
الكـــــــويت
مشــــــاريع الشـــــراكة

بني القطــــاعني العـــام
واخلــــاص

الدليل اإلرشادي 2018



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص2

© 2018 Kuwait Authority for Partnership Projects 
Touristic Enterprises Company Building
Second Floor
Al-Shuwaikh Administrative Zone
Al-Jahra Street 
Telephone: 00 965 – 2496 5900 
Internet: http://www.kapp.gov.kw/en/Home 

This work is a product of the staff of the Kuwait Authority for Partnership Projects with external contributions. 
The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of 
the Kuwait Authority for Partnership Projects, its Board of Executive Directors, or the governments they 
represent. 

The Kuwait Authority for Partnership Projects does not guarantee the accuracy of the data included in this 
work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do 
not imply any judgment on the part of the Kuwait Authority for Partnership Projects concerning the legal 
status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. 

Rights and Permissions 

Any queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to the Kuwait Authority 
for Partnership Projects, Touristic Enterprises Company Building, Second Floor, Al-Shuwaikh Administrative 
Zone, Al-Jahra Street or email info@kapp.gov.kw.

Page 271 photo © ArloMagicman/istockphoto.com/ Original Report and Cover design: Victoria Adams-Kotsch. 



i

الكـــــــويت
مشــــــاريع الشـــــراكة

بني القطــــاعني العـــام
واخلــــاص

الدليل اإلرشادي 2018



iiمشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص



iii الفهرس

الفهرس
...................................

 
viii               رسالة معالي وزير املالية

ix رسالة مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بني القطاع العام واخلاص                                   

x شكر وعرفان                                                                                          

       xii االختصارات واألسماء املختصرة                                                                          

1 الفصل األول: الشراكة بني القطاعني العام واخلاص - مقدمة                                                  
1 ما هي الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؟                                                          1.1
2 1.2 ما هي فوائد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                                                  
2 1.3 القيمة مقابل املال                                                                                 
4 1.4 أنواع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                                                         
6 1.5 عملية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                                                        
7 1.5.1 بدء املشروع                                                                              
7 1.5.2 جدوى املشروع والتنظيم                                                                  
8 1.5.3 طرح املشروع                                                                             
8 1.5.4 التنفيذ والرقابة على املشروع                                                              
9 1.6 قراءات أخرى                                                                                     

11 الفصل الثاني: الهياكل القانونية واملؤسسية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت                   
11 2.1. مقدمة                                                                                        
11 2.2. السمات الرئيسية للقانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص       
13 2.2.1 ترتيبات االنتقال                                                                        
13 2.2.2 اخلصائص الرئيسية لالئحة التنفيذية                                                   
13 2.3 االختالفات الرئيسية بني قانون 2008 وقانون 2014                                               
14 2.3.1 إنشاء شركة املشروع وهيكل املساهمني                                                   
14 2.3.2 تعديل وثائق املشروع                                                                    
15 2.3.3 امللكية وإنشاء ضمانات على األصول                                                     
15 2.3.4 إجراءات طرح املشروع                                                                  
16 2.3.5 املُدة                                                                                   
16 2.3.6 األرض                                                                                 
16 2.4 قانون الشراكة مقابل التشريعات األخرى                                                          
17 2.5 الهيكل املؤسسي ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                                     
17 2.5.1 اللجنة العليا                                                                           



ivمشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

18 2.5.2 هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                                    
19 2.5.3 اجلهات العامة                                                                         
20 2.5.4 إدارة الفتوى والتشريع                                                                  
20 2.5.5 ديوان احملاسبة                                                                        
21 2.6 عملية سير مشروع الشراكة يف الكويت                                                            

23 الفصل الثالث: بدء املشروع                                                                               
23 3.1 اإلطار القانوني لبدء املشروع                                                                     
24 3.2 الدعوة لتقدمي مقترحات :                                                                       
24 3.2.1 دور اجلهة العامة عند بدء املشروع                                                       
25 3.2.2 دور الهيئة عند بدء املشروع                                                              
25 3.2.3 تشكيل جلنة املنافسة                                                                   
25 3.2.4 دور مستشار املشروع                                                                    
26 3.2.5 عملية التعاقد مع مستشار املشروع                                                       
27 3.2.5.1 صياغة الشروط املرجعية ملستشاري املشروعات                                
29 3.2.5.2 طلبات التأهيل املسبق                                                        
30 3.2.5.3 طلبات تقدمي عروض                                                         
32 3.2.5.4 إعداد وعقد اجتماع متهيدي بشأن املناقصة                                   
33 3.2.5.5 تقدمي العطاء                                                                 
33 3.2.5.6 استالم العطاءات                                                             
33 3.2.5.7 تقييم العطاءات                                                              
35 3.2.5.8 استكمال العقد والتوقيع عليه                                                 
36 3.3 أفكار املشاريع املقدمة من القطاع اخلاص )املقترحات غير امللتمسة(                                
36 3.3.1 مقدمة يف املقترحات املقدمة من القطاع اخلاص                                          
38 3.3.2 إجراءات بدء أفكار املشروعات املقترحة                                                   

39 الفصل الرابع: جدوى وتنظيم املشروع                                                                       
39 4.1 اإلطار القانوني لدراسات اجلدوى                                                                
43 4.2 دراسات اجلدوى للمشروعات املقترحة                                                            
43 4.2.1 دراسات اجلدوى املبدئية                                                                
45 4.2.2 دراسات اجلدوى املتكاملة                                                                
46 4.2.2.1 حتليل االحتياجات وحتديد مؤشرات املشروع / النطاق                          
47 4.2.2.2 حتليل اخليارات                                                              
48 4.2.2.3 الدراسة املكثفة للمشروع                                                     
49 4.2.2.4 التقييم املالي                                                                
55 4.2.2.5 القيمة مقابل املال                                                            
58 4.2.2.6 التقييم االقتصادي                                                           
59 4.2.2.7 التقييم االجتماعي والبيئي                                                    



v الفهرس

60 4.2.2.8 استطالع السوق                                                              
60 4.2.2.9 التحقق من املعلومات والتوقيع                                                 
60 4.2.2.10 مراجعة دراسة اجلدوى املتكاملة                                             
61 4.2.3 خطة إدارة وطرح املشروع                                                                
62 4.2.4 قائمة مبدئية ملتطلبات تقرير دراسة اجلدوى املتكاملة                                     
63 4.2.5 املوافقة على دراسة اجلدوى                                                             
64 4.2.6 املواعيد الزمنية املبدئية لطرح املشروع                                                   
66 مصادر التمويل، مبا يف ذلك متويل فجوة اجلدوى                                                     4.2.7
67 األشكال األخرى للدعم احلكومي                                                          4.2.8
67 4.3 دراسات اجلدوى ألفكار املشروعات املقترحة )غير امللتمسة(                                       
67 4.3.1 الترتيبات القانونية لدراسات اجلدوى اخلاصة بأفكار املشروعات املقترحة                  
69 4.3.2 ترتيبات دراسة اجلدوى للمبادرات املقترحة                                                
69 4.3.3 ترتيبات دراسة اجلدوى لألفكار املقبولة كمشروعات متميزة                                
69 4.3.4 ترتيبات دراسة اجلدوى للمشروعات املقترحة غير املطروحة                               

71 الفصل اخلامس: طرح املشروع                                                                             
71 5.1 االعتبارات الهامة يف مرحلة ما قبل الطرح                                                        
67 5.1.1 اإلطار القانوني لعملية الطرح                                                            
78 5.2 بدء عملية طرح املشروع: الدعوة إلبداء الرغبة                                                     
78 5.3 التأهيل املسبق                                                                                   
78 5.3.1 مقدمة يف مرحلة التأهيل املسبق                                                          
79 5.3.2 اعتبارات هامة يف مرحلة التأهيل املسبق                                                  
81 5.4 إعداد واعتماد وتوزيع وثائق الدعوة للتأهيل                                                       
81 5.4.1 إعداد وثائق الدعوة للتأهيل                                                             
81 5.4.1.1 محتويات إعالن الدعوة للتأهيل                                                
82 5.4.1.2 محتويات وثيقة الدعوة للتأهيل                                                
85 5.4.1.3 تعليمات تشكيل وتقييم التحالف                                               
85 5.4.2 املوافقة على وثائق الدعوة للتأهيل                                                        
85 5.4.3 اإلعالن عن وثيقة الدعوة للتأهيل وتوزيعها                                               
87 5.5 وثائق التأهيل املسبق واعتماد األطراف املؤهلة مسبقا                                              
87 5.5.1 استالم وثائق التأهيل املسبق                                                             
87 5.5.2 تقييم وثائق التأهيل املسبق                                                              
88 5.5.3 املوافقة على املستثمرين املؤهلني مسبقا                                                   
89 5.5.3.1 التواصل مع مقدمي العطاءات املؤهلني مسبقا                                  
89 5.6 إعداد واعتماد طلب تقدمي العروض )العطاءات(                                                   
89 5.6.1 إعداد طلب تقدمي العروض                                                              
90 5.6.1.1 حملة عامة حول محتويات طلب تقدمي العروض                                  



viمشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

91 5.6.1.2 معلومات عامة ملقدمي العطاءات                                               
92 5.6.1.3 تعليمات ملقدمي العطاءات                                                     
93 5.6.1.4 الشروط املرجعية                                                             
97 5.6.1.5 منوذج العقد                                                                  
99 5.6.1.6 املعلومات الفنية والقانونية واملالية املطلوبة من مقدمي العطاءات                 
102 5.6.1.7 منهجية التقييم                                                               
106 5.6.2 اعتماد طلب تقدمي العروض                                                              
106 5.6.3 اعتبارات هامة عند إدارة عملية الطرح                                                   
106 5.6.3.1 مكافحة الفساد                                                              
106 5.6.3.2 اإلفصاح                                                                     
106 5.6.3.3 مدونة قواعد السلوك                                                         
106 5.6.3.4 التدقيق الداخلي واخلارجي                                                   
107 5.6.3.5 املوردون احملظورون                                                           
107 5.6.3.6 البيئة األمنية                                                                 
107 5.6.3.7 مؤمترات مع مقدمي العطاءات                                                
108 5.6.3.8 أسئلة التي يطرحها مقدمي العطاءات واملالحظات املوجهة لهم                   
108 5.6.3.9 تغيير التحالفات خالل مرحلة تقدمي العطاءات                                 
108 5.6.3.10 الدراسة املكثفة ملقدم العطاء                                                
108 5.6.3.11 فترة صالحية العرض                                                       
109 5.7 تقدمي العطاءات                                                                                 
114 5.7.1 دور جلنة املنافسة                                                                       
114 5.7.2 عملية تقدمي العطاءات مع التأهيل الالحق                                                
115 5.8 عملية احلوار التنافسي )عمال باملادة 34 من الالئحة(                                              
116 5.9 استكمال العقد                                                                                  
122 5.10 بيع أسهم شركة املساهمة العامة                                                                
126 5.10.1 تأسيس شركة مساهمة عامة                                                          
126 5.10.2 حتويل األسهم                                                                        
127 5.10.3 دور الهيئة كمساهم مؤقت                                                             
127 5.10.4 إجراءات طرح أسهم املستثمر                                                          
127 5.10.5 معدل العائد على األسهم )املردود االستثماري( للمواطنني املساهمني                     

129 الفصل السادس: مسائل متويل املشروع                                                                   
129 6.1 القروض املؤقتة / قروض املساهمني                                                            
129 6.2 الرهن                                                                                        
130 6.3 إعادة التمويل                                                                                  
130 6.4 موعد اإلغالق املالي                                                                           
130 6.5 تكاليف فسخ العقد                                                                            



vii الفهرس

131 الفصل السابع: املسائل التعاقدية األخرى                                                                 
131 7.1 متطلبات التكويت                                                                              
131 7.2 سندات التسليم                                                                                
131 7.3 قيود العطاءات                                                                                 

133 الفصل الثامن: تنفيذ ومتابعة املشروع                                                                     
135 8.1 عملية إدارة العقود                                                                               
136 8.2 مراقبة األداء                                                                                  
137 8.3 عمليات املراجعة                                                                                
139 8.4 تسوية املنازعات                                                                                
140 8.5 طلبات إعادة التفاوض                                                                          
140 8.6 إنهاء العقد                                                                                    
141 8.7 متديد االمتياز                                                                                  
141 8.8 إجراءات التسليم                                                                               

امللحق أ:
142 توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر              

امللحق )ب(:
224 األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية              

قائمة األشكال
4 الشكل 1.1: طيف عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                                          
6 الشكل 2.1: عملية مشروع الشراكة:                                                                   
21 الشكل 2.1: دورة مشروع الشراكة يف الكويت:                                                          
57 الشكل 4.1: عملية حساب مقارن القطاع العام املعدل على أساس املخاطر                                
58 الشكل 4.2: تعديل احلياد التنافسي                                                                   

قائمة اجلداول:
العام  القطاعني  بني  الشراكة  قانون  املساهمة مبوجب  الشركة  توزيع حصص  ترتيبات  مقارنة   :2.1 اجلدول 
14 واخلاص والقانون القدمي                                                                              
64 اجلدول 4.1: اجلدول الزمني املبدئي لطرح املشروع:                                                    
137 اجلدول 8.1: حملة حول عملية املراجعة والتقارير املطلوبة                                              



viiiمشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

رسالـــــــة معالــــــي
وزير املالية

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

سعياً لوضع منظومة تشريعي متكاملة وإطار إجرائي ينظم عملية الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص من خالل 
املشروعات التنموية و االستراتيجية، فقد صدر القانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام 
و اخلاص و الئحته التنفيذية الصادرة مبوجب املرسوم رقم )78( لسنة 2015 ، فيما أناط املشرع  بالدليل اإلرشادي 

حتديد آلية طرح مشروعات الشراكة.

لذا يصدر هذا الدليل اإلرشادي يف ضوء أفضل املمارسات واخلبرات الدولية املتوفرة لدى البنك الدولي مع مراعاة 
وفقا  العام واخلاص  القطاعني  الشراكة بني  إرشادات عامة حول طرح مشروعات  ليضم  الكويت  دولة  خصوصية 

ألحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والئحته التنفيذية.

البنية  العاملي و اإلقليمي يف تنفيذ املشروعات االستراتيجية ومشروعات  التطور  الكويت الى مواكبة  وتهدف دولة 
التحتية بصورة حتاكي أحدث املعايير و املمارسات العاملية املعمول بها، يف ظل مناخ استثماري آمن و جاذب ومبا 
يكفل قيام الدولة بدورها يف تلبية حاجات املواطنني من خالل رعاية اخلدمات احليوية وحتقيق الرخاء االجتماعي.

معالي د. نايف احلجرف،
وزير املالية الكويتي 
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رسالة مدير عام
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاع العام واخلاص

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

سعياً إلى حتسني بيئة األعمال يف دولة الكويت وحتسني مناخ االستثمار وزيادة تدفق االستثمار املباشر وحرصا على 
إشراك القطاع اخلاص واملواطنني يف املساهمة يف املشاريع الكبرى، صدر القانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص منشئاً مؤسسة وطنية بأهداف واضحة واختصاصات محددة لتكون اجلهة 

العامة املنوط بها طرح املشروعات التي ترغب اجلهات العامة املختصة بطرحها وفقا لنظام الشراكة.

وقد صدر القانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتنظيم وحتديد آلية وإجراءات 
 )PPP( طرح تلك املشروعات مبا يكفل حتقيق أقصى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص. إذ تعتبر ممارسة هذا النظام
من خالل تنظيم تشريعي ومؤسسي تتكامل وتنتظم فيه إختصاصات اجلهات العامة كال حسب الدور املنوط به، تطوراً 

نوعياً يف منظومة التشريعات الوطنية املعنية بالقطاع اإلستثماري ذو الطابع اخلدمي. 

ويأتي الدليل اإلرشادي على ضوء القانون )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والئحته 
التنفيذية ليوضح اإلجراءات التفصيلية لطرح مشروعات الشراكة بصورة واضحة من أجل تيسير اإلجراءات لألطراف 

ذات الصلة. 

كما يهدف الدليل اإلرشادي إلى توعية اجلهات العامة ومستثمري القطاع اخلاص واملبادرين واملهتمني مبشروعات 
التي يتم طرحها  التي يتعني إستيفاءها يف كال من املشروعات  العام واخلاص باإلجراءات  الشراكة بني القطاعني 
واملستثمرين على حد سواء ليكون مرجعا للقواعد واإلرشادات العامة لعملية طرح مشروعات الشراكة لالستثمار 
يضم يف محتواه كيفية تقييم املستثمرين يف كافة مراحل املشروع مع ضرورة األخذ بعني االعتبار املواصفات اخلاصة 

واملصاحبة لكل مشروع حسب طبيعته عند الطرح.

ويف اخلتام نأمل أن يكون إجناز الدليل اإلرشادي واعتماده مكماًل جلميع األنظمة واإلجراءات املرتبطة بتلك األنظمة 
على اختالف أنواعها التي يتم من خالل إحداها طرح مشاريع الشراكة؛ لتكون بذلك دولة الكويت قد وضعت بني يدي 
اجلهات العامة واملستثمرين واملبادرين وجميع األطراف ذات الصلة منظومة متكاملة وواضحة ومتطورة حتقق جميع 
األهداف والغايات التي صدر من أجلها القانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

وال يسعنا إال أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من اجتهد وساهم يف هذا العمل.

سعادة مطلق مبارك الصانع،
مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام
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شكر وعرفان
...................................

