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أهم     • الوطنية  من  التنمية  خطة  الكويت   رؤيةلمرتكزات  (    2035  دولة  جديدة  كويت  توفير  )  على  تحتية  العمل  بنية 

مزيد من رؤوس األموال األجنبية واالستفادة من  التهدف الكويت إلى تطوير منظومة التجارة المحلية وجذب  لذا  متطورة،  

عمل  فرص  توفير  وكذلك  االقتصادية،  الحماية  وتعزيز  االقتصادي  النمو  معدالت  رفع  في  األجنبية  الشركات  إمكانات 

ال وتحريك  البشري،  المال  رأس  قدرات  تنمية  في  خاصة  النفطية، للمواطنين،  غير  القطاعات  وتطوير  التجارية،  حركة 

    وذلك بالتنوع االقتصادي الذي تسعى إليه الكويت.

إدراكا من المجموعة للمخاطر والجوانب المتعلقة بمشروعات البنية التحتية فهى تسعى لحماية موكليها وضمان حقوقهم  و •

المشاريع   لتنفيذ  المختلفة  المراحل  خالل  المخاطر  حجم  العروض   المشورةوتقدم  وتقليل  وتقديم  التخطيط  مراحل  أثناء 

والتنفيذ  والتشغيل  واإلدارة  والتمويل  التحتية    والتطوير  البنية  لمشاريع  المنفذين  المستثمرين  من  العديد  المجموعة  وتمثل 

الخليجي التعاون  مجلس  (    بدول  السكنية  األحمد  صباح  ومدينة  الزور  ميناء  ومكاتب  )  أجانب  و/أو  محليين  كمقاولين 

استشارية هندسية ومتخصصي التصميم الهندسي والمقاولين من الباطن والموردين وشركات التأمين وشركات التوظيف  

طاقة واإلنشاء وتطوير المشروعات تقدم المجموعة المشورة للمشاريع التنموية الكبرى في مجال الكما      ع.ورعاة المشرو 

 : لكوكذ في المجال العقاري وتطوير المدن السكنية ص( والشراكات )العامة / الخا 

 

o الخاصة االستشارات  رقم  ب  تقديم  القانون  والئحته    (2016لسنة    49) أحكام  العامة  المناقصات  بشأن  وتعديالته 

 . (2017لسنة   30) التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

o   العامة للمناقصات  المركزي  الجهاز  من  المطروحة  المناقصات  المجموعة.    ها وإرسالمتابعة  وإعطاء لعمالء 

 لتعرف بنظام وضوابط منع تعارض المصالح. النصح ل

o   والمشروعات المشوره  تقديم البناء  عقود  ومراجعة  والمطالبات  والمناقصات  المزايدات  إجراءات  ومتابعة 

ل عملية وتدرك المجموعة حجم التحديات التي قد يواجهها الموكل خال  ،المشتركة والجوانب التشريعية والتنظيمية

العامة   الجهات  مع  الحكومية(التعاقد  والهيئات  الوزارات  وتقديم   )  التفاوض  مرحلة  خالل  المساعدة  ويمكنها 

 المشاكل المتوقعة. وطرح البدائل التي من شأنها معالجة التنظيمية اإلجراءات المشورة حول 

o و والتفاوض  والعرض  العطاء  تجهيز  فيها  بما  التعاقد  مراحل  كل  في  العمالء  والتصدي رفع  مساعدة  التظلمات 

 أو القضائية.  للمنازعات اإلدارية

o حول  ت المشورة  وقديم  الممارسات  الصلة عقود  ذات  المحلية  القوانين  إطار  في  العامة  والمشتريات  المناقصات 

المقاولين  وتأهيل  العطاءات  وتقديم  وإعداد  المناقصة  أو  الممارسة  في  الطرح  إجراءات  حول  المشورة  وتقديم 

والضما للكفاالت  القانونية  للعطوالمراجعة  المصاحبة  والتأمينات  متابعة  اء  نات  وأيضا  المناقصة  إرساء  عند 

 إجراءات المرحلة الهيكلية إلرساء المناقصة وتنفيذ العقد.

o   القانونية التي تتعامل مع الجهات الحكومية ووكاالتها لضمان تماشي المشاريع تقدم المجموعة المساعدة للكيانات



القضايا   شاملة  المحلية  والقوانين  القواعد  ومنازعات مع  العطاء  واحتجاجات  بالتشكيل  المتعلقة  واالستراتيجيات 

 تفسير العقود وتنفيذها والتجهيز للمطالبات والتحقيقات الخاصة بها.

 

 : هذا المجال الخدمات المقدمة في •
 

o   من درجة  على  تكون  والتي  الحكومية  والمشتريات  التوريد  عقود  العامة  المناقصات  في  المشورة    التعقيد توفير 

 . للقانون االداري والمدنيحيث تخضع في النزاعات القضائية  والتشابك

o ال بالمزادات   مشورةتقديم  للمشاركين  القانونية  الحلول  من    وتوفير  خالأو  المحليين  سواء  تنفيذ  األجانب  ل 

 .عات القضائيةالنزاوالهيئات أو المشاركين بالمزادات في الشكاوى و الدعاوى  عمالئنا من تمثيل ، واإلجراءات 

o  التابعة لهاوالهيئات تقديم المشوره حول القواعد التشريعية التي تتطلبها الجهات الرسمية. 

o ( الفرعية  / الرئيسية )  دراسة العروض والعقود ومراجعتها . 

o لضمان واالنجليزية العربية باللغتين األخرى القانونية المستندات  وكافة واالتفاقيات  العقود  ومراجعة صياغة  

 . الشركةالفرد أو  حقوق على الحفاظ

o االنشاءات  شركات  بعمل الصلة ذات  االخرى المنازعات  وكافة بالعطاءات  المتعلقة للمشاكل القانونية الحلول تقديم  

 . الهندسية وغيرها والمقاوالت 

o اتفاقيات   أو مراجعة / واعداد و  مراجعة طلبات العروض والعقود الخاصة بمشاريع الشراكات العامة والخاصة

 . المشاريع المشتركة

o مراجعة وتجهيز طلبات العروض ومستندات المناقصة أو المزايدة والكفاالت والضمانات المطلوبة . 

o  التعاقدات المسندة (Back-to-Back ) . 

o متطلبات الضرائب والجمارك. 

o ية والمحلية للكيانات المهنية والتجارية ب جنمقدمي الخدمات األ المناقصين ألول مرة من متطلبات تسجيلإجراءت و

 لجهاز المركزي للمناقصات العامة. األمانة العامة للدى 

o   .تقديم طلبات تصنيف المقاولين أو رفع فئة التصنيف للجنة تصنيف متعهدي المقاوالت العامة 

o  للمناقصات تقديم التظلمات الخاصة بقرارت لجان التسجيل والتصنيف لدى الجهاز المركزي . 

o تقديم المشوره حول الشروط الحكومية العامة والخاصة.   

o ومناقصات  مزايدات  من  أنواعها بكل العقود  على التغييرية  واألوامر التمديد  إجراءات  بشأن تقديم المشورة 

 . والعقود  المناقصات  إدارة على وغيرها وممارسات 

o  .تقديم الشكاوى الخاصة بإجراءات الشراء إلى الجهة المختصة 

o  .تقديم ومتابعة التظلمات أمام اللجنة المختصة من قرارات مجلس الجهاز المركزى للمناقصات   

 


