادفاهتا أو تبعاهتا ابملستندات على األقراص املدجمة واملقدمة من قبلنا أيضا ،فإننا نقر حبق
ابطال ،وإذا ارتت جلنة الشراء إبمجاع احلاضرين قبوله العتبارات
جلنة الشراء يف استبعاد العطاء واعتباره ً

تتعلق ابملصلحة العامة طب ًقا حلكم املادة ( )40من القانون رقم  49لسنة  2016بشأن املمارسات
العامة (املعدل ابلقانون رقم  74لسنة  )2019فإنه ال حيق لنا التمسب ببطالن العطاء.
اسم املقـر

:

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

بصفته

التوقيع

:
:

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

اخلتـم

:

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

................................................................
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منوذج بيان اخلرباﺕ
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الوثيقة رقم ()7-3
منوذج بيان اخلرباﺕ

لوظيفة :مستشار/اختصاصي ....................

االســـــــــــم بالكامل:
تاريخ الميــالد:
العـنــوان الدائم:
الجنســـــــية:
رقم جواز السفر:
آخر مؤهل علمي:
تاريخ الحصول عليه:
عدد سنوات الخبرة في
المجال الضريبي:
العمل الحالي:
المهنة المرشح لها:
أهم البيانات التاريخية:
م

عدد سنوات الخبرة

الفترات

1
2
3
4
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مجال الخبرات

جهة العمل

الوثيقة رقم ()8-3

منوذج السرية الذاتية ()CV
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الوثيقة رقم ()8-3

منوذج السرية الذاتية ()CV
-1البيانات الشخصية:
االســـــــــــم:
تاريخ الميــالد:
العـــنــــــــــــــــوان:
الجنســـــــية:
الديانــــــــــة:
الحالة االجـتـماعيـة:
المسمى الوظيفي:
رقم الهاتف:
البريد االلكتروني:
-2المؤهل العلمي:
م

الدرجة العلمية

التاريخ

التقدير

1
2
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اسم الجامعة/الكلية

-3الدورات العلمية:
م

اسم الدورة

اسم الجهة التدريبية

تاريخ الدورة

1
2
3
4
5
6
7
8

-4التدرج الوظيفي:
م

من

جهة العمل

1
2
3
4
5
6
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إلى

-5المهارات:
1
2
3
4
5
6

-6أخرى (أي بنود أخرى يود المرشح إيضاحها في السيرة الذاتية له):
1
2
3
4
5
6
7
8

*********
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املستند رقم ()4

صيغة عقد املمارسة
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صيغة عقد
املمارسة رقم  7لسنة 2021-2020

العقـد رقم ............................................................................... :
موضوعـه:

توفري مستشارين واختصاصيني يف اجملال الضريبي لوزارة املالية

إنه يف يوم  .............املوافق  ............من شهر  ................عام  .............م
بيـن

()1

وزارة املالية بدولة الكويت

وميثلها السيد  /مدير إدارة الشئون املالية

بصفته

وعنوانه :ص ب ( )9الصفاة – الرمز الربيدي 13001
و بيـن

()2

ويسمى " الطرف األول "

السيد/السادة...................................وميثله السيد ................... /

بصفته ..................................................................................
وعنوانه :منطقة .................. :قطعة ................ :شارع................ :
املبىن /القسيمة ......... :املكتب .......... :العنوان الربيـدي :الكويت ............
ص  .ب  ........... :الرمز الربيدي ........... :رقم اهلات ـ ــف..................... :
رقم الفاك ـ ــس .................... :الربيد االلكرتوين................................ :
ويسمى /ويسمون " الطرف الثاني "
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 متهيد 

حيث مت االعالن عن املمارسة رقم 7 :لسنة  2021-2020للقيام بتوفري عدد ( )3مستشارين

و( )2اختصاصيني يف اجملال الضريي للطرف األول ،وتقدم الطرف الثاين م
بعطاء يف املمارسة املذكورة

للقيام بتوفري املستشارين واالختصاصيني املطلوبني ،وحيث متت ترسية املمارسة على العطاء املقدم من

•

الطرف الثاين لكونه األفضل فنيًا ماليًا طب ًقا للشروط املطروحة على أساسها املمارسة ،وبناءً على -:

كتاب اجلهاز املركزي للمناقصات العامة رقم  ..................بتاريخ ..............................

•

مراجعة إدارة الفتوى والتشريع مبوجب كتاهبا رقم  ...............بتاريخ ..............................