البنك  مع  الوثيق  بالتعاون  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة  هيئة مشروعات  قبل  من  الدليل  هذا  إعداد  مت 
التحتية  البنية  مجموعة  اخلبير يف  احملامي  موسيلي،  مارك  السيد  الدولي  البنك  فريق  قيادة  تولى  وقد  الدولي. 
وشراكات القطاعني العام واخلاص والضمانات، حتت إشراف نائب الرئيس العاملي. وضم فريق املجموعة يف عضويته 
كل من السيد مارك جيبليت )أخصائي متويل البنية التحتية( وكريستينا بول )احملامية( وديبلينا ساها )محلل البنية 
التحتية( من مركز سنغافورة للمناطق احلضرية والبنية التحتية الذي قام بصياغة الدليل. ويود الفريق أن يعرب عن 
خالص تقديره للتوجيه والدعم الذي قدمه الدكتور فراس رعد )املدير احمللي ملكتب البنك الدولي يف الكويت( وماهر 
أبو طالب )موظف عمليات خبير( ومرمي عبداهلل )محلل عمليات( وأيه احلشاش )مساعد الفريق( طوال فترة إعداد 

الدليل.

وقد استفاد الدليل من املساهمات القّيمة التي قدمها موظفو هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
بقيادة املهندس نايف سليمان احلداد )مدير مكتب البحوث والتخطيط االستراتيجي(. وإذ يعرب الفريق عن خالص 
امتنانه للتوجيه الذي قدمه فريق العمل التابع للهيئة وكذا السيد د. أحمد الشوربجي )املستشار القانوني للهيئة، 
مجموعة احلمد القانونية(، مع الشكر على املالحظات املقدمة من املسؤولني اآلخرين يف هيئة مشروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص خالل ورش إعداد الدليل التي انعقدت يف دولة الكويت يف نوفمبر 2017.
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االختصارات واألسماء املختصرة
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الوصف: االختصار    
الهيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص الهيئة    

البناء والتشغيل والتملك     BOO

البناء والتشغيل والتحويل     BOT

الهيئة العامة املتعاقدة على مشروع من مشاريع الشراكة. انظر »اجلهة العامة« الهيئة املتعاقدة )يف املرفقات(  
التصميم والبناء والتشغيل     DBO
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مع استراتيجية الدولة وخطتها اإلمنائية.     
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية     GCC

الهندسة واملشتريات واإلنشاءات     EPC

تاريخ التشغيل التجاري املبكر     EPC

اتفاقية حتويل الطاقة وشراء املياه     ECWPA

الالئحة التنفيذية للقانون الكويتي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص  الالئحة التنفيذية   
)املرسوم رقم 78 لسنة 2015(     
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مشروع مياه مستقل      IWP
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اللوائح التنفيذية اخلاصة بقانون مشاريع الطاقة واملياه املستقلة وتعديالته    IWPP Regulations

)املرسوم رقم 1 لسنة 2015(     
هيئة ا مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص      KAPP
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القانون الكويتي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص     PPP Law

)القانون رقم )116( لسنة 2014(     
املستثمرين من القطاع اخلاص الشركاء اخلاصون )يف املرفقات( 
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دولة الكويت الدولة    

مستشار )مستشارو( العملية     TA

مقترح مقدم من طرف خاص لتنفيذ مشروع شراكة مقدم مببادرة من الشركة  اقتراح غير ملتمس   
اخلاصة، وليس استجابة لطلب من احلكومة.     

مجموعة البنك الدولي     WBG
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الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
مقدمة

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

ما هي الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؟  1.1

ال يوجد تعريف موحد يحظى بالقبول على نطاق واسع ملصطلح "الشراكة بني القطاعني العــام واخلــاص". ويعــرف مختبر املعـرفة 
)PPP Knowledge Lab(1 الشراكة بني القطاعني العام واخلاص على أنها "عقد طويل األجل بني القطاع اخلاص وجهة حكومية 

لتقدمي أصول أو خدمات عامة، يتحمل فيها القطاع اخلاص مسؤولية كبيرة عن املخاطر واإلدارة، وترتبط فيها املكافأة باألداء".

ويعرف القانون الكويتي بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص )القانون رقم )116( لسنة 2014( مشروع الشراكة بأنه "مشروع 
لتنفيذ أحد األنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقدمي خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو حتسني خدمة 
عامة قائمة أو تطويرها، أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة وفًقا لنظام الشراكة 

وبعد اعتماده من اللجنة العليا، ومبا ال يتعارض مع املادتني )152( و )153( من الدستور"

وال تتضمن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص عادة عقود بناء جاهزة )تسليم مفتاح(، والتي تصنف عادة كمشاريع مشتريات عامة، 
أو خصخصة كاملة، حيث يقتصر دور القطاع العام يف العادة على الدور التنظيمي.

وتشمل  أيضاً.  واالجتماعية  االقتصادية  التحتية  البنية  مجال  استخدامها يف  وميكن  املرونة  من  كبير  بقدر  الشراكة  مشاريع  تتسم 
مشروعات البنية التحتية االقتصادية مشاريع الطاقة )مثل مشاريع الطاقة املستقلة( ومشاريع املياه والطاقة املستقلة( ومشاريع النقل 
)مثل الطرق والسكك احلديدية واملوانئ واملطارات وحافالت النقل السريع وغيرها(، ومشاريع املياه )مثل محطات التحلية ومعاجلة 
املياه السائبة ومحطات معاجلة املياه العادمة( ومشاريع إدارة النفايات. وتشمل مشاريع البنية التحتية االجتماعية املدارس واجلامعات 

واملستشفيات والسكن االجتماعي واملرافق الرياضية ومباني مكاتب الدوائر احلكومية.

الفصــــــــل

1

https://pppknowledgelab.org/:1  مختبر املعرفة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص هو مصدر للمعارف واخلبرات املنسقة والشاملة حول الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
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ما هي فوائد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  1.2

يف الوقت الذي تواجه فيه احلكومات قيود على املوارد العامة واحليز املالي، مع إدراكها يف الوقت نفسه ألهمية االستثمار يف البنية 
التحتية ملساعدة اقتصاداتها على النمو، تتحول العديد من احلكومات بشكل متزايد نحو القطاع اخلاص كمصدر إضايف بديل للتمويل 

للمساعدة يف سد الفجوة التمويلية.

ومع ذلك، وبصرف النظر عن الفوائد املالية احملتملة للدخول يف شراكة بني القطاعني العام واخلاص )مثل تخفيض التكاليف األولية 
على احلكومة لتقدمي خدمة و / أو بناء أصل(، غالبا ما تتطلع احلكومات إلى التعاون مع القطاع اخلاص ألسباب أخرى، منها:

التنويع االقتصادي، ويف حالة الكويت، خفض احلصة النسبية للناجت احمللي اإلجمالي لقطاع النفط.  �

استكشاف شراكات بني القطاعني العام واخلاص كوسيلة إلدخال تكنولوجيا القطاع اخلاص واالبتكار يف توفير خدمات عامة   �
أفضل من خالل حتسني كفاءة التشغيل والصيانة.

حتفيز القطاع اخلاص على إجناز املشاريع يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية.  �

فرض توقعات امليزانية عن طريق حتديد التكاليف املستقبلية ملشاريع البنية التحتية احلالية مع مرور الوقت.  �

استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص كوسيلة لتطوير قدرات القطاع اخلاص احمللي من خالل مشاريع مشتركة مع   �
املدنية واألعمال  للشركات احمللية يف مجاالت مثل األعمال  الباطن  التعاقد من  توفير فرص  كبيرة، فضال عن  شركات دولية 

الكهربائية وإدارة املرافق وخدمات األمن والنظافة وخدمات الصيانة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطنني.

استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص كوسيلة لتقدمي الشركات اململوكة للدولة واحلكومة تدريجيا ملستويات متزايدة   �
من القطاع اخلاص.

تعويض الفجوة يف قدرات القطاع العام لتلبية الطلب املتزايد على تطوير البنية التحتية؛ و  �

استخراج قيمة طويلة األجل مقابل املال من خالل تقاسم املخاطر مع القطاع اخلاص على مدى عمر املشروع - من التصميم /   �
البناء إلى التشغيل / الصيانة.

القيمة مقابل املال  1.3

يؤدي مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إلى حتقيق قيمة مقابل املال إذا أسفر عن مكاسب إيجابية صافية للمجتمع أكبر 
من تلك التي ميكن حتقيقها من خالل مسار شراء تقليدي. وغالبا ما يكون من الضروري إجراء حتليل لكفاءة األداء خالل مرحلة دراسة 
اجلدوى كجزء من التحضيرات األولية ألي مشروع شراكة. بيد أن حتليل القيمة مقابل املال ميكن أن يكون ذا طابع شخصي للغاية 
حتركه بشكل كبير االفتراضات األساسية التي ميكن أن تكون غير موثوق بها، خاصة يف مرحلة ما قبل املوافقة على طرحة كمشروع 

شراكة حيث يتم أو ال يتم إجراء حتليل مبكر.

وبناء على سجل حافل طويل وناجح يف  مختلف البلدان والقطاعات، تبني يف كثير من األحيان أن خيار الشراء من خالل الشراكة 
ميكن أن يكون أكثر كفاءة من حيث تكاليف االستثمار والتشغيل والصيانة مقارنة بخيار الشراء العام. ولذلك، فإن السؤال األهم يف 
تقييم القيمة مقابل املال يتمثل عادة يف ما إذا كان من املرجح أن تفوق الكفاءة القصوى ملشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
العوامل التي قد جتعل الشراكة أكثر تكلفة، وأهمها تكاليف اإلشراف على املعامالت والعقود )أي تكاليف املناقصات والتعاقد والرصد 
اإلضافية يف إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص( والتمويل والتكاليف القانونية )أي التكاليف املضافة احملتملة بسبب متويل 
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القطاع اخلاص(. وينبغي أن يأخذ تقييم القيمة مقابل املال يف االعتبار أيضاً الفوائد غير املالية احملتملة للشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص، مثل سرعة وكفاءة تنفيذ املشاريع وحتسني نوعية اخلدمات وزيادة الشفافية يف عملية الشراء وحتسني التركيز على 
الدراسة املكثفة وما إلى ذلك. وتشير اخلبرة املكتسبة إلى أن احتمال أن يوفر مشروع أو برنامج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

قيمة مقابل املال تكون أعلى عندما يتم حتقق جميع أو معظم الشروط التالية:

وجود استثمار كبير، سواء كان محلياً أو أجنبياً، من شأنه أن يستفيد من اإلدارة الفعالة للمخاطر املرتبطة بالبناء والتسليم )قد   �
يكون هذا مشروعاً كبيراً واحداً أو سلسلة من املشاريع الصغيرة القابلة للتكرار يف قطاع معني(.

امتالك القطاع اخلاص للخبرة الالزمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع معقدة.  �

قدرة القطاع العام على حتديد احتياجاته من اخلدمات كنواجت ميكن أن تكتب يف عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص   �
لضمان تقدمي اخلدمات بشكل فعال وخاضع للمساءلة على املدى الطويل.

إمكانية حتديد وتخصيص املخاطر بصورة واضحة بني القطاعني العام واخلاص.  �

إمكانية تقدير التكاليف طويلة األجل لتوفير األصول واخلدمات املعنية على مدى عمر املشروع بأكمله.  �

قيمة املشروع كبيرة مبا فيه الكفاية لضمان أال تكون تكاليف املشتريات غير متناسبة مع قيمته.  �

اجلوانب التكنولوجية للمشروع قد مت اختبارها وإثباتها بشكل معقول وغير معرض للتقادم.  �

وهناك العديد من التحليالت والتقارير التي وضعتها )أو ُوضعت( للحكومات ومكاتب التدقيق الوطنية حول ما إذا كانت الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص هي يف الواقع تقدم قيمة مقابل املال. وخلصت معظم هذه التقارير إلى أن الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص تؤدي إلى توليد قيمة مقابل املال. وتشير دراسات أجريت يف اململكة املتحدة إلى أن اإلدارات احلكومية التي نفذت مشاريع 
شراكة مع القطاع اخلاص حققت وفورات يف التكاليف تتراوح بني 10% و20%. وبحسب إحصاء 2002 الذي أجراه مكتب التدقيق 
الوطني يف اململكة املتحدة، شهدت 22% فقط من صفقات مبادرات التمويل اخلاصة زيادة يف التكاليف و24% تأخير، مقارنة مع %73 
و70% من املشاريع التي يضطلع بها القطاع العام حسب ما ورد يف إحدى دراسات مكتب التدقيق الوطني يف عام 1999. وذكرت وزارة 
اخلزانة يف اململكة املتحدة يف عام 2006 أنه وفقا لدراسة للسلطة التنفيذية األسكتلندية أجرتها شركة كامبريدج أسوشيتس للسياسات 
االقتصادية )CEPA( فأن 50% من السلطات التي تدير شراكات مع القطاع اخلاص أفادت بأنها حصلت على قيمة جيدة مقابل املال، 
يف حني أفاد 28% بحصولهم على قيمة ُمرضية مقابل املال. ويف عام 2008، كلف املنتدى الوطني األسترالي للشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص )الذي ميثل حكومات الكومنولث والواليات وحكومات األقاليم يف استراليا( جامعة ملبورن مبقارنة 25 مشروعا أستراليا 
من مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع 42 مشروعا مت تنفيذها بطرق الشراء التقليدية. ووجدت الدراسة أن املشاريع 
املنفذة بالطريقة التقليدية بلغ متوسط جتاوز التكلفة فيها 10.1%، يف حني بلغ متوسط جتاوز التكلفة ملشروعات الشراكة %0.7. 
الوقت  أن متوسط جتاوز  الوقت 10.9%، يف حني  التقليدية جتاوز متوسط جتاوز  بالطرق  تنفيذها  التي مت  للمشروعات  وبالنسبة 

بالنسبة ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بلغ %5.6.
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أنواع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  1.4

ميكن أن تتخذ الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مجموعة واسعة من األشكال تتفاوت من حيث مدى مشاركة الطرف 
اخلاص واملخاطر التي يتحملها. ويف العادة يتم حتديد شروط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف عقد أو اتفاقية حتدد 

مسؤوليات كل طرف ويتم فيها توزيع املخاطر بشكل واضح. يوضح الرسم البياني أدناه طيف عقود الشراكة:

وميكن أن تتراوح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بني دخول القطاع العام يف إدارة مباشرة نسبيا و / أو عقد تشغيل مباشر مع 
القطاع اخلاص، من خالل مشروع مشترك أو تصفية جزئية للملكية يف أصول عامة.

ومن األمثلة على األشكال املختلفة التي قد تتخذها الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ما يلي:

(Management and Operating Contracts) عقود اإلدارة والتشغيل

ميكن أن يطبق مصطلح "عقد اإلدارة" على مجموعة من العقود تبدأ من عقود املساعدة الفنية وصوالً إلى عقود التشغيل والصيانة 
الكاملة، ومن ثم يصعب تعميمها. بيد أن السمة الرئيسية املشتركة هي أن اجلهة املتعاقدة متنح املتعاقد إدارة مجموعة من األنشطة 
لفترة زمنية قصيرة نسبياً )من سنتني إلى خمس سنوات(. ومتيل عقود اإلدارة إلى أن تكون محددة مبهمة، وتركز أكثر على املدخالت 

بدال من النواجت. وقد يكون لعقود التشغيل والصيانة نواجت أو متطلبات أداء أكثر.

وتشمل أبسط أنواع عقود اإلدارة قيام اجلهة املتعاقدة بدفع رسوم ثابتة للمشغل اخلاص نظير قيامه مبهام محددة - مبعنى أن األتعاب 
ال تعتمد على حتصيل التعرفة وال يتحمل املشغل اخلاص عادة مخاطر عن حالة األصل. وعندما تكون عقود اإلدارة أكثر اعتماداً على 
األداء، فإنها قد تنطوي على حتمل املشغل املزيد من املخاطر، رمبا تشمل مخاطر حالة األصول واستبدال املزيد من املكونات واملعدات 

الثانوية.

Utility 
Restructuring 
Corporatization 
Decentralization

Civil Works

Service 
Contracts

Management 
and
Operating
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Leases/
Affermage
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BOT Projects

DBOs

Joint
Venture/
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Divestiture
of Public
Assets

Full
Divestiture

HighLow
Extent of Private Sector Participation

Public-Private Partnership

Public Owns
and

Operates Assets

Private Sector 
Owns and

Operates Assets
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(Leases/Affermage Contracts) عقود اإليجار / اإلدارة

إن عقود اإليجار واإلدارة هي عموما ترتيبات للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يتحمل مبقتضاها املشغل اخلاص املسؤولية عن 
تشغيل وصيانة مرافق خدمية قائمة لكنه ليس مسؤوالً عن بناء ومتويل أي استثمارات جديدة.

تختلف عقود اإليجار واإلدارة عن عقود اإلدارة والتشغيل يف أن:

املشغل ال يحصل على أجور ثابتة من اجلهة املتعاقدة مقابل خدماته، لكنه يتقاضى رسوم تشغيل على املستهلكني:  �

يف حالة عقد اإليجار: يذهب جزء من اإليرادات إلى اجلهة املتعاقدة باعتبارها مالكة األصول مقابل إيجار والباقي يحتفظ   �

به املشغل

مقابل  العمالء  على  تفرض  إضافية  رسوما  املتعاقدة  للجهة  ويدفع  اإليرادات  من  أتعابه  املشغل  يستبقي  اإلدارة:  حالة  يف   �

االستثمارات التي تنفقها / أنفقتها اجلهة املتعاقدة يف األصل.

يتحمل املشغل قدر أكبر من مخاطر التشغيل  �

يتحمل املشغل مسؤولية توظيف املوظفني بصورة مباشرة.  �

ويف حالة عقد اإليجار، يكون مبلغ اإليجار املدفوع للجهة العامة ثابت بغض النظر عن مستوى حتصيل التعرفة احملقق، وبالتالي فإن 
املشغل يتحمل مخاطر فيما يتعلق بتحصيل الفواتير وكفاية املبالغ املتحصلة لتغطية تكاليف التشغيل. ويف حالة املعاملة على أساس 
اإلدارة، يضمن املشغل أتعابه )على افتراض أن املبالغ املتحصلة تكفي لتغطية ذلك( وتتحمل اجلهة مخاطر باقي املبالغ احملصلة من 

العمالء لتغطية التزاماتها االستثمارية.

وتظل اجلهة املتعاقدة يف كل األحوال مسؤولة عن متويل وإدارة االستثمارات يف األصول - التي يفترض أن تتأتى، ولو جزئياً على األقل، 
من قيمة اإليجار / الرسوم اإلضافية.

(DBO) والتصميم والبناء والتشغيل (BOT) عقود االمتياز، مشاريع البناء والتشغيل والتحويل

مشاريع االمتياز )Concessions( والبناء والتشغيل والتحويل )BOT( ومشاريع التصميم والبناء والتشغيل )DBO( هي أنواع ملعامالت 
نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التي تركز على املخرجات. وعادة ما تنطوي مشاريع البناء والتشغيل والتحويل ومشاريع 
التصميم والبناء والتشغيل على قدر كبير من أعمال التصميم والبناء، وكذلك عمليات طويلة األجل، لبناء جديد واصول جديدة أو 

مشاريع تنطوي على قدر كبير من أعمال التجديد أو إعادة تأهيل أو التوسعة ألصول قائمة 

عقد االمتياز )Concessions( يعطي االمتياز احلق يف استخدام جميع األصول املمنوحة لصاحب االمتياز على مدى فترة زمنية طويلة، 
مبا يف ذلك املسؤولية عن التشغيل وبعض االستثمارات. وتبقى ملكية األصول بيد اجلهة العامة، وعادة ما تكون اجلهة مسؤولة عن 
استبدال األصول الكبيرة. وتعود األصول إلى اجلهة يف نهاية فترة االمتياز، مبا يف ذلك األصول التي يشتريها صاحب االمتياز. ويف 
عقود االمتياز، يحصل صاحب االمتياز عادة على معظم إيراداته مباشرة من املستهلك، ولذلك تكون عالقته مباشرة مع املستهلك. 
ويغطي االمتياز منظومة بنية حتتية متكاملة )قد يشمل ذلك استالم صاحب االمتياز لألصول املوجودة فضال عن بناء وتشغيل أصول 
جديدة(. ويدفع صاحب االمتياز رسم امتياز إلى اجلهة العامة والذي عادة ما يتم التحوط له من قبل اجلهة الستبدال األصول والتوسع.

تستخدم مشاريع البناء والتشغيل والتحويل عادة لتطوير أصول منفصلة وليس شبكة كاملة ويكون بشكل عام جديد كليا أو تأسيسي 
بطبيعته )على الرغم من أن ذلك قد ينطوي على أعمال ترميم(. ويف مشاريع البناء والتشغيل والتحويل تلتزم شركة املشروع ببناء 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص - مقدمة
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األصول وحتصل على عائداته من خالل رسوم تفرض على اخلدمة / احلكومة وليس من التعرفة املفروضة على املستهلكني. وتنتقل 
ملكية األصل إلى احلكومة يف نهاية الفترة الزمنية املتفق عليها.

أما يف مشروع التصميم البناء والتشغيل )DBO( ميتلك القطاع العام وميول بناء أصول جديدة. ويقوم القطاع اخلاص بتصميم األصول 
وبناءها وتشغيلها لتحقيق بعض النواجت املتفق عليها. وعادة ما تكون الوثائق اخلاصة مبشاريع التصميم والبناء والتشغيل بسيطة مقارنة 
بوثائق مشاريع البناء والتشغيل والتحويل أو مشاريع االمتياز، نظراً ألنه ال توجد وثائق متويل. ففي العادة يكون هناك عقد بناء تسليم 
مفتاح باإلضافة إلى عقد تشغيل، أو قسم يضاف إلى عقد تسليم مفتاح يغطي التشغيل. وهنا ال تتحمل شركة القطاع اخلاص أي 
مخاطر متويل إن لم تتحمل حد أدنى من املخاطر على رأس املال، ويدفع لها عادة مبلغ لتصميم وبناء األصل يتم دفعه على أقساط 
عند االنتهاء من مراحل البناء، ومن ثم يُدفع لها رسوم تشغيل لفترة التشغيل. وتتحمل الشركة اخلاصة املسؤولية عن التصميم والبناء، 
فضال عن التشغيل، وبالتالي إذا ما كانت هناك حاجة الستبدال أجزاء معينة خالل فترة التشغيل قبل انتهاء املدة الزمنية االفتراضية، 

فأنه من املرجح أن تتحمل شركة القطاع اخلاص املسؤولية عن االستبدال.

عملية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  1.5
الشكل 2.1: عملية مشروع الشراكة:

Project 
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Project
Feasibility and

Structuring

Project
Procurement

Project 
Implementation
and Monitoring
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بدء املشروع  1.5.1

كثيرا ما تواجه احلكومات أولويات حتظى بنفس القدر من األهمية من حيث استثمارات البنية التحتية، وهذه احلقيقة، إضافة إلى 
وجود قيود مالية، كثيرا ما تتطلب من احلكومات أن تكون انتقائية يف مشاريع البنية التحتية التي ستبدأ بتنفيذها. وميكن أن تبدأ 
احلكومة املركزية املشاريع )من خالل مختلف الوزارات التنفيذية( أو من قبل السلطات احمللية.2 ومع ذلك، وبغض النظر عن اجلهة 
التي شرعت يف تنفيذ املشروع، فأنه من املهم مالحظة أن ليست جميع املشاريع مناسبة للتنفيذ من خالل الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص. ويف الواقع، قبل اتخاذ قرار لتنفيذ مشروع من خالل مسار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، فإنه من املهم إجراء 

دراسة جدوى للمشروع.

ومبوجب قانون الشراكة الكويتي، ميكن أن تبدأ فكرة مشروع الشراكة من خالل مقترح تطرحه هيئة عامة أو اللجنة العليا أو مقترح 
غير ملتمس يقدمه شخص أو شركة خاصة كويتية أو غير كويتية.

1.5.2 جدوى املشروع والتنظيم

ال يعتبر طرح مشروع من خالل إطار الشراكة بني القطاعني العام واخلاص منطقياً إال إذا كان مجدياً من الناحية االقتصادية. ولذلك، 
تعمل أغلب احلكومات على إخضاع مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لنفس التقييم الفني واالجتماعي واالقتصادي كما 
هو احلال بالنسبة ألي قرار آخر يتعلق مبشاريع االستثمارات العامة. وهناك عادة عنصران عريضان لهذا التقييم. األول هو تقييم 
جدوى فكرة املشروع نفسه )مبا يف ذلك اجلدوى الفنية واجلدوى القانونية واالستدامة البيئية واالجتماعية(، والثاني هو تقييم ما إذا 
كان املشروع يعتبر قرار استثماري عام جيد وذلك من خالل شكل من أشكال حتليل اجلدوى االقتصادية، أي تقييم ما إذا كانت املنافع 
االقتصادية للمشروع تتجاوز تكاليفه االقتصادية وأن هناك إقبال / رغبة للمشروع يف السوق - وهذه الرغبة تتأثر بشكل كبير مبا إذا 

كان املشروع سيحقق عوائد كافية للمستثمرين من القطاع اخلاص.

ووفقاً لقانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، يجب على اجلهة العامة التي ترغب يف طرح أي مشروع بنظام الشراكة إجراء 
دراسة جدوى وتقدميها إلى الهيئة لدراستها )املادة 2 من الالئحة التنفيذية(. ومع ذلك، يجوز للهيئة يف بعض احلاالت اختيار إجراء 
دراسة اجلدوى بالتعاون والتنسيق مع اجلهة العامة )املادة 10 من الالئحة التنفيذية(. وبالنسبة ملقترح غير ملتمس، يجب على أي 
شخص طبيعي أو اعتباري كويتي أو أجنبي إعداد دراسة جدوى أولية لتقدميها إلى الهيئة. ويف كلتا احلالتني، يجب أن تبني دراسة 

اجلدوى، من بني أمور أخرى، أن املشروع يوفر عائدا اقتصاديا أو منفعة اجتماعية تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها التنموية.

ويجدر بالذكر بإن تنظيم مشروع الشراكة يعني بتوزيع املسؤوليات واحلقوق واملخاطر لكل طرف من طريف يف عقد الشراكة. وتعتبر 
وتوفير  الرئيسية  الفنية  املخاطر  مثل حتديد  الشراكة،  لتنظيم  رئيسياً  مدخاًل  االقتصادية  اجلدوى  من حتليل  املستمدة  املعلومات 
ومرودها  توفيرها  املقترح  اخلدمة  تتضمن  بحيث  الشراكة  مشاريع  تنظم  أن  املقترحة.  يجب  التحتية  البنية  على  للطلب  تقديرات 
االقتصادي أو االجتماعي أو اخلدمي أو املنفعة للقطاع العام وكذلك العوائد املتوقعة للقطاع اخلاص. وكثيراً ما يتم استطالع السوق 
خالل مرحلة دراسة اجلدوى / التنظيم ملعرفة آراء مختلف أصحاب املصلحة، وتستخدم هذه املرئيات للمساعدة يف تعزيز جدوى 

املشروع.

2  عندما يطرح القطاع العام دعوة للقطاع اخلاص لتقدمي عرض ملشروع من مشاريع الشراكة، غالبا ما يطلق على هذه العملية "اقتراح ملتمس". ومع ذلك، يف بعض األحيان، ميكن أن يتقدم القطاع اخلاص للحكومة مبقترح 
ملشروع شراكة ويف هذه احلالة يطلق عليه "اقتراح غير ملتمس".
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1.5.3 طرح املشروع

بعد االنتهاء من مرحلة دراسة اجلدوى وحتديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحه )بدعم من مستشاري املعامالت، أي املستشارين 
املهنيني مثل املستشارين املاليني والقانونيني والفنيني( واملوافقة عليه من قبل اجلهات املعنية - يصبح املشروع جاهزاً للطرح. وتهدف 
مرحلة الطرح إلى اختيار شركة أو حتالف شركات يقدم أفضل عرض فني ومالي ويحقق أهداف املشروع املقترح من املنظورين الفني 
واملالي. إن أفضل طريقة لتحقيق هذه األهداف هي القيام بعملية طرح تنافسية وفعالة وشفافة، ألن ذلك من شأنه أن يزيد من القيمة 

مقابل املال من وجهة نظر احلكومة.

1.5.4 التنفيذ والرقابة على املشروع

من املهم أن تقوم اجلهة العامة بتشكيل فريق إلدارة املشروع يف أقرب وقت ممكن خالل عملية الطرح إلدارة املشروع بعد اإلقفال املالي. 
وتشمل إدارة عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مراقبة وإنفاذ متطلبات عقد الشراكة، وكذلك إدارة العالقة بني الشركاء من 
القطاعني العام واخلاص. ومتتد إدارة العقود طوال مدة االتفاقية من تاريخ سريان العقد وحتى نهاية فترة العقد. وتختلف إدارة عقود 
الشراكة عن إدارة العقود التقليدية للحكومة. فمشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص طويلة األجل ومعقدة، وبالتالي تكون 
العقود غير كاملة بالضرورة، أي أن املتطلبات والقواعد التي تغطي جميع السيناريوهات احملتملة ال ميكن حتديد جميعها مسبقاً يف 

العقود. وتتمثل أهداف إدارة عقود مشاريع الشراكة يف ضمان ما يلي:

تقدمي اخلدمات بصورة مستمرة وعلى مستوى عال طبقاً للعقد، ويتم الدفع )أو الغرامات( وفقا لذلك.  �

بقاء املسئوليات التعاقدية ومخصصات املخاطر، وإدارة مسؤوليات احلكومة ومخاطرها بكفاءة.  �

حتديد التغيرات يف البيئة اخلارجية )املخاطر والفرص على حد سواء( والتعامل معها بصورة فعالة ويف الوقت املناسب.  �

ومبقتضى املادة )33( من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، يتعني على وزير املالية تقدمي تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء 
)وإرسال نسخة منه إلى مجلس األمة( حول وضع جميع مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التي مت تنفيذها أو ابرامها.  
وسيغطي هذا التقرير، من بني أمور أخرى، مواضيع األراضي ومدى التزام األطراف من القطاع اخلاص بشروط عقود الشراكة مع 

ملخص باملخالفات املرتكبة لشروط هذه العقود. وهذه املعلومات تقدمها الوزارات املعنية التي تنفذ مشاريع الشراكة.
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1.6 قراءات أخرى

ميكن احلصول على مزيد من املعلومات حول ما سبق ذكره وشراكات القطاعني العام واخلاص عموماً من املصادر التالية:

(https://pppknowledgelab.org/) مختبر معارف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  �

مركز موارد البنية التحتية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص  �
(http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/)

الدليل املرجعي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، النسخة 3  �
(https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-reference-guide-3-0 )

 (https://ppi.worldbank.org/) مشاركة القطاع اخلاص يف قاعدة بيانات البنية التحتية  �

(https://www.gihub.org/ ) املرفق االستشاري ملشاريع البنية التحتية العامة واخلاصة  �

(https://ppp-certification.com/ ) مركز البنية التحتية العاملية  �

 APMG (https://ppp-certification.com ) برنامج اعتماد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  �

ورقة PPIAF حول إدارة التمويل اإلسالمي ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مجال البنية التحتية  �
 (https://ppiaf.org/documents/5369?ref_site=kl)

إطار اإلفصاح يف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  �
(http://pubdocs.worldbank.org/en/773541448296707678/Disclosure-in-PPPs-Framework.pdf)

ورقة مجموعة البنك الدولي حول دعم اجلدوى املالية  �
(https://library.pppknowledgelab.org/documents/2847?ref_site=kl)
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الهياكل القانونية واملؤسسية للشراكة بني القطاعني العام
واخلاص يف الكويت

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

مقدمة  2.1

يضع القانون الكويتي رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إطاراً تشريعياً لتعزيز وتسهيل الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص يف مجال البنية التحتية واخلدمات العامة يف دولة الكويت على أساس مبادئ الشفافية واملنافسة. ويعرف 
القانون مشروع الشراكة بأنه "مشروع لتنفيذ أحد األنشطة والذي تستهدف الدولة منه تقدمي خدمة عامة لها أهمية اقتصادية أو 
اجتماعية أو خدتية أو حتسني خدمة عامة قائمة أو تطويرها، أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون 

مع اجلهة العامة وفًقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، ومبا ال يتعارض مع املادتني )152( و )153( من الدستور".

السمات الرئيسية للقانون رقم )116( لسنة 2014 بشأن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  2.2

يجب أن تتبع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص "نظام الشراكة " املعّرف يف املادة )1( من قانون الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص على أنه "نظام يقوم مبقتضاه مستثمر من القطاع اخلاص باالستثمار على أرض متلكها الدولة- متى تطلب املشروع- ذلك يف 
أحد املشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع إحدى اجلهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خالله بتنفيذ أو بناء 
أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد املشاريع اخلدمية أو البنية التحتية، وتدبير متويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خالل 
مدة محددة يؤول بعدها إلى الدولة، ويأخذ إحدى الصورتني: )1( أن يكون تنفيذ املشروع مبقابل يتحصل عليه املستثمر – عن اخلدمة 
أو األعمال املنفذة- من املستفيدين أو من اجلهات العامة التي يتوافق املشروع وطبيعة أغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما، 
)2( أن تكون تلك املشروعات بغرض قيام املستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطني، واستثماره ملدة 

محدودة ويدفع مقابل النتفاعه بأرض أمالك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع – متى وجدت – يف احلالتني".

الفصــــــــل

2
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ووفقا لهذا التعريف، يتطلب نظام الشراكة يف الكويت املعايير التالية:

مستثمر من القطاع اخلاص لالستثمار يف مشروع مملوك للدولة )متى ما كان مطلوباً(؛  �

طرح املشروع من قبل هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، بالتعاون مع جهة عامة.  �

التوقيع على عقد مع املستثمر لتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل مشروع خدمي أو بنية حتتية، لتوفير التمويل لهذا   �
الغرض وتشغيل املشروع أو إدارته وتطويره ملدة محددة.