•

موافقة ديوان احملاسبة مبوجب كتابه رقم  .......................بتاريخ ..............................
فقد مت االتفاق فيما بني الطرفني على ما يلي:ـ

مادة ( ) 1

مستنداﺕ العقد

يعترب التمهيد السابق وكافة واثئق املمارسة رقم  7لسنة  2021-2020وما اشتملت

عليه من الشروط العامة واخلاصة وملحق الشروط اإلضافية (إن وجدت) والشروط واملوصفات

الفنية واإلقرارات واملالحق والعطاء املقدم من الطرف الثاين وكافة املكاتبات املتبادلة بني الطرفني
ومكمال له.
ومتمما
جزءا ال يتجزأ من هذا العقد
ً
ً
ً

مادة ( ) 2

نطاق األعمال

يلتزم الطرف الثاين بتوفري عدد ( )3مستشارين و( )2اختصاصيني يف اجملال الضريي طب ًقا

للشروط املنصوص عليها يف مســتندات العقــد املشار إليها أع ــاله.
مادة ( ) 3

قيمة العقد
مبلغا وقدره ........./..........( :د.ك ) (فقط
يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني ً
ال غير ...................................................دينار كويتي) نظير قيامه بتوفير

المستشارين واالختصاصيين المتعاقد عليهم طبًقا للشروط المنصوص عليها في مســتندات العقــد
()61

وذلك على دفعات شهرية متساوية بواقع مبلغ شهري إجمالي وقدره (........./....د.ك)(فقط ال
غير ...........................................دينار كويتي).

ويقوم الطرف الثاني بتقديم فاتورة شهرية معتمدة ومعززة بمذكرة من اإلدارة المعنية بالطرف

األول تتضمن بأنه ال يوجد مالحظات بشأن المستشارين واالختصاصيين المذكورين وأنه ال مانع
لدينا من صرف مستحقات الطرف الثاني ،على أن يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاني المبلغ

المشار إليه في هذا العقد عند نهاية كل شهر طيلة مدة العقد ،على أن تكون كامل آخر دفعة من

مستحقات االستشاري مدفوعة خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ االنتهاء من األعمال
المتعاقد عليها.
مادة ( ) 4

مدة التنفيذ

يلتزم الطرف الثاين بتوفري عدد ( )3مستشارين و( )2اختصاصيني املتعاقد عليهم خالل

مدة أقصاها (شهرين) من اتريخ توقيع العقد وذلب للطرف األول ملدة (ثالث) سنوات ميالدية

(قابلة للتمديد أو التجديد) تبدأ من التاريخ الوارد أبمر البدء ابملباشرة ابألعمال.
مادة ( ) 5

التأمني النهائي

قدَّم الطرف الثاين قبل توقيع العقد تمينًا هنائيًا مبلغًا وقدره (.........د.ك ) مبوجب
خطاب ضمان صادر عن بنب  .............................................. :ابمسه ولصا
الطرف األول بواقع (  ) % 10من القيمة اإلمجالية للعقد ،ساري املفعول من وقت إصداره إىل
ما بعد انتهاء تنفيذ العقد مبدة ( ثالثة أشهر) ،وذلب بصفة تمني وضمان لتنفيذ العقد.
مادة ()6

غرامة التأخري

إذا تأخر الطرف الثاني في توفير المستشارين واالختصاصيين المتعاقد عليهم أو جزء منهم خالل
المدة المتفق عليها بالعقد ،توقع عليه غرامة تأخير مقدارها ( )%1من قيمة العقد عن كل أسبوع

تأخير أو جزء منه وبحد أقصى ( )%10من قيمة العقد.
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وتستحق هذه الغرامة للطرف األول بمجرد حصول التأخير ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ

أية إجراءات قضائية.

ويكون للطرف األول أن يخصم مبلغ غرامة التأخير من التأمين النهائي أو من أية مبالغ مستحقة أو

قد تستحق للطرف الثاني دون اإلخالل بحقه في سلوك أي طريق آخر لتحصيلها ،وال يعفيه ذلك من
التزامه بإتمام األعمال المتعاقد عليها أو أي من التزاماته أو مسؤولياته بموجب العقد.

وال يخل توقيع هذه الغرامة بحق الطرف األول في التعويض عما يكون قد أصابه من أضرار أو ما
تحمله من أعباء أو تكبده من نفقات نتيجة للتأخير.

ويجوز للطرف األول  -وفقا لطبيعة العقد وظروف ومالبسات التأخير -إرجاء تحصيل هذه الغرامة

الحين االنتهاء من أعمال العقد بشرط أال تكون قد جاوزت حدها األقصى وأن يكون لدى الطرف

األول مستحقات للطرف الثاني تكفي لسداد تلك الغرامة.