بعد انتهاء العقد، يؤول املشروع مرافق البنية التحتية إلى الدولة.  �

وميكن إجراء هذه العملية بطريقتني: 

تنفيذ املشروع مبقابل يتحصل عليه املستثمر )عن اخلدمة أو األعمال املنفذة( من املستفيدين أو من اجلهات العامة التي تعاقدت   �
مع املستثمر، أو

قيام املستثمر بتنفيذ مشروع ذي أهمية استراتيجية لالقتصاد الوطني، حيث ميكن للمستثمر استغالل املشروع ملدة محدودة.  �

تشمل السمات البارزة لقانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ما يلي:

بصفة عامة، ال يجوز ألي هيئة عامة الدخول يف عقد شراكة دون احلصول أوالً على موافقة اللجنة العليا ملشروعات الشراكة بني   �
القطاعني العام واخلاص؛3

تقدم هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التوصية املناسبة للجنة العليا متهيداً لطرح املشروع لالستثمار.  �

أن ال تتعدى املدة الزمنية ملشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص فترة 50 عاما4 )إذا كانت وثائق املناقصة اخلاصة   �
باملشروع ال تنص على مدة محددة، فإن مدتها تعتبر 25 سنة(.

القيود املفروضة على بيع أو رهن ممتلكات الدولة / امللكية العامة يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، على الرغم   �
من أن الضمان على "األصول اخلاصة" مسموح به، والذي يتضمن إيرادات املشروع واألسهم يف شركة املشروع؛

األحكام التي تسمح للدولة بتحصيل رسم من املشروع مقابل استخدام أراضي الدولة؛  �

يتم  أغراض خاصة  ذات  املشروع وهي شركة  كويتي من قبل شركة  دينار  مليون  تتجاوز قيمتها 60  التي  املشاريع  تنفيذ  يجب   �
تأسيسها كشركة مساهمة كويتية يتم فيها عرض ما ال يقل عن 26% إلى 44% من أسهمها ملستثمر، وطرح معظم األسهم املتبقية 
للمواطنني الكويتيني واجلهات العامة املسموح لها باالستثمار يف املشروع )على أن يتم حجز هذه األسهم مؤقتا من قبل هيئة 

مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وذلك حتى التشغيل الكامل للمشروع(.

أحكام تسمح باالقتراحات غير امللتمسة من نوعني: '1' مشاريع املبادرة و '2' املشاريع املتميزة؛   �

إمكانية تسوية املنازعات عن طريق التحكيم؛ و  �

آلية التظلم النتهاكات قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والئحته التنفيذية.  �

3  هناك استثناءات قليلة لهذه القاعدة العامة، كما هو احلال مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تأسست بالقانون رقم )47( لسنة 1993، والتي يجوز لها طرح مشاريع شراكة ضمن نطاق عملها..
4  مبقتضى قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه والئحته التنفيذية مت حتديد املدة الزمنية ملشاريع الشراكة بـأن ال تتعدى فترة 40 سنة.
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ترتيبات االنتقال  2.2.1

مبوجب املادة )7( من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، فإن املشاريع القائمة التي أبرمت عقودها قبل بدء العمل بقانون 
الشراكة ستستمر حتى انتهاء املدة احملددة يف العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه. وبعد العمل بقانون الشراكة، ال يجوز إدخال أي 
تعديالت على عقود هذه املشروعات أو جتديدها أو متديدها، وتسلم هذه املشاريع إلى الدولة إلعادة طرحها أو لتشغيلها وإدارتها 
)طبقاً للمادة 30 من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص(. وهناك ترتيبات انتقالية أخرى معمول بها للمشاريع التي انتهت 
مدتها يف الوقت الذي يتم فيه العمل بقانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. ويجوز منحها متديدا ملرة واحدة ملدة ال تتجاوز سنة 

واحدة وفقا لألحكام التعاقدية لكل منها شريطة موافقة اللجنة العليا.

اخلصائص الرئيسية لالئحة التنفيذية  2.2.2

العام واخلاص )املرسوم رقم 78 لسنة 2015( واتي وضعت مزيد من  القطاعني  الشراكة بني  لقانون  التنفيذية  مت إصدار الالئحة 
التفاصيل حول عملية سير املشروع، وطرح وتنفيذ مشاريع الشراكة يف الكويت. وتتناول األقسام من 3 إلى 6 من هذا الدليل هذه 

اجلوانب بالتفصيل.

2.3 االختالفات الرئيسية بني قانون 2008 وقانون 2014

جاء قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ليحل محل القانون السابق رقم )7( لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل 
والتحويل )القانون القدمي( ومت تصميم قانون الشراكة اجلديد بهدف دعم برنامج حكومة الكويت لتعزيز التعاون بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص لتطوير البنية التحتية وتوفير اخلدمات للمواطنني الكويتيني والسكان احملليني. وبشكل أكثر حتديدا، يهدف اإلطار 
القانوني حتت قانون الشراكة اجلديد إلى تعزيز عملية طرح مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت )مع تضمني 
إلى  القطاع اخلاص  املزيد من استثمارات  تنفيذها، جلذب  أقفلت مؤخراً(، وتوضيح أحكام  التي  التعامالت  املستفادة من  الدروس 

الكويت. وتبني األقسام التالية االختالفات الرئيسية بني القانونني
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إنشاء شركة املشروع وهيكل املساهمني  2.3.1

يوضح قانون الشراكة أنه بالنسبة للمشاريع التي تقدر تكلفتها اإلجمالية أقل من 60 مليون دينار كويتي، فإن الشركة املستثمرة الناجحة 
ستنشئ شركة للمشروع. وبالنسبة للمشاريع التي يزيد إجمالي تكاليفها عن 60 مليون دينار كويتي، ستقوم هيئة مشروعات الشراكة 
بإنشاء شركة مساهمة )مع استثناء "املشاريع التنموية ذات الطبيعة اخلاصة " كما هو مبني يف املادة )16( من القانون(. ومت تغيير 
طريقة حساب قيمة املشروع يف قانون الشراكة، بحيث يتم احتساب النفقات الرأسمالية فقط يف التكلفة االجمالية5، وهذا من الناحية 
النظرية ينبغي أن يخفض التكلفة بالنسبة ملعظم املشاريع، مما يسمح بأن تأتي حتت سقف 60 مليون دينار كويتي. وإذا كان وال بد من 
إنشاء شركة مساهمة، مت حتديد مخصصات األسهم مبوجب كال القانونني، على الرغم من اختالف النسب املئوية واجلهات )انظر 

اجلدول 2.1 أدناه(.

اجلدول 2.1: مقارنة ترتيبات توزيع حصص الشركة املساهمة مبوجب قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
والقانون القدمي:

كما أن األسهم التي لم تسدد قيمتها بعد نقلها ميكن عرضها على اجلهات احلكومية أو على شركة التحالف بدال من بيعها باملزاد كما 
كان يتم سابقاً، األمر الذي جعل هيكل املساهمة واضحاً )املادة 15 من قانون الشراكة(.

تعديل وثائق املشروع  2.3.2

تغيير  مثل  مادي وسلبي"،  إجراء حكومي   " التراخيص، حتى يف حالة حدوث  أو  العقود  تغيير يف  أي  إجراء  القدمي  القانون  يحظر 
القانون. يف حني أن قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يسمح اآلن بالتفاوض حول العقود فيما يتعلق باالشتراطات الفنية 
واملالية للمشروع خالل مرحلة تقدمي العطاءات وتقييمها )باستثناء الشروط التعاقدية التي تعتبر غير قابلة للتفاوض( )املادة 17 من 

قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص(، وكذلك تعديالت على العقود بعد التوقيع )املادة 36 من قانون الشراكة(.

رعاة املشروع
)أي املستثمر الفائز(

توزيع احلصص مبوجب القانون القدمي
)%(

توزيع احلصص مبوجب قانون الشراكة
)%(

املواطنني الكويتيني، الذين يشترون األسهم من 
خالل حتويلها بأسمائهم

الشركات املساهمة املدرجة يف سوق الكويت 
لألوراق املالية

اجلهات العامة الكويتية
)أي اجلهات احلكومية(

26% -44% ]املادة 13 )2([10% ]املادة 5 )ب([

50% ]املادة 8.3[50% ]املادة 5 )ج([

-40% ]املادة 5 )أ([

6% -24% ]املادة 7.1[

يجوز تخصيص ما يصل إلى 20% من احلصص 
لها، تقتطعها بالتساوي من احلصص املخصصة 
للكويتيني والشركات املساهمة املدرجة يف سوق 

الكويت لألوراق املالية
]املادة 5[

5  قارن تعريف "التكلفة اإلجمالية" للمشروع يف املادة )20/1( من قانون الشراكة واملادة )11( من الالئحة التنفيذية. لإلطالع على املالحظات حول كيفية حسابها، أنظر القسم 4.2.2.4.
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امللكية وإنشاء ضمانات على األصول  2.3.3

لم يكن مسموحا مبوجب القانون القدمي استخدام أصول املشروع واألراضي كضمان. ومبوجب قانون الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، يشمل الضمان املسموح به اآلن ما يلي:

إنشاء ضمان على أصول املشروع اململوكة للمستثمر اخلاص  �

رهن احلسابات )إيرادات املشروع(؛ و  �

األسهم يف كل من شركة املشروع وشركة التحالف حتى خالل فترة اإلغالق األولي.  �

وينص قانون الشراكة على أن يتم حتديد األصول اململوكة للدولة واألصول اململوكة للمستثمر يف عقد الشراكة )املادة 18(. ومبوجب 
القانون القدمي، كانت جميع أصول املشروع تعتبر "أمالك للدولة"، وهذا يعني أنه ال ميكن استخدامها كضمان، وكان ال بد من أن تؤول 
إلى الدولة يف نهاية املدة دون تعويض. ومبوجب قانون الشراكة، تصنف اآلن بعض أصول املشاريع على أنها "أصول خاصة"، أي أنه 
يسمح برهنها، ويتم دفع تعويض إذا ما مت نقل أي من هذه األصول إلى احلكومة الكويتية. كما أن قانون الشراكة اجلديد ال ينص على 

أي معايير إضافية تلتزم بها الشركات األجنبية غير تلك التي تنطبق على جميع املشاركني يف املناقصة.

إجراءات طرح املشروع  2.3.4

ينص قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص على بعض املبادئ األساسية املتعلقة بعملية طرح مشاريع الشراكة، مبا يف ذلك 
وجوب أن يخضع اختيار املستثمر للشفافية والعالنية وحرية املنافسة وتكافؤ الفرص، وفقا ألفضل املمارسات الدولية )املادة 8 من 

قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص(.

وتتطلب املقترحات غير امللتمسة أو األفكار املقترحة من القطاع اخلاص اهتماما خاصا. وتنص الالئحة التنفيذية على أن جميع املشاريع 
التي تبدأ مبقترحات غير ملتمسة يجب أن تخضع للمنافسة، ولكن تطبق قواعد مختلفة على النوعني املختلفني من االقتراحات غير 

امللتمسة:

"املبادرات" التي تعرف بأنها "مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة يف دولة الكويت مت اعتماده من اللجنة العليا، بناء   �
على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها إلى الهيئة، ويكون ذو مردود اقتصادي واجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة 

وخطتها اإلمنائية"، و

"املشاريع املتميزة" التي تعرف بأنها " مشروع شراكة مت اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب   �
الفكرة ويكون ذو مردود اقتصادي واجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها اإلمنائية "

بالنسبة للمبادرات، يظل صاحب الفكرة يحصل على نفس املزايا املقدمة مبوجب القانون القدمي: 

استرداد تكاليف دراسة اجلدوى، باإلضافة إلى مكافأة قدرها 20% من قيمة هذه التكلفة )بحد أقصى 200,000 دينار كويتي(؛  �

خالل املناقصة، يحصل على أفضلية قبول عطائه بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء أو نسبة من أسهم الشركة املساهمة، إن كان   �
ذلك مناسباً، بحيث ال تتجاوز 10% من القيمة االسمية للسهم. 

من ناحية أخرى، بالنسبة للمشاريع املتميزة، يحصل صاحب الفكرة على تعويض عن تكاليف دراسة اجلدوى، باإلضافة إلى مكافأة 
بنسبة 10% من هذه التكاليف )بحد أقصى 100,000 دينار كويتي(. ويف هذا الصدد، يجوز لهيئة مشروعات الشراكة أن تضع مبادئ 

توجيهية إجرائية للتعامل مع هذه املبالغ املسددة. 

الهياكل القانونية واملؤسسية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت
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 ويف جميع األحوال، ينبغي ذكر هذه التكاليف يف وثائق طرح املشروع، على أساس أن هذه الرسوم ستدفع من قبل مقدم العطاء الفائز 
من خالل شركة املشروع عند اإلقفال املالي. )املادة 58 من الالئحة التنفيذية(.

2.3.5  امُلدة

مت متديد مدة عقود مشاريع الشراكة إلى 50 سنة كحد أقصى، من 30 سنة مبوجب القانون القدمي )40 سنة مبوافقة مجلس الوزراء(، 
مع مدة افتراضية 25 سنة إذا لم يتم حتديد املدة يف وثائق طرح املشروع، مما يسمح مبزيد من املرونة لتنظيم مشاريع الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص )املادة 18 من قانون الشراكة(.

2.3.6  األرض

تكون مدة اإليجار للمشاريع املقامة على أرض مملوكة للدولة مبقتضى قانون الشراكة موازية ملدة عقد الشراكة، أي أن مدة عقد اإليجار 
ستحدد يف وثائق طرح املشروع، وتكون بنفس املدة الزمنية ملدة الشراكة )املادة 18 من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص(. 
كما ألغى قانون الشراكة على وجه التحديد حكما يف قانون امالك الدولة حدد مدة عقود اإليجار للمشاريع املقامة على أرض مملوكة 

للدولة. وبصرف النظر عن ذلك، ويف حالة إنهاء عقد الشراكة فأن عقد اإليجار ينتهي تلقائيا.

قانون الشراكة مقابل التشريعات األخرى  2.4

يجب النظر يف قانون الشراكة يف ضوء مجمل اإلطار القانوني يف الكويت. وتشمل هذه القوانني على سبيل املثال ال احلصر قوانني 
األراضي وقانون الشركات وقوانني االستثمار واللوائح البيئية واالجتماعية. فقبل الشروع بأي مشروع شراكة يف الكويت، ينبغي السعي 

للحصول على املشورة القانونية محلياً لفهم كيف ميكن لهذه القوانني أن تؤثر على املشروع.

ثمة قانون له دور هام بصفة خاصة يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اال وهو القانون رقم )39( لسنة 2010 بشأن 
تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه يف الكويت )قانون مشاريع الطاقة واملياه 

املستقلة( وتعديالته والئحته التنفيذية.

ويحدد قانون مشاريع الطاقة واملياه املستقلة بشكل أساسي متطلبات محددة تتعلق ببناء وتنفيذ مشاريع محطات الطاقة الكهربائية 
وحتلية املياه يف الكويت كجزء من نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

كما أن قانون مشاريع الطاقة واملياه املستقلة ينظم املشاريع التي تدخل يف نطاق اختصاصه، مبا فيها املشاريع التي تعتبر مشاريع طاقة 
بحتة دون مكون حتلية املياه. ويف حالة وجود تعارض بني قانون مشاريع الطاقة واملياه املستقلة وقانون الشراكة، تكون األولوية للقانون 
األول أي القانون رقم 39 لسنة 2010. بيد أنه وحيثما ال يقدم قانون مشاريع الطاقة واملياه نصاً بشأن املسائل التي تعتبر بدورها 

مشمولة يف قانون الشراكة، تطبق بشأنها أحكام قانون الشراكة.
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الهيكل املؤسسي ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص                 2.5

يتألف الهيكل املؤسسي لتنفيذ مشاريع الشراكة، كما هو مبني يف قانون الشراكة ولوائحه التنفيذية، من املؤسسات التالية:

اللجنة العليا  2.5.1

تتولى اللجنة العليا ممارسة صالحيات واختصاصات مجلس إدارة هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ويرأسها 
وزير املالية وتضم يف عضويتها كل من:

وزير البلدية  �

وزير األشغال العامة  �

وزير التجارة والصناعة  �

وزير الكهرباء واملياه  �

مدير عام الهيئة العامة للبيئة  �

مدير عام الهيئة   �

ثالثة من ذوي اخلبرة واالختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة وتدعو الى اجتماعاتها ممثل عن اجلهة العامة   �
املسؤول عن املشروع قيد النظر دون أن يكون له حق التصويت.

وتشمل مسؤوليات اللجنة العليا ما يلي:

الوثائق  واعتماد  أولوياتها  الوطني وحتديد  واملبادرات ذات األهمية االستراتيجية لالقتصاد  للمشاريع  العامة  السياسات  وضع   �
التفصيلية املتعلقة بها.

املوافقة على طلبات اجلهات العامة لطرح مشاريع الشراكة  �

اقتراح مشاريع الشراكة على اجلهات العامة  �

اعتماد مشروع امليزانية املقترحة واحلسابات اخلتامية.   �

اعتماد اللوائح املالية واإلدارية وكذلك لوائح العاملني يف الهيئة والهيكل التنظيمي لها.  �

حتديد اجلهة العامة املختصة التي ستشارك يف طرح املشروع مع الهيئة متهيدا لقيام هذه اجلهة بالتوقيع على عقد الشراكة   �
ومتابعة تنفيذ املشروع وتشغيله.

املوافقة على طلبات تخصيص األراضي الالزمة لتنفيذ مشاريع الشراكة، بالتنسيق مع اجلهات املختصة.  �

اعتماد الدراسات واألفكار اخلاصة مبشروعات الشراكة واملوافقة على طرحها.  �

اعتماد املستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة.  �

الهياكل القانونية واملؤسسية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت
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اعتماد عقود الشراكة التي تقوم اجلهات العامة بالتوقيع عليها.  �

البت يف طلبات اجلهة العامة املتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة العقد أو إنهائه )مبا يف ذلك للمصلحة العامة(، و  �

النظر يف التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة.  �

وتنص املادة )2( من قانون الشراكة على أن قرارات اللجنة العليا ال تكون نافذة إال بعد اعتمادها من وزير املالية.

هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  2.5.2

أنشأ قانون الشراكة هيئة جديدة لتنظيم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أال وهي هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، والتي حلت محل سابقتها، املكتب الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات. ويشرف على الهيئة مجلس إدارة )أي اللجنة 

العليا( ويكون لها مدير عام يعينه مجلس الوزراء )بناء على ترشيح من وزير املالية(.

ولهيئة مشروعات الشراكة ميزانية مقدمة مباشرة من ميزانية الدولة وليس من وزارة املالية6. وهي مسؤولة بصورة أساسية عن إعداد 
مشاريع الشراكة، ورفع تقرير عنها إلى اللجنة العليا. كما تعمل الهيئة على ضمان التوحيد والتناسق يف مشاريع الشراكة يف الكويت 

من خالل مسؤوليتها عن وضع اإلجراءات ومناذج موحدة.

وعلى وجه التحديد، تختص هيئة مشروعات الشراكة عن )املادة 6 من قانون الشراكة(:

إجراء املسح والدراسات األولية بهدف حتديد املشاريع ورفع تقرير بها إلى اللجنة العليا؛  �

مراجعة ودراسة املشروعات واملبادرات التي مت إعدادها من قبل اجلهات العامة أو صاحب الفكرة، ورفع التوصيات إلى اللجنة   �
العليا.

تقييم دراسات اجلدوى املتكاملة اخلاصة مبشروعات الشراكة واألفكار املقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند احلاجة   �
ورفع التوصية املناسبة بشأنها للجنة العليا، متهيدا لطرح املشروع لالستثمار.

إعداد دليل إرشادي ملشروعات الشراكة.  �

وضع آلية تقدمي املبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها لالستثمار وفقا ألحكام هذا القانون.  �

حتديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم املوافقة عليها طوال مدة العقد.  �

إعداد مناذج للعقود تتضمن الشروط واألحكام األساسية الواجب توافرها، وتقدميها إلى اللجنة العليا العتمادها.  �

إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط املرجعية لها.  �

رفع توصية إلى اللجنة العليا العتماد املستثمر الفائز.  �

تأسيس الشركات املساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وحتديد رأسمالها.  �

وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إجنازها وإصدار القرارات الالزمة لذلك.  �

6  على الرغم من أن ميزانية هيئة مشروعات الشراكة ملحقة مبيزانية وزارة املالية، إال أن موارد الهيئة تأتي من املخصصات املالية املعتمدة لها يف ميزانية الدولة وكذلك من الرسوم املدفوعة مقابل اخلدمات التي تقدمها.
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إعداد وتقدمي تقرير نصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة للجنة العليا العتماده متهيدا لقيام وزير املالية بعرضه على مجلس   �
الوزراء.

متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع اجلهة التي يتبعها املشروع.  �

اقتراح إعفاء املشروع من الضرائب والرسوم اجلمركية ورفع التوصية بذلك إلى اللجنة العليا.  �

2.5.3. اجلهات العامة

تشمل اجلهات العامة أي حكومة أو وزارة أو إدارة أو أي جهة عامة لديها ميزانية مستقلة تدخل يف عقد شراكة لتنفيذ مشروع شراكة. 
وتشمل مسؤولياتها ما يلي:

اقتراح مشروعات للهيئة )مع دراسات اجلدوى( لدراستها ورفع توصية بشأنها إلى اللجنة العليا.  �

املشاركة مع الهيئة يف طرح مشروعات الشراكة  �

توقيع وتنفيذ ومتابعة عقود املشروعات بعد اعتمادها من اللجنة العليا.  �

التوصية، عند االقتضاء، بإلغاء العقد أو إنهائه للمصلحة العامة  �

التعاون مع الهيئة حول قضايا إدارة املشروعات والعقود.  �

توفير جميع الوسائل والدعم الالزم للمشروع، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، تخصيص األراضي، وامليزانية املطلوبة   �
للمدفوعات مبوجب ترتيبات مشاريع الشراكة والبنية التحتية املطلوبة والبيانات واملعلومات وإعداد الشروط واألحكام، فضال عن 

االستشارة الفنية.

وكون اجلهات العامة تتحمل مسؤوليات هامة يف طرح وإدارة مشاريع الشراكة، من املهم أن تشارك اجلهة العامة املختصة بنشاط من 
بداية مرحلة بدء املشروع ومرورا مبرحلة طرح املشروع والتفاوض بشأن العقود.

وتنص املادة 3 من الالئحة التنفيذية على أنه، بالنسبة لكل مشروع من مشروعات الشراكة يتم اعتماده بعد الدراسة األولية، تقوم الهيئة 
بتشكيل جلنة املنافسة متثل فيها اجلهة العامة واجلهات األخرى ذات العالقة، حيثما تكون هناك حاجة، تتولى املسؤولية عن مراجعة 
أو إعداد دراسات املشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها.  كما تشارك جلنة املنافسة أيضا يف املناقصة ودراسة العروض الفنية 

واملالية، واإلشراف على اجللسة العلنية احملددة لفتح املظاريف املالية.

الهياكل القانونية واملؤسسية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت
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إدارة الفتوى والتشريع  2.5.4

تلعب إدارة الفتوى والتشريع دوراً بالغ األهمية يف إعداد عقود مشروعات الشراكة يف الكويت. وعلى الرغم من أنه ال يوجد دور رسمي 
إلدارة الفتوى والتشريع يف قانون الشراكة، إال أنها ملزمة بتقدمي الرأي القانوني حول جميع العقود التي توقعها احلكومة، وهي مسؤولة 
عن تفسير القوانني والدفاع عن مصلحة الدولة وصونها. لذلك، يتم استشارة إدارة الفتوى والتشريع خالل عملية إعداد الوثائق املتعلقة 

مبشروعات الشراكة، أي الدعوة لتقدمي العروض وعقود مشروعات الشراكة، والتفاوض بشأنها مع صاحب العطاء املفضل.

ديوان احملاسبة  2.5.5

يلعب ديوان احملاسبة دوراً أساسياً يف إكمال عملية طرح مشروعات الشراكة. وطبقاً للمادة رقم )44( من الالئحة التنفيذية، تخضع 
ترسية عقد املشروع يف النهاية للمستثمر املفضل لرأي ديوان احملاسبة. وبناء على ذلك، يلزم عرض جميع الوثائق ذات الصلة )أي 
الدعوة لتقدمي العطاءات، وعطاء املستثمر املفضل ومحضر املفاوضات التي متت معه، وكذلك شروط العقد التي مت االتفاق عليها بني 
الطرفني( إلى ديوان احملاسبة لدراستها. وباإلضافة إلى ذلك، تنص املادة 31 من قانون الشراكة على أن جميع عقود الشراكة )مبا فيها 

العقود االستشارية ذات الصلة( تخضع للرقابة املسبقة والالحقة لديوان احملاسبة.
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2.6 عملية سير مشروع الشراكة يف الكويت 

يعرض الشكل 2.1 رسم بياني لعملية سير مشروع الشراكة يف الكويت:

الشكل 2.1: دورة مشروع الشراكة يف الكويت:

* فيما يتعلق مبرحلة "اعتماد املستثمر املفضل"، جتدر اإلشارة إلى أن اللجنة العليا لن توافق على أن املستثمر املفضل ناجحا ما لم مينح ديوان احملاسبة موافقته 
مسبقا.

وبالنسبة جلميع املراحل املختلفة يف إطار عملية سير مشروع الشراكة على النحو املبني أعاله، يجوز للهيئة العامة ملشروعات الشراكة 
أن تستعني بخدمات مستشار خارجي. وسيتم تفصيل ذلك يف األقسام الالحقة من الدليل.

Proposal (PE/Private Sector)t
Screening and 

Feasibility Studies 
(PE, KAPP, and HC)

Approval of Studies,
Procurement, and Land

(HC)

Procurement of PPP
(Competition Committee 

[KAPP & PE representatives], 
Fatwa to review tender 

documents and PPP 
form agreements)

Negotiation of 
PPP Agreement

(Competition Committee 
[KAPP & PE representatives], 

Fatwa approval)

Approval of 
Successful Bidder*

(SAB, HC on 
recommendation 

from KAPP)

Executing and Implementing 
PPP Agreement

(PE)

Monitoring PPP Agreement
(PE and KAPP)

الهياكل القانونية واملؤسسية للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت
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بدء املشروع
...................................

اإلطار القانوني لبدء املشروع  3.1

تنص املادة ذات الصلة من قانون الشراكة املتعلقة مبرحلة بدء مشاريع الشراكة كما يلي:

املادة 6 –الهيئة واختصاصاتها

تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اجلهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا ألحكام هذا القانون، وتتولى القيام مبا يلي: )1( 
إجراء املسح والدراسات األولية بهدف حتديد املشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون، وتقدمي تقرير عنها إلى اللجنة العليا. 
)2( مراجعة ودراسة املشروعات واملبادرات التي مت إعدادها من قبل اجلهات العامة أو صاحب الفكرة، ورفع التوصيات إلى اللجنة 
العليا. )3( تقييم دراسات اجلدوى املتكاملة اخلاصة مبشروعات الشراكة واألفكار املقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند 

احلاجة ورفع التوصية املناسبة بشأنها للجنة العليا، متهيدا لطرح املشروع لالستثمار، الخ.

وتنص املادة ذات الصلة من الالئحة التنفيذية فيما يتعلق ببدء املشروع كما يلي:

املادة )2( اقتراح مشروعات الشراكة

 يكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من قبل احدى اجلهات التالية:

اجلهات العامة: تتقدم اجلهة العامة التي ترغب يف تنفيذ احد املشروعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقا لنظام الشراكة   |1
بطلب الى الهيئة مصحوبا بدراسات اجلدوى املتكاملة للمشروع وفقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية والدليل االرشادي.

اللجنة العليا: املوافقة على طلب اجلهة العامة املعنية لطرح أحد املشروعات وفقاً لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة   |2
على اجلهات العامة.

القطاع اخلاص: للقطاع اخلاص ان يتقدم للهيئة بصيغة افكار متضمنة دراسة جدوى مبدئية وفقا ملتطلبات الهيئة، لتنفيذ مشروع   |3
واعتماد طرحه وفقا ألحكام القانون.

الفصــــــــل

3
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بيانها واستكمالها بحسب االحوال  املتقدم  العامة مبراجعة دراسات اجلدوى املقدمة من اجلهات  بالتنسيق مع اجلهة  الهيئة  وتقوم 
متهيدا لرفع التوصية املناسبة بشأنها الى اللجنة العليا.

 ويجوز للهيئة، اعداد دراسات اجلدوى املتكاملة للمشروع ووثائق طرحه، و يف جميع األحوال االستعانة باجلهات االستشارية واملكاتب 
املتخصصة احمللية واالجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وفقاً ألحكام القوانني واللوائح.

ويقدم هذا اجلزء من الدليل إرشادات بشأن قضايا بدء املشروع لتنفيذ األحكام املذكورة أعاله.

الدعوة لتقدمي مقترحات:  3.2

دور اجلهة العامة عند بدء املشروع  3.2.1

تتقدم اجلهة العامة التي ترغب باقتراح أحد املشروعات التي تقع يف نطاق اختصاصها وفقا لنظام الشراكة بطلب إلى الهيئة مصحوباً 
التنفيذية(.  الالئحة  من   2 )املادة  االرشادي  والدليل  التنفيذية  والئحته  القانون  ألحكام  وفقا  للمشروع  املتكاملة  اجلدوى  بدراسات 

وباإلمكان اإلطالع على إجراءات عملية التقدمي والوثائق املطلوبة على املوقع اإللكتروني للهيئة.

ومع ذلك، وبغض النظر عن ما سبق، يجوز للهيئة أن تقوم بإعداد دراسة اجلدوى اخلاصة مبشروع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع 
اجلهة العامة، على أن توفر اجلهة العامة البيانات واملستندات والدراسات الالزمة لذلك. و للهيئة االستعانة  مبن تراه مناسبا لهذا 
الغرض، سواء من املكاتب االستشارية احمللية أو األجنبية أو غير ذلك من اجلهات العامة وفقاً لطبيعة املشروع واحتياجاته )املادة 10 

من الالئحة التنفيذية(.

وعند تقدمي مقترح مشروع إلى الهيئة، تقوم الهيئة بطلب ترشيح مدير للمشروع يعمل مبثابة نقطة تنسيق للجهات العامة للتعامل مع 
الهيئة. ويعتبر مدير املشروع املمثل ووكيل اجلهة العامة ملشروع الشراکة، وبجب أن متنحه اجلهة العامة صالحيات مناسبة لهذا الدور 
املركزي والقيادي. ويوصى أيضا بتعيني مدير املشروع رئيسا للجنة املنافسة. وعليه، ينبغي أن يكون مدير املشروع عضوا يف اإلدارة 
العليا للجهة العامة طوال فترة التعيني، وذلك لضمان مشاركة اجلهة العامة يف اتخاذ القرارات الرئيسية. وينبغي تزويد مدير املشروع 
باملوارد الكافية من خالل الصالحية اإلدارية والدعم وميزانية تشغيلية مناسبة. يجب أن يكون لدى مدير املشروع الصالحية املفوضة 
داخل اجلهة العامة لتنسيق تنفيذ املشروع، وعلى وجه التحديد إدارة مستشار املشروع، إلى جانب الهيئة. ويعتبر مدير املشروع / رئيس 

جلنة املنافسة مسؤول أمام اللجنة العليا عن جميع املسائل املتعلقة باملشروع.
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دور الهيئة عند بدء املشروع  3.2.2

تتعاون الهيئة وتنسق مع اجلهات العامة لتنفيذ مشاريع الشراكة وفقا ألحكام قانون الشراكة، وتتولى املهام التالية:

إجراء املسح والدراسات األولية بهدف حتديد املشاريع التي ميكن طرحها مبوجب قانون الشراكة ورفع تقرير بها إلى اللجنة العليا؛  �

املناسبة  التوصيات  الفكرة، ورفع  العامة أو صاحب  التي مت إعدادها من قبل اجلهات  مراجعة ودراسة املشروعات واملبادرات   �
بشأنها إلى اللجنة العليا.

تقييم دراسات اجلدوى املتكاملة ملشروعات الشراكة واألفكار املقترحة أو دراسات اجلدوى السابقة املقدمة من اجلهة العامة   �
وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند احلاجة ورفع التوصية املناسبة بشأنها إلى اجلنة العليا، متهيدا لطرح املشروع لالستثمار.

تشكيل جلنة املنافسة  3.2.3

بعد موافقة اللجنة العليا، وحسبما تقتضيه مصلحة العمل، تشكل الهيئة جلنة لكل مشروع تسمى جلنة املنافسة متثل فيها اجلهة أو 
اجلهات العامة ذات العالقة باملشروع، وذلك بعضو واحد على األقل ال تقل درجته عن درجة وكيل مساعد، وعلى أن تكون اخلبرات 
الفنية واملالية والقانونية ممثلة فيها. وتتولى اللجنة مراجعة او استكمال او اعداد دراسات املشروع ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها. 
كما تختص اللجنة بتقييم العروض الفنية واملالية واالشراف على اجللسة العلنية احملددة لفض املظاريف املالية للعروض املقبولة فنيا.

وإضافة إلى التعامل مع عروض املستثمر املقدمة للمشروع، تلعب جلنة املنافسة أيضا دوراً رئيسياً يف اختيار مستشار املشروع، إال يف 
احلاالت التي تعني فيها الهيئة مستشارا للمشروع بشكل مباشر، وفقا إلجراءات االستثناء املسموح بها مبوجب قانون املناقصات العامة 

)القانون رقم 49 لسنة 2016(.

دور مستشار املشروع  3.2.4

عادة ما يكون مستشار املشروع فريقا من املستشارين املهنيني، من شركة أو أكثر، يعملون بشكل جماعي مبوجب عقد واحد مع اجلهة 
العامة او الهيئة من خالل شركة استشارية رائدة أو مجموعة من الشركات االستشارية. ويتم تعيني مستشار التعامل من قبل اجلهة 
العامة أو الهيئة وفقا لقانون املناقصات العامة )القانون رقم 49 لسنة 2016(، من خالل عملية مناقصة تنافسية، وتتم إدارته على 
أساس يومي من قبل مدير املشروع الذي ميثل نقطة االتصال بني مستشار املشروع وجميع األطراف املهنية باملشروع. ويقوم مستشار 
املشروع بجميع الدراسات التفصيلية املالية والفنية والبيئية والقانونية املرتبطة باملشروع، بدءا من دراسات اجلدوى وحتى التوقيع على 
عقد الشراكة واإلغالق املالي من قبل شركة املشروع. وتتمثل املهارات واخلبرات املهنية التي يتمتع بها الفريق يف: )أ( معامالت متويل 
املشاريع والتقييم املالي ملشاريع مماثلة واإلغالق املالي ملشروعات الشراكة، )ب( تطوير أطر تعاقدية / شروط مرجعية ملشاريع مماثلة 
ومشروعات الشراكة، )ج( السياسات التنظيمية والقوانني احمللية وسياسات التأمني، و )د( إدارة عملية طرح مشروعات الشراكة وإدارة 
املشروع، و )هـ( جميع التخصصات الفنية ذات الصلة بقطاع املشروع. ويقدم املستشار الفعال مزايا واضحة لعملية طرح املشروع من 

خالل:

اخلبرة من املعامالت املماثلة )احمللية والدولية(  �

سجل حافل يف إغالق مشاريع الشراكة يف الوقت احملدد؛  �

جتنب األخطاء التي قد تترتب عليها تكاليف كبيرة  �

بـــــدء املشــــروع
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الوصول إلى أفضل املمارسات احمللية والدولية  �

تعزيز ثقة املستثمرين احملليني واألجانب  �

فرصة لتنمية املهارات وبناء قدرات األطراف ذات الصلة  �

العمل كنقطة وحيدة للمساءلة عن حتقيق نتائج عالية اجلودة يف الوقت احملدد.  �

وميكن أن تشمل االتفاقية املوقعة بني اجلهة العامة أو الهيئة ومستشار املشروع مرحلتني مختلفتني:

املرحلة األولى: تتمثل املهمة خالل املرحلة األولى يف إجراء / استكمال / مراجعة و / أو تعديل دراسة اجلدوى وفقا لقانون الشراكة 
واللوائح التنفيذية مبعيار من شأنه أن ميكن جلنة املنافسة من طلب موافقة اللجنة العليا )أو مراجعة دراسة جدوى ملشروع مقترح 
وإبداء املالحظات للنظر فيها من قبل اللجنة العليا(. وإذا وافقت اللجنة العليا على مشروع الشراكة، يجوز للجنة املنافسة املعنية أن 

تكلف مستشار املشروع مبتابعة املرحلة الثانية.

املرحلة الثانية: تتمثل املهمة خالل املرحلة الثانية يف إعداد وتنفيذ عملية طرح مشروع الشراكة، مبا يف ذلك إعداد جميع الوثائق 
الالزمة لتمكني جلنة املنافسة من احلصول على موافقة اللجنة العليا من حيث قانون الشراكة واللوائح التنفيذية، والسير يف إجراءات 

طرح املشروع.

عملية التعاقد مع مستشار املشروع  3.2.5

تخضع عملية تعيني مستشار املشروع ألحكام قانون املناقصات العامة )القانون رقم 49 لسنة 2016(، الذي ينطبق على تنظيم عمليات 
شراء املواد وعمليات التعاقد واخلدمات من قبل الهيئات احلكومية. 

اجلهاز املركزي للمناقصات العامة

اجلهاز املركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ملحقة مبجلس الوزراء، تختص مبا يلي :

طرح املناقصات العامة )وما يف حكمها من أساليب التعاقد(  �

تلقي العطاءات والبت فيها  �

إلغاء العقود  �

متديد العقود اإلدارية وجتديدها وكذا األوامر التغييرية  �

جلنة الشراء يف اجلهة العامة:

يشكل رئيس اجلهة صاحبة الشأن جلنة للشراء تتكون من )خمسة( أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بني موظفي اجلهة ومن ذوي 
املؤهالت واخلبرة املناسبة طبقاً ملا تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة املالية يف هذا الشأن. وهذه اللجنة مسؤولة عن كافة املشتريات 
التي تتم من قبل اجلهة العامة ذات العالقة كما هو مبني يف قانون املناقصات العامة )رقم 49 لسنة 2016( مبا يف ذلك التعاقد مع 

مستشاري املشروعات.

وتبدأ عملية التعاقد مع مستشار املشروع بإعداد حزمة وثائق مناقصة مستشار املشروع من قبل جلنة املنافسة باالشتراك مع جلنة 
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املشتريات التابعة للجهة العامة. وسيتم مناقشة العناصر املختلفة حلزمة املناقصة أدناه، بالترتيب الذي ينبغي أن يتم إعدادها مبوجبه. 
وبعد االنتهاء من إعدادها، يجب أن تتم املوافقة على حزمة املناقصة بأكملها من قبل الهيئة واجلهاز املركزي للمناقصات العامة وفقا 

لنظام الشراء الداخلي اخلاص به، قبل إصدارها، على النحو املبني أدناه.

3.2.5.1  صياغة الشروط املرجعية ملستشاري املشروعات

إلى  املنافسة  املشتريات وجلنة  إرشادات واضحة بشأن ما تسعى جلنة  املشروع  املرجعية هو إعطاء مستشار  الشروط  الغرض من 
حتقيقه وما الذي تتوقعه. ومن املهم اعتبار أن جودة احللول الفنية واألسعار وغيرها من شروط املناقصة ستعتمد على جودة املدخالت 
أو املعلومات املتاحة ملستشاري املشروعات احملتملني من قبل الهيئة واجلهة العامة. وينبغي تخصيص الشروط املرجعية على أساس 

االحتياجات احملددة للمشروع. ومع ذلك، ترد أدناه بعض األقسام الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنها الشروط املرجعية، مع وصفها.

معلومات أساسية: ينبغي أن يتناول هذا القسم املشروع بأكبر قدر ممكن من التفصيل وأن يحدد اخلطوط العريضة:

احتياجات الدولة )مثل توليد الطاقة وحتلية املياه وما إلى ذلك( التي أدت إلى املشروع  �

اإلطار القانوني والسياسي الذي يجرى اقتراح املشروع يف إطاره  �

جميع األعمال األولية غير السرية التي قامت بها اجلهة العامة و / أو الهيئة حتى اآلن.  �

نطاق العمل: يعتبر هذا القسم واحد من أهم األقسام التي تتضمنها الشروط املرجعية، والذي يحدد نطاق ونوع العمل الذي يتم 
التعاقد مع مستشار املشروع من أجله. ومن املهم أن يتضمن هذا القسم تفاصيل واضحة ال لبس فيها بشأن كل نوع من األعمال التي 

يقوم بها مستشار املشروع على النحو املتوخى من قبل اجلهة العامة و / أو الهيئة.

املخرجات املزّمنة: يف هذا القسم، يجب على الهيئة، باالشتراك مع اجلهة العامة، أن حتدد بدقة اجلداول الزمنية للتسليم، أي ما 
يجب على مستشار املشروع تقدميه يف كل مرحلة من مراحل اجلدول الزمني ملشروع الشراكة.

املهارات واخلبرات املطلوبة: يجب أن يتم سرد جميع املهارات املطلوبة )مثل املهارات الفنية والقانونية والبيئية واملالية وما إلى ذلك( 
واخلبرة )سواء للشركات أو األفراد(، مع التأكيد على أن يكون األشخاص املذكورين يف املناقصة متواجدون بشكل صحيح وملتزمون 

باملشروع.

ميزانية أتعاب مستشار املشروع: مع أنه يجب وضع ميزانية مقترحة ملستشار املشروع خالل عملية التأسيس، إال أن نطاق العمل 
املتوخى ال يتضح إال عند إعداد الشروط املرجعية. ومن ثم، يجب على الهيئة وضع تكاليف هذا العمل بعناية بالتعاون مع اجلهة العامة 

يف هذه املرحلة، فيما يتعلق بأسعار السوق احلالية للخدمات املهنية واملشاريع املماثلة التي مت توقيع عقودها يف األشهر األخيرة.

رسوم املخرجات الفعلية: يتم دفع أتعاب مستشار املشروع على أساس مبلغ مقطوع ثابت )وليس باألجور اليومية( مقابل الوثائق أو 
املخرجات الفعلية احملددة على أساس بعض املعالم الرئيسية، وينبغي تنظيم عروضهم وفقا لذلك. ومع ذلك، قد تتطلب املشاريع األكبر 
واألكثر تعقيدا قدراً من املرونة، ألنه سيكون من الصعب جدا إعداد ميزانية أو حتديد أسعار أي مهام غير متوقعة أو حجم هذه املهام، 

وبالتالي ينبغي إعادة النظر يف ذلك لكل حالة على حدة.

املتطلبات اإلدارية: يجب أن يحدد العقد مع مستشار املشروع ترتيبات إعداد التقارير واتخاذ القرارات املطلوب من مستشار املشروع 
العمل عليها، مبا يف ذلك أدوار ومسؤوليات جلنة املنافسة.

بـــــدء املشــــروع
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تضارب املصالح: يجب أن يكون واضحا وجوب أال يكون ملستشار املشروع احملتمل أي مصلحة مكتسبة يف املشروع املقترح وأنه ال يوجد 
تضارب يف املصالح ينشأ من جانب مستشاري املشروعات أو موظفيهم أو عن مشاركة شركائهم يف مشاريع أخرى للهيئة. وتدرك الهيئة 

أن تضارب املصالح قد ينشأ عندما يكون:

مستشار املشروع أو أي شركة تابعة متلك أو تُدير مقدم الطلب أو ميلكها أو يديرها هو بشكل مباشر، تسعى إلى العمل كممول   �
رئيسي أو عضو منتسب يف حتالف ممول مشروع الشراكة؛ أو عندما

يسعى مستشار املشروع أو أي شركة تابعة متلك أو تُدير مقدم الطلب أو ميلكها أو يديرها هو بشكل مباشر، إلى تقدمي خدمات   �
استشارية ألطراف أخرى سوف تقدم عطاء لنفس مشروع الشراكة.

ويجب على مستشاري املشروعات املتقدمني ألي مشروع معني أن يفهموا أنه عندما يتم توقيع عقد االستشاري مع الشركة )الشركات( 
الفائزة، فإن هذه الشركة )الشركات( و/أو أي عضو من أعضاء هذا التحالف ال يسمح لهم بالعمل كمستشار )مستشارين( لدى الغير 

ممن يشاركون كمستثمرين يف نفس املشروع.

وعلى املستشارين احلاليني أو السابقني لتعامالت الهيئة، الذين يسعون إلى املشاركة يف مشروع شراكة يف الكويت، تقدمي طلب إلى 
الهيئة، وفق النموذج الذي حتدده الهيئة، للحصول على موافقتها على املشاركة املقترحة. ومتنح الهيئة موافقتها إذا اتضح أن مشاركة 

االستشاري لن يترتب عليها تضارب يف املصالح.

قواعد وإجراءات املناقصة: يحدد هذا القسم من حزمة وثائق املناقصة جميع القواعد واإلجراءات املتبعة يف عملية طرح مناقصات 
للتعاقد مع مستشارو املعامالت. وتشترط كراسة الشروط على مقدمي العطاءات تقدمي عرض "فني" إلى جانب عرض " مالي"، على 
أن يستويف العرض "الفني" االشتراطات الفنية للمهمة، يف حني يتضمن العرض "املالي" أسعار اخلدمات. وسيوضح هذا القسم أيضا 

كيف تتم عملية املزايدة وكذلك تفاصيل جلسة االستفسارات.

االشتراطات اخلاصة بتقدمي العطاء: يشير ذلك إلى طريقة إعداد وتقدمي العطاءات. واألهم من ذلك، يجب تقدمي جميع العطاءات 
يف مظروفني: مظروف فني ومظروف مالي، بحيث يسمح فقط بتقييم العروض املالية التي تستويف احلد األدنى ملعايير التقييم الفني 

بناء على معاییر التصنيف الواردة يف طلب تقدمي العروض.

املشروعات  مستشاري  عطاءات  تقييم  خاللها  من  سيتم  التي  املعايير  املرجعية  الشروط  من  القسم  هذا  يحدد  التقييم:  معايير 
املرتقبني، ويحدد أيضا أسس املفاضلة لكل معيار من معايير تقييم العطاءات، وكذلك صيغة معايير التقييم التي حتدد ترتيب مقدمي 
العطاءات. ويجب تقييم العطاءات على أساس مجموعة من العناصر الفنية واملالية. وتختلف املعايير وكذلك أسس املفاضلة من مشروع 

إلى آخر ويجب أن يتم البت فيها على أساس كل حالة على حدة.

ن جلنة املنافسة، كملحق للشروط املرجعية جميع املعلومات غير السرية التي  املعلومات األساسية والوثائق الداعمة: يجب أن تَُضِمّ
ميكن أن تفيد مستشاري املشروعات احملتملني يف إعداد عروض أسعارهم وتكلفتها. وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي:

وثائق تقييم االحتياجات األولية   �

بيان أهداف املشروع  �

وثائق السياسات احلكومية ذات الصلة؛ و  �

أي دراسات متهيدية مت إجراءها، إن وجدت.  �
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وإذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، يجوز للهيئة إعداد غرفة بيانات حتتوي على هذه املعلومات األساسية، ومنح مقدمي العطاءات 
الفرصة للحصول على أي من املعلومات الواردة فيه، إلعداد عطاءاتهم، بحيث تتولى الهيئة اإلشراف على غرفة البيانات من تاريخ نشر 

اإلعالن حتى قبل أيام قليلة من تاريخ تقدمي العطاء.

ويعد الكشف عن املعلومات األساسية كجزء من الشروط املرجعية أمراً مهماً ملساعدة مستشاري املشروعات احملتملني يف حساب 
تكاليف املهمة. وقد يُطلب من مقدمي العطاءات توقيع اتفاقية سرية عند طلبهم شراء وثائق الدعوة لتقدمي العروض بهدف ضمان 

احلفاظ على سرية الوثائق / الدراسات التكميلية املقدمة.

مسودة العقد: من أجل إعالم مقدمي العطاءات بالشروط التعاقدية التي سيتم مبوجبها تعيني مستشار املشروع، ينبغي أن يتم إرفاق 
منوذج العقد مع الشروط املرجعية. ويجوز ملقدمي العطاءات طلب إجراء تعديالت أو تقدمي مالحظات طفيفة على مسودة العقد، 

وتقدمي هذه املسودة كجزء من وثائق العرض.

وفيما يلي بعض املالمح الهامة ملسودة العقد:

ربط دفع األتعاب مستشار املشروع مباشرة باملخرجات الفعلية املقدمة وليس بساعات االستشارة التي يقضيها يف العمل.  �

على مستشار املشروع نشر املهنيني الذين ذكرهم يف عطاءه الفائز وال يجوز استبدالهم إال يف ظروف استثنائية ومبوافقة جلنة   �
املنافسة.

يجوز إنهاء العقد عند االنتهاء من دراسة اجلدوى إذا قررت اللجنة العليا عدم متابعة مشروع الشراكة.  �

يجوز إنهاء العقد يف حال فشل مستشار املشروع يف تنفيذ املهام املطلوبة. و  �

يجوز املطالبة بتغيير أي عضو فردي يف حتالف مستشار املشروع إذا فشل يف األداء.  �

وجتدر اإلشارة إلى أن مسودة االتفاقية هي منوذج موحد لعقود االتفاق، وبالتالي ميكن رفض أي توصيات بإجراء تعديالت أو إضافات 
كبيرة أو اعتبار مقدم العطاء غير ممتثل.

3.2.5.2  طلبات التأهيل املسبق

املوقع  الرسمية، وكذلك يف  املسبق يف اجلريدة  للتأهيل  أو طلبات  لتقدمي عروض  أو  املناقصة  إلى  الدعوة  بجب نشر اإلعالن عن 
االلكتروني للجهاز املركزي للمناقصات العامة مسبقاً مبدة ال تقل عن )30( ثالثني يوماً عن املوعد النهائي لتقدمي املقترحات. كما 
يجب أن يحدد اإلعالن املوعد النهائي أيضاً، ويجوز باإلضافة إلى ذلك نشر اإلعالن يف إحدى املطبوعات التجارية الدورية أو املجالت 

الفنية أو املهنية املناسبة.

بـــــدء املشــــروع
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3.2.5.3  طلبات تقدمي عروض

الدعوة لتقدمي عروض هي الوثيقة املستخدمة للحصول على عروض من مستشاري املشروعات احملتملني لتقدمي مقترحاتهم للمشروع. 
ويقوم اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، بناء على طلب اجلهة العامة صاحبة الشأن، بإعالن املناقصة يف اجلريدة الرسمية وعلى 
موقعه اإللكتروني. ويحدد اجلهاز املركزي للمناقصات العامة الفترة املناسبة لتقدمي العروض من تاريخ اإلعالن يف اجلريدة الرسمية. 
كما يحدد أيضاً احلد األدنى لصالحية العروض بعد فتحها، على أال تتجاوز هذه املدة )90( تسعني يوما؛ ويوضح اإلعالن تاريخ تسليم 
العروض )تاريخ اإلغالق( ومدة صالحيتها، واملنتج أو العمل املطلوب تنفيذه )بالشكل املوضح أدناه(، واجلهة التي يتعني تقدمي العروض 

إليها.

صيغة طلب العروض: على الرغم من ضرورة تخصيص الدعوة لتقدمي العروض على أساس كل مشروع على حدة، إال أن بعض 
األقسام الرئيسية الواردة يف الدعوة لتقدمي العروض تأتي كما يلي:

خطاب الدعوة: يتم ذلك يف شكل خطاب تغطية يدعو مقدمي اخلدمات االستشارية )مستشاري املشروعات( لتقدمي مقترحاتهم   �
للمشروع. وهذا اخلطاب يقدم وصفاً موجزاً للمشروع ويبني الغرض من الدعوة لتقدمي العروض والقوانني ذات الصلة، ومحتويات 

الدعوة لتقدمي العروض.

تعليمات ملستشاري املشروعات: يعتبر هذا القسم مبثابة مذكرة توجيهية ملقدمي العطاءات احملتملني لفهم املشروع. وينبغي أن   �
يتضمن هذا القسم، من بني أمور أخرى، تعليمات بشأن:

جتنب تضارب املصالح، والتفضيل غير العادل، واالحتيال والفساد، ومعايير عدم األهلية؛  �

إجراءات طلب توضيحات وتعديل وثائق العرض  �

مناذج العرض، أي مناذج العرض الفني والعرض املالي.  �

إجراءات تسليم العروض واستالمها وفتحها   �

إجراءات تقييم العروض  �

إجراءات التفاوض وفسخ العقد والسرية.  �

العرض الفني: يتضمن هذا القسم النماذج املوحدة للعرض الفني التي يتعني استخدامها إلعداد العرض الفني، وفقا للتعليمات   �
الواردة يف قسم "تعليمات مستشاري املشروعات". وعادة ما تتضمن النماذج األقسام التالية:

منوذج خطاب التغطية / تسليم العرض الفني  �

معلومات الشركة / التحالف مقدم العطاء وخبراته  �

وصف نهج وطريقة وخطة العمل لتنفيذ املهمة، و  �

املعلومات املتعلقة بتكوين الفريق والسير الذاتية للموظفني املقترحني يف الفريق.  �

العرض املالي: يتضمن هذا القسم النماذج املوحدة للعروض املالية التي يتم استخدامها إلعداد العرض املالي، وفقا للتعليمات   �
الواردة يف قسم "تعليمات مستشاري املشروعات". وعادة ما تتضمن هذه النماذج األقسام التالية:
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منوذج خطاب التغطية / تسليم العرض املالي يحدد إجمالي قيمة العرض )على أن يتطابق مع املبلغ املذكور يف خانة إجمالي   �
قيمة العرض املالي يف القسم التالي(.

التكلفة اإلجمالية للعرض املالي؛   �

توزيع جدول الدفع املقترح، و   �

االشتراطات اخلاصة بالتأمني اإلبتدائي وضمان حسن التنفيذ )التأمني النهائي(   �

الشروط املرجعية: یمت تضمني الشروط املرجعية التي متت صياغتها كما هو موضح يف القسم 3.2.5.1 من الدليل يف هذا   �
اجلزء اخلاص بطلب تقدیم العروض

املالحق: يتم أيضاً إرفاق منوذج إعالن تضارب املصالح الذي وضعته الهيئة بالدعوة لتقدمي العروض.  �

إعالن الدعوة للتأهيل: بعض االعتبارات املهمة لإلعالن عن الدعوة للتأهيل:

ينبغي منح مستشاري املشروعات احملتملني مدة أربعة أسابيع على األقل إلعداد عروضهم )إعداد عروض جيدة، نظرا ألن   �
مقدمي العطاءات سيحتاجون إلى وقت كاف لإلملام بجميع جوانب املهمة، وتشكيل حتالفات من املهنيني )غالبا من شركات 

مختلفة( وحتديد تكاليف املهمة بأكبر قدر ممكن من الدقة(؛ و

مبجرد نشر اإلعالن، يجب أن يكون املختص الفني املعني متواجد بشكل مباشر عبر البريد اإللكتروني لتلقي االستفسارات    �
اإلدارية والرد عليها إلكترونيا.

الرد على االستفسارات: بعد نشر اإلعالن، يستطيع العاملني يف اجلهة العامة املكلفة توقع تلقي استفسارات عبر البريد اإللكتروني. 
وعلى املوظفني املكلفني االحتفاظ بسجالت دقيقة جلميع املراسالت، ومينع نقل أي معلومات من شأنها أن تلحق األذى بأطراف أخرى 
حصرا إلى طرف واحد بعينه، مبعنى أن التوضيحات املقدمة ألحد املتقدمني يجب أن تقدم بصورة عامة جلميع مقدمي العطاءات 
احملتملني، ما لم تكن مثل هذه املعلومات سرية وتتعلق بصورة أساسية مبسائل خاصة باملتقدم نفسه. وينبغي مناقشة أي استفسارات 
من هذا القبيل يف جلسة الرد على االستفسارات ميثل فيها جميع املتقدمني، ومن ثم يتم تأكيد اإلجابات التي قدمتها جلنة املناقصة 
كتابة وترسل جلميع مقدمي العطاءات. إذا مت تلقي أي استفسارات عبر الهاتف، يجب أن يطلب من املتصل إرسال استفساراته عبر 
البريد اإللكتروني للرد عليها كتابة. ويجب إرسال نسخة من الرد إلى جميع العناوين املسجلة ملستشاري املشروعات احملتملني، إال إذا 
كانت هذه االستفسارات تتعلق بخصوصية متقدم معني. ويتعني على املوظفني املكلفني بذل ما بوسعهم للرد على جميع رسائل البريد 
اإللكتروني يف نفس اليوم الذي يتم فيه استالمها أو بحسب ما ورد يف الدعوة لتقدمي العروض. ويجب أن يتضمن قسم الشروط 
املرجعية اخلاص بقواعد وإجراءات طرح املناقصة موعد نهائي لتلقي االستفسارات والرد عليها، والتي عادة ما تكون 48 ساعة على 

األقل قبل تاريخ تقدمي العطاء.
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3.2.5.4  إعداد وعقد اجتماع متهيدي بشأن املناقصة

املناقصة جلميع مستشاري املشروعات  لتقدمي توضيحات بشأن  املنافسة عقد اجتماع متهيدي منظم بشكل جيد  يجب على جلنة 
احملتملني. وتساعد جلسة توضيح املناقصة على:

بيان عن املشروع ملستشاري املشروعات احملتملني شخصيا، واطالعهم شفهيا على أهم عناصر وثائق املناقصة، وتسليط الضوء   �
على القضايا والتحديات الرئيسية يف املهمة.

إعطاء الفرصة للمستشارين احملتملني ملقابلة املدراء الرئيسيني يف اجلهات العامة والطلب من اجلهة العامة والهيئة توضيح أي   �
مسائل ذات صلة؛ و

تسجيل جميع املستشارين احملتملني للمشروع، بحيث ميكن الرد على جميع االستفسارات الالحقة التي تتلقاها جلنة املنافسة   �
والهيئة كتابة، وإرسال نسخ إلى جميع األطراف.

يجب حتديد موعد انعقاد اجللسة التوضيحية يف منتصف املدة احملددة إلعداد العروض بهدف متكني املستشارين احملتملني مراعاة 
عناصر املشروع التي حتتاج إلى توضيح ألغراض تقدمي العطاءات، واستكمال العروض بعد ذلك. وينبغي تشجيع احلضور يف هذه 

اجللسة حلث املستشارين احملتملني على تقدمي عروضهم.

وينص قانون املناقصات العامة )القانون رقم 49 لسنة 2016( على أن يتضمن اإلعالن عن اجللسة موعد ومكان انعقادها ويشترط 
على اجلهة صاحبة الشأن تعميم الردود فوراً على جميع املزايدين بدون الكشف عن مصدر الطلب.
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3.2.5.5  تقدمي العطاء

كما ينص قانون املناقصات العامة )القانون رقم 49 لسنة 2016( على ما يلي:

يُقدم العطاء مكتوباً وموقعاً عليه يف وثائق املناقصة الرسمية  �

يجب أن يكون العطاء مكتماًل من جميع اجلوانب حسب الشروط املبينة يف وثائق املناقصة.  �

يجب على مقدم العطاء عدم إجراء أي تعديل يف وثائق املناقصة.  �

يتم توريد الوثائق يف املظاريف الرســـمية املخصصة لها، ويحكم إغالقها، وال تقبل املظاريف املمزقة أو التالفة أو املشوهة، ويف   �
حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف املناقصة الرسمي يجب على املناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضاً عنه ليقدم فيه 

العطاء، على أن يكون ذلك قبل انقضاء املوعد النهائي.

ال يجوز استالم أي عطاء يرد بعد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات، و  �

يجوز استعمال الوسائل االلكترونية إلمتام اإلجراءات السابقة كلها أو بعضها شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط واملتطلبات.  �

ويعد باطاًل كل عطاء يخالف هذه األحكام ما لم ير أعضاء مجلس اجلهاز املركزي للمناقصات العامة قبوله باإلجماع العتبارات تتعلق 
باملصلحة العامة.

وعالوة على ذلك، يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضاً فنياً وعرضاً مالياً النص على أن تقدم العطاءات يف 
مظروفني مغلقني أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض املالي.

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمني اإلبتدائي. ويكون هذا التأمني بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت 
وصادراً باسم مقدم العطاء ولصالح اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، وغير مقترن بأي قيد أو شرط، ولن يُنظر يف أي عطاء غير 

مصحوب بهذا التأمني حتى وإن كان مقبول فنياً. ويجب أن يكون التأمني صاحلاً ملدة سريان العطاء.

3.2.5.6 استالم العطاءات

يتم أوالً فتح مظاريف العطاءات الفنية أوالً يف الوقت واملكان املبينني يف وثائق املناقصة يف جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من 
ميثلهم، وتبث مباشرًة على املوقع اإللكتروني للجهاز املركزي للمناقصات العامة. ومبجرد االنتهاء من التقييم الفني، يتم فتح مظاريف 

العطاءات املالية بحضور املتقدمني املؤهلني.

3.2.5.7  تقييم العطاءات 

يقوم اجلهاز املركزي للمناقصات العامة بإحالة مظاريف العطاءات الفنية إلى اجلهة صاحبة الشأن لتقوم بدراستها وتقدمي التوصية 
بشأنها إلى اجلهاز خالل مدة )30( ثالثني يوماً من تاريخ اإلحالة إليها، وللجهة صاحبة الشأن، يف حاالت املشروعات الكبرى واملعقدة 

فنياً، أن تطلب متديد هذه الفترة وبحد أقصى )60( ستني يوماً. وبدورها تقوم اجلهة العامة بإحالة العطاءات إلى جلنة املنافسة.
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تقييم العطاءات من قبل جلنة املنافسة

يتمثل الهدف الرئيسي من تقييم العطاءات يف حتديد العطاء األقل سعراً واألقوى فنياً، أي أفضل العطاء األفضل قيمة من بني جميع 
العطاءات املقدمة. مع العلم بأن العطاء األفضل قيمة قد يكون أو ال يكون بالضرورة األقل سعر. ولتحديد العطاء األفضل قيمة وفقا 
لشروط وأحكام وثائق املناقصة، ينبغي اتباع نظام تقييم منهجي ومنطقي مصمم لتغطية جميع جوانب عملية التقييم، وفقا للنظام 

احملدد يف الدعوة لتقدمي العروض.

ومبجرد أن حتدد جلنة املنافسة مقدمي العطاءات، إن وجدوا، الذين يستوفون الشروط اإللزامية، مع مراعاة القدرات املالية   �
ملقدمي العطاءات وأي شهادات أو تراخيص خاصة، توزع العروض املؤهلة على جلنة املنافسة لدراستها وتقييمها وفقا ملعاير 
للتقييم احملددة يف الدعوة لتقدمي العروض. وتتولى جلنة املنافسة املسؤولية عن تقييم الوضع املالي لكل مقدم عرض وفقا ملعايير 
التقييم. ويف حالة طلب معلومات أو توضيحات إضافية الستكمال التقييم الفني، يجوز للجنة املنافسة أن تطلب معلومات أو 

إيضاحات خطية وحتدد الطلب وتاريخ ووقت استالمها.

وخالل عملية التقييم الفني، يقوم أعضاء جلنة املنافسة بدراسة وتقييم العروض الفنية، وفقا ملعايير املفاضلة املتضمنة يف الدعوة   �
للتأهيل. وتتضمن املراجعة الفنية تقييما للجدارة الفنية / التشغيلية لكل متقدم، فضال عن دراسة خبرات كل مقدم من مقدمي 

العطاءات وقدراته وإمكاناته وموارده ومنهجيته وطريقته.

ويستند التقييم الفني عادة إلى معايير حتدد لها تصنيفات عددية. كما يُعطى أيضا وزن نسبي لكل معيار؛ وتختلف هذه املعايير   �
باختالف نوع وطبيعة املهمة ويجب حتديده يف مرحلة الدعوة للتأهيل. وفيما يلي فئات املعايير املشتركة العليا:

القدرة الفنية أو التشغيلية؛  �

خبرة الشركة املتقدمة للمناقصة  �

طريقة التنفيذ املقترحة، و  �

تشكيل ومؤهالت الفريق املقترح  �

التقييم  بتقييم كل مقترح بشكل مستقل ومينح درجة لكل مقدم عرض وفقا خلطة  املنافسة  يقوم كل عضو من أعضاء جلنة   �
املعتمدة. وبدال من ذلك، يجوز للموظفني املعينني دعوة أعضاء جلنة املنافسة واحلصول على توافق بشأن كل عامل من عوامل 
التقييم وتوثيق سبب كل درجة يتم منحها. ويتم تسجيل جداول التفريغ اخلاصة بأعضاء جلنة املنافسة والدرجات الفردية وطلب 

معلومات إضافية يف حاالت تفاوت التقييم أو االختالفات الكبيرة بني نتائج التقييم الفني ألعضاء التقييم.

لهذه  املالية  املظاريف  العامة. وال تفض  للمناقصات  املركزي  إلى اجلهاز  العطاءات  التقييمات مع مظاريف  إعادة هذه  يتم  ثم  ومن 
العروض إال بعد استالم التوصية الفنية من جلنة املنافسة / اجلهة العامة بشأنها. وتعاد املظاريف املالية للعروض الفنية غير املقبولة 

إلى أصحابها دون فتحها وعلى جلنة املنافسة / اجلهة العامة أن تقدم مبرراً كافياً لعدم التأهيل.

بعدها يتم إرساء املناقصة على مقدم العطاء الذي استوفى الشروط الفنية وقدم أقل سعر بعد تقييم العطاء من جميع اجلوانب الفنية 
واملالية. ويقوم اجلهاز بإخطار اجلهة صاحبة الشأن بنتيجة املناقصة وعلى هذه اجلهة أن ترد بالتعقيب بشأن الترسية خالل مدة ال 
جتاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمها لإلخطار. وعلى اجلهاز بعد موافقة ديوان احملاسبة على الترسية أن يخطر املناقص الفائز كتابًة 
– وبعلم الوصول – بقبول عطائه وبترسية املناقصة عليه خالل أسبوع وترسل صورة من هذا الكتاب إلى اجلهة صاحبة الشأن. وينشر 

القرار يف اجلريدة الرسمية وعلى املوقع اإللكتروني للهيئة فور صدوره.
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3.2.5.8  استكمال العقد والتوقيع عليه

يجتمع املوظفون املعينون من اجلهة العامة مع اخلبير االستشاري الستكمال شروط العقد االستشاري واستكمال جميع الوثائق الالزمة. 
وال يجوز أن تنحرف الشروط النهائية لالتفاق ماديا عن الشروط املرجعية األصلية أو شروط مسودة العقد، مع مراعاة املالحظات 
املقدمة من مستشار املشروع صاحب العرض كجزء من عطاءه. وينبغي أال يُطلب من مقدم العطاء، كشرط للترسية، القيام مبسؤوليات 

عن أعمال لم ترد يف الشروط املرجعية.

وتقوم اجلهة العامة بإخطار مقدم العطاء الفائز يف املناقصة لتقدمي التأمني النهائي بعد مضي عشرة أيام على الترسية، فإذا لم يقدمه 
خالل شهر من تاريخ إخطاره جاز اعتباره منسحباً ما لم تقرر اجلهة العامة صاحبة الشأن متديد املوعد.

ويجب أن يتضمن التأمني النهائي خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء الفائز ولصالح اجلهة 
صاحبة الشأن وغير مقترن بأي شروط أو حتفظات وساري املفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثالثة أشهر، 
إال إذا نصت شروط املناقصة على مدة أطول. وتقدر قيمة التأمني النهائي بنسبة مئوية من القيمــــة اإلجمالية للعقد وينص عليها يف 

وثائق املناقصة.

ويكون التأمني النهائي ضامناً لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إمتام التنفيذ بدون طلب، ما لم يكن مستحقاً لتغطية أية حقــــوق للجهة 
العامة ناجمة عن تنفيذ العقد.

بـــــدء املشــــروع
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أفكار املشاريع املقدمة من القطاع اخلاص )املقترحات غير امللتمسة(  3.3

3.3.1. مقدمة يف املقترحات املقدمة من القطاع اخلاص

بدالً من أن تتقدم اجلهة العامة مبقترح للمشروع، يجوز ألي مستثمر أن يتقدم للهيئة مبقترح مشروع لدراسته. ويجب أن يقدم املشروع 
املقترح خدمة أو مرفقاً غير موجود حالياً )أو أن يكون البديل املوجود أكثر تكلفة( و / أو لديه ميزة لم يسبق للجهة صاحبة الشأن أن 

أخذتها بعني االعتبار. ويجب أن يكون املشروع املقترح متوافقاً مع األهداف االستراتيجية للدولة.

وتخضع األفكار املقترحة من القطاع اخلاص لألحكام التالية يف الفصل السابع من الالئحة التنفيذية:

املادة 52: تقدمي الفكرة من خالل دراسة جدوى مبدئية

يجوز ألي شخص، طبيعي أم معنوي، كويتي أو أجنبي، أن يتقدم بفكرة للهيئة تشتمل على تنفيذ مشروع وفقاً لنظام الشراكة، ويجب 
أن يكون هذا الطلب مصحوباً باآلتي:

دراسة جدوى مبدئية تبني عناصر املشروع والتقديرات األولية لتكاليفه ومنافعه وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة ومبا يتفق مع   |1
التوجيهات الواردة يف الدليل اإلرشادي.

معلومات عن مقدم الفكرة وخبراته وقدراته اإلدارية والفنية واملالية على تنفيذ املشروع أو جزء منه.  |2

املقابل النقدي احملدد من اللجنة العليا نظير دراسة الفكرة وحتليل عناصر دراسة اجلدوى املبدئية.  |3

املادة 53: دراسة الفكرة املبدئية

تقوم الهيئة مبخاطبة اجلهة أو اجلهات العامة التي تتفق الفكرة وطبيعة اختصاصها للتنسيق معها الستكمال متطلبات دراسة اجلدوى 
املقدمة من صاحب الفكرة.

وعلى اجلهات العامة موافاة الهيئة بردها بصفة االستعجال ومبا ال يتجاوز )20( عشرين يوم عمل للموضوعات التي حتتاج إلى حتاليل 
اقتصادية ومالية، وعشرة أيام للموضوعات التي ال حتتاج إلى هذه التحاليل.

وتقوم الهيئة، فور استيفائها ردود اجلهات العامة، بدراسة الفكرة وإعداد تقرير بشأنها مشفوعاً بالتوصية ورفعه إلى اللجنة العليا.

املادة )54(: قرار اللجنة العليا 

تصدر اللجنة العليا قراًرا بقبول الفكرة واعتبارها مبادرة أو قبولها واعتبارها مشروعاً متميزاً أو برفضها، وذلك على ضوء توصية 
الهيئة املبنية على دراسة اجلدوى املقدمة من صاحب الفكرة.

وتخطر الهيئة مقدم الفكرة بقرار اللجنة العليا خالل خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم أمام جلنة التظلمات يف 
حال رفض فكرته.

ويجب أن يتضمن قرار اللجنة العليا بقبول الفكرة على وجه اخلصوص ما يلي:

حتديد مقدم الفكرة ونوعها سواء مبادرة أو مشروع متميز.  |1

اسم املشروع املقترح واخلدمة املقدمة منه.  |2
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تكاليف دراسة اجلدوى املعتمدة.  |3

اجلهة العامة.  |4

القيمة التقديرية للمشروع.  |5

حقوق مقدم الفكرة التي متت املوافقة عليها بحسب األحوال واألفضلية التي يتمتع بها – إن وجدت -، أو النسبة املخصصة له   |6
من أسهم الشركة املساهمة العامة – إن وجدت.

3.3.2  إجراءات بدء أفكار املشروعات املقترحة 

ميكن تقدمي مقترح ملشروع إلى الهيئة، وتقدميه إلى جانب املعلومات املبينة يف املادة )52( من الالئحة التنفيذية. وبعد أن يقوم صاحب 
املقترح بدفع رسوم املعاملة التي تقررها اللجنة العليا، تقوم الهيئة بدراسة املقترح، بالتعاون مع اجلهة صاحبة الشأن املسؤولة عن 
القطاع الذي سيتم فيه تنفيذ املشروع املقترح. ويجب إعداد مقترح )فكرة( املشروع وتسليمه طبقاً للنماذج واإلرشادات التي أعدتها 
ونشرتها الهيئة على موقعها على االنترنت. وكقاعدة عامة، يجب على مقدم املقترح الرد خالل 30 يوما على أي توضيحات أو طلبات 

تقدمها الهيئة للحصول على معلومات إضافية.

وبعد أن تقوم الهيئة واجلهة صاحبة الشأن بدراسة الفكرة، تقوم الهيئة ، فور استيفائها ردود اجلهات العامة، بدراسة الفكرة وإعداد 
تقرير بشأنها مشفوعاً بالتوصية ورفعة إلى اللجنة العليا ، على أن يتضمن التقرير توصية بشأن ما إذا كان تسمية املقترح "مبادرة" 
أو "مشروع متميز". وكما هو مبني أدناه يف القسم 4.3، يف حالة املبادرة، سوف يحصل صاحب املقترح على تكاليف دراسة اجلدوى، 
مضافاً إليها 20% من هذه التكلفة )بحد أقصى 200,000 دينار كويتي(، وخالل املناقصة، أفضلية قبول عطائه بنسبة 5% من قيمة 
أفضل عطاء أو نسبة من أسهم الشركة املساهمة، إن كان ذلك مناسباً، بحيث ال تتجاوز 10% من القيمة االسمية للسهم. وبالنسبة 
للمشاريع املتميزة، يحصل صاحب الفكرة على تعويض عن تكاليف دراسة اجلدوى فقط، باإلضافة إلى مكافأة بنسبة 10% من هذه 

التكاليف )بحد أقصى 100,000 دينار كويتي(.

بـــــدء املشــــروع
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جدوى وتنظيم املشروع
...................................

اإلطار القانوني لدراسات اجلدوى  4.1

املواد ذات الصلة من قانون الشراكة املتعلقة بدراسات اجلدوى هي كما يلي:

املادة )3( اللجنة العليا واختصاصاتها

"تختص اللجنة العليا مبا يلي: اعتماد الدراسات واألفكار اخلاصة مبشروعات الشراكة واملوافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة، 
الخ."

املادة )6(: الهيئة واختصاصاتها:

"تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اجلهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا ألحكام هذا القانون، وتتولى القيام مبا يلي: )1( 
إجراء املسح والدراسات األولية بهدف حتديد املشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون، وتقدمي تقرير عنها إلى اللجنة العليا، 
)2( مراجعة ودراسة املشروعات واملبادرات التي مت إعدادها من قبل اجلهات العامة أو صاحب الفكرة، ورفع التوصيات إلى اللجنة 
العليا. )3( تقييم دراسات اجلدوى املتكاملة اخلاصة مبشروعات الشراكة واألفكار املقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند 

احلاجة ورفع التوصية املناسبة بشأنها للجنة العليا، متهيدا لطرح املشروع لالستثمار، ...."

وفيما يلي املواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية فيما يتعلق بدراسات اجلدوى:

املادة )2( اقتراح مشروعات الشراكة

يكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من قبل احدى اجلهات التالية:

اجلهات العامة: تتقدم اجلهة العامة التي ترغب باقتراح أحد املشروعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقا لنظام الشراكة   |1
بطلب الى الهيئة مصحوبا بدراسات اجلدوى املتكاملة للمشروع وفقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية والدليل االرشادي.

الفصــــــــل

4



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص40

اللجنة العليا: املوافقة على طلب اجلهة العامة املعنية لطرح أحد املشروعات وفقاً لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة   |2
على اجلهات العامة.

القطاع اخلاص: للقطاع اخلاص ان يتقدم للهيئة بصيغة افكار متضمنة دراسة جدوى مبدئية وفقا ملتطلبات الهيئة، لتنفيذ مشروع   |3
واعتماد طرحه وفقا ألحكام القانون.

بيانها واستكمالها بحسب االحوال  املتقدم  العامة مبراجعة دراسات اجلدوى املقدمة من اجلهات  بالتنسيق مع اجلهة  الهيئة  وتقوم 
متهيدا لرفع التوصية املناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. ويجوز للهيئة، اعداد دراسات اجلدوى املتكاملة للمشروع ووثائق طرحه، ا 
يف جميع االحوال للهيئة االستعانة باجلهات االستشارية واملكاتب املتخصصة احمللية واالجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وفقاً 

ألحكام القوانني واللوائح. 

املادة )7( معايير إعداد دراسة اجلدوى

يجب ان يكون املشروع املراد طرحه لالستثمار وفقاً لنظام الشراكة مستوفياً، وفقا لدراسة اجلدوى اخلاصة به، للمعايير التالية

أن يكون املشروع مستوفياً لالشتراطات الفنية والقانونية والبيئية ومجِد اقتصادياً، وأن تكون املنافع التي تعود منه على الدولة   |1
وللمستفيدين من اخلدمة التي يوفرها مناسبة وفقا لألطر احملددة يف دراسة اجلدوى واملعايير املهنية املعتمدة لذلك.

أن يثبت من املفاضلة بني تنفيذ املشروع وفقا لنظام الشراكة أو بني تنفيذه من قبل اجلهة العامة، على أن تتم املفاضلة يف ضوء   |2
العناصر التالية مجتمعة أو منفردة:

أ|  تكلفة التنفيذ )القيمة مقابل املال(

ب|  توزيع املخاطر

ج|  نقل املعرفة أو استخدام التكنولوجيا

د|  أن يكون املشروع ذو عائد مالي مجز للمستثمر، وأن تكون مخاطر االستثمار فيه موزعة بشكل مقبول لدى القطاع اخلاص 
مبا يخلق فرصة للمنافسة عليه ويحفز اجلهات املمولة على متويله.

ر|  أية معايير أو متطلبات أخرى يحددها الدليل اإلرشادي
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املادة )8( دراسة اجلدوى املبدئية

العام إلعداد  التحليل االولي لعناصر دراسة اجلدوى املتكاملة، ويبني الدليل االرشادي االطار  تشتمل دراسة اجلدوى املبدئية على 
دراسة اجلدوى ملشروعات الشراكة متضمنة اخلدمة املقترح توفيرها ومردودها االقتصادي او االجتماعي او اخلدمي واملنفعة والعوائد 
لنظام الشراكة او من قبل اجلهة العامة، آخذة بعني االعتبار توزيع مخاطر  املتوقعة منه وكذلك اساليب املفاضلة بني طرحه وفقاً 
االستثمار باملشروع سواء يف مرحلة بنائه او تنفيذه او تشغيله وكذلك عمر املشروع االفتراضي والنواحي املالية واالجتماعية واالقتصادية 

وغير ذلك مما تطلبه افضل املمارسات املهنية بهذا الشأن.

املادة )9( دراسة اجلدوى املتكاملة

تشتمل دراسة اجلدوى املتكاملة على وجه اخلصوص حتديد االبعاد الفنية والتشغيلية لفكرة املشروع واألبعاد االقتصادية مبراعاة 
القواعد التالية:

اجلوانب الفنية للمشروع.  |1

اجلوانب التشغيلية للمشروع  |2

افتراضات قدرة املشروع على استرداد التكلفة ونسبة العائد الداخلي املتوقعة للمشروع.  |3

افتراضات مشاركة القطاع اخلاص باملشروع ورغبته باملشاركة يف تنفيذه.  |4

التكلفة االجمالية املتوقعة للمشروع متضمنة رأس املال املقترح، اضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة املرتقبة لسنة التشغيل   |5
الواحدة.

جدول توزيع مخاطر املشروع  |6

حتديد املنافع االقتصادية املتوقعة من املشروع.  |7

اقتراح احلوافز واالعفاءات اجلمركية او الضريبية او غيرها الالزمة لنجاح املشروع.  |8

حتديد دور املستثمر.  |9

حتديد اإلطار التعاقدي للمشروع.  |10

وضع اإلجراءات التي تكفل املنافسة يف اختيار املستثمر.  |11

حتديد الوثائق القانونية.  |12

حتديد أدوار ومسؤوليات األطراف املقترح مشاركتها.  |13

حتديد جدول زمني لتنفيذ املشروع متضمناً املدة املقترحة للبناء ومدة االستثمار.  |14

مصادر التمويل.  |15
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املادة )10( إعداد دراسة اجلدوى

تتولى اجلهة العامة التي ترغب يف طرح أي مشروع من املشروعات التي تقع ضمن اختصاصها لتنفيذه وفقاً لنظام الشراكة إعداد 
املرجعية  الشروط  بإعداد  تقوم  كما  اإلرشادي.  والدليل  التنفيذية  والئحته  القانون  وفقا ألحكام  للمشروع  املتكاملة  دراسة اجلدوى 

للدراسة التي حتدد مهام وعناصر البحث املطلوب اخلاص باملشروع وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.

واستثناء مما تقدم يجوز للهيئة أن تقوم بإعداد دراسة اجلدوى اخلاصة مبشروع الشراكة بالتعاون وبالتنسيق مع اجلهة العامة، على 
أن توفر اجلهة العامة البيانات واملستندات والدراسات الالزمة لذلك. وللهيئة االستعانة مبن تراه مناسباً لهذا الغرض سواء من املكاتب 

االستشارية احمللية أو األجنبية او غير ذلك من اجلهات العامة وفقا لطبيعة املشروع واحتياجاته.

املادة )11( عناصر التكلفة اإلجمالية إلعداد دراسة اجلدوى

حُتدد التكلفة االجمالية ملشروع الشراكة يف ضوء ما هو وارد بدراسة اجلدوى اخلاصة به، على ان تتضمن العناصر اآلتية:

القيمة السوقية حلق االنتفاع بأرض املشروع، إن وجدت.  |1

قيمة االصول التي توفرها اجلهات العامة للمستثمر او مقابل حق االنتفاع بها.  |2

والتمويل  والبناء  والتصميم  التأسيس  الرأسمالية، شاملة مصاريف  التكاليف  ذلك  املشروع مبا يف  لتنفيذ  التقديرية  التكاليف   |3
والتجهيزات.

التكاليف التقديرية لتشغيل املشروع ملدة سنة.  |4

أي تكاليف اخرى تتفق وطبيعة املشروع.  |5

ويف ضوء أحكام املواد املذكورة أعاله، يقدم هذا الفصل من الدليل إرشادات حول مرحلة دراسة اجلدوى لتنفيذ األحكام املذكورة 
أعاله الواردة يف قانون الشراكة والالئحة التنفيذية. تستلزم أفضل املمارسات التجارية أن أي قرار استثمار أو شراء يجب أن تدعمه 
دراسة جدوى شاملة. وتستطيع اجلهة العامة، من خالل دراسة اجلدوى، أن تقارن خيارات الطرح املمكنة للمشروع. ويفترض بدراسات 

اجلدوى املعدة بشكل صحيح أن:

تقدم معلومات حول تكاليف املشروع )الواضحة والضمنية(؛  �

تسمح بتحديد مخاطر املشروع وتقديرها وتخفيفها وتوزيعها؛  �

حتث اجلهات العامة على النظر يف كيفية تنظيم املشروع؛  �

حتدد القيود التي قد تتسبب يف تأخير املشروع أو إلغاؤه؛ و  �

تضمن أن املشروع متطابق مع خطة العمل املناسبة.  �

وعند إجراء دراسة اجلدوى، يلزم إجراء حتليل شامل لالحتياجات واخليارات لضمان أن تنظر اجلهة العامة يف جميع البدائل املتاحة 
لها لتنفيذ مثل هذا املشروع. ويف حني يتحمل املستثمر مسؤولية تقييم اجلدوى قبل تقدمي العطاء، مبا يف ذلك املخاطر التجارية وحتليل 
اجلدوى املفصل واملعالم الهندسية، ينبغي إجراء دراسة اجلدوى مبواصفات وظيفية واسعة بشأن املسائل الفنية، ولكن ينبغي أن تضع 
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مزيدا من التركيز على اجلوانب التجارية، وتقييم املخاطر واألطر التنظيمية والرقابية بعناية فائقة.

وباملثل، ينبغي أن تتضمن دراسة اجلدوى تفاصيل كافية عن العالقات التجارية والتعاقدية بني اجلهة العامة واملستثمر. وينبغي مناقشة 
خيارات أو أنظمة مختلفة ملشاركة القطاع اخلاص من حيث مخاطره وتبعات االستثمار والسوق على الدولة واجلهة العامة واملستثمرين 

واملستهلكني احملتملني.

ويجب أن تكون املعلومات الواردة يف تقرير دراسة اجلدوى مفصلة بشكل كاف، ويجب أن تكون أي افتراضات يتم وضعها واقعية إلى 
حد معقول، لضمان حتديد الترتيبات التجارية أو التعاقدية املثلى. ويتمثل الغرض من دراسة اجلدوى يف دراسة جميع العوامل املرتبطة 

باملشروع، وحتديد ما إذا كان استثمار الوقت واملوارد األخرى سوف يسفر عن نتائج مرغوبة.

دراسات اجلدوى للمشروعات املقترحة  4.2

دراسات اجلدوى املبدئية  4.2.1

بعد املوافقة املبدئية / قبول املشروع وتعيني مستشار للمشروع، يقوم االستشاري بإجراء دراسة اجلدوى املبدئية )يطلق عليها ايضاً 
دراسة اجلدوى األولية( لكل مشروع، إذا لم يكن لدى اجلهة العامة أي دراسة مسبقة حول املشروع. ودراسة اجلدوى املبدئية هذه هي 
عبارة عن تقييم قصير وُمركز ومنخفض التكلفة جلدوى مشروع معني. ودراسة اجلدوى املبدئية هي عبارة عن تقييم أولي للعناصر 
األساسية لدراسة اجلدوى املتكاملة، مبا يف ذلك اخلدمة املقترح تقدميها وعائدها املالي واالجتماعي أو اخلدمي وفوائدها وعوائدها 
املتوقعة، وحتليل مقارن لتنفيذ املشروع كمشروع شراكة، بدالً من تنفيذه بالطريقة التقليدية كمشروع أشغال عامة. ويجب تقدمي دراسة 

اجلدوى املبدئية إلى اجلهة العامة ويجب أن تقتنع بها اجلهة العامة لكي تتخذ بعد ذلك مزيدا من اإلجراءات.

وعلى وجه التحديد، فإن دراسة اجلدوى املبدئية حتتوي على:

تقييم اجلوانب الفنية والتشغيلية لفكرة املشروع من خالل حتليل أولي ملا يلي:  �

اجلوانب الهندسية / الفنية للمشروع؛ و  �

إمكانية إدارة اجلوانب التشغيلية للمشروع