ويعفي الطرف الثاني من الغرامة إذا ثبت أن التأخير ألسباب خارجة عن إرادته أو ألسباب ترجع

إلى الطرف األول ،ويجوز إعفائه منها إذا لم ينتج عن التأخير ضرر ،وذلك بعد أخذ رأي إدارة الفتوى
والتشريع في أي من الحالتين.
أما إذا بلغت غرامة التأخير حدها األقصى ولم يبادر الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته ،فإنه يكون من

حق الطرف األول فسخ العقد أو سحب العمل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من أعمال بالطريقة التي تراها
على حساب الطرف الثاني مع مصادرة التأمين النهائي والرجوع عليه بفروق األسعار والغرامات،

والمصروفات اإلدارية بنسبة ( )%1من قيمة تلك األعمال ،فضال عن حقها في التعويض إن كان

له مقتضى.

مادة )(7

سالمة املمتلكاﺕ

يلتزم الطرف الثاين ابحملافظة على سالمة ممتلكات ومنشآت الطرف األول أثناء القيام بتنفيذ
األعمال حمل هذ ا العقد وإذا تسبب يف إتالف أي شيء يلتزم إبعادة احلال إىل ما كان عليه ،ويكون
من حق الطرف األول القيام إبصالح التلفيات على حسابه خصما من مستحقاته لديه مع حتميله
املصاريف اإلدارية الالزمة.
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مادة ( ) 8

مواعيد العمل
يخضع المستشارين واالختصاصيين لكافة النظم واللوائح اإلدارية المعمول بها لدى الطرف

األول طيلة فترة االستعانة بخدماتهم وتكون ساعات عملهم وفقاً لمواعيد العمل الرسمي لدى الطرف

األول.

مادة ( ) 9

أيام الراحة واإلجازاﺕ
يحق للمستشار ولالختصاصي التمتع بأيام العطل والراحة واألعياد الرسمية المعتمدة في دولة

الكويت ،كما يحق له الحصول على إجازة سنوية بواقع ( )35يوماً في السنة (مدفوعة األجر) وذلك

في الموعد الذي يقرره الطرف األول بحسب سير العمل ويجوز تجميع اإلجازات السنوية طبقا لنص

المادة ( )72من قانون العمل في القطاع األهلي رقم ( ،)2010/6كما يحق
(للمستشار/لالختصاصي) اإلجازات المرضية مع مراعاة حق (المستشار/االختصاصي) طبقاً للمواد

( )73 – 72 – 71 – 69من قانون العمل في القطاع األهلي رقم (.)2010/6
مادة ( ) 10

اﶈل املختار

خمتارا هلما وأن كافة املكاتبات
أقر الطرفان أبن العنوان الوارد بصدر هذا العقد موطنًا ً
واملراسالت الي ترسل عليه منتجةً لكافة آاثرها القانونية ،ويف حالة تغيري أحد الطرفني لعنوانه

يتعني عليه إخطار الطرف اآلخر كتابةً مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ابلعنوان اجلديد،

ومامل يتم هذا اإلخطار تعترب مجيع اإلعالانت واملكاتبات واملراسالت الي ترسل إليه على العنوان

الوارد ابلعقد صحيحة وانفذة يف حقه ومنتجة لكافة آاثرها القانونية.
مادة ( ) 11

القانون الواجب التطبيق

تسري على هذا العقد أحكام القانون رقم  49لسنة  2016بشأن املناقصات العامة

(املعدل ابلقانون رقم  74لسنة  )2019والئحته التنفيذية الصادرة ابملرسوم رقم  30لسنة
.2017
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مادة ( ) 12

االلتزام بالقوانني ذاﺕ الصلة

فيما مل يرد يف شأنه نص خاص يف هذا العقد ،على الطرف الثاين االلتزام جبميع القوانني
واللوائح والقرارات السارية يف دولة الكويت ذات الصلة مبوضوع العقد.
مادة ()13

االختصاص القضائي

أبرم هذا العقد يف دولة الكويت ،وأي نزاع أو خالف قد ينشأ عنه أو عن تنفيذه أو

تفسريه تص احملاكم الكويتية ابلفصل فيه.

مادة ( ) 14
نسخ العقد

حرر هذا العقد من ( ) .....نسخ ســلمت إحداها للطرف الثاين للعمل مبوجبها.
ً
واستنادا إىل ما سبق وقع الطرفان هذا العقد.

الطرف الثاني

الطرف األول

االسم  __________________ :االسم __________________ :
التوقيع  __________________ :التوقيع __________________ :
الصفة  __________________ :الصفة __________________ :
مفوض ابلتوقيع عن ___________ :
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املستند رقم ()5
املالحق
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الوثيقة ()1-5

ملحق صيغ اإلقراراﺕ
والتعهداﺕ
(إن وجدﺕ)
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الوثيقة ()2-5

ملحق ...................
(إن وجد)
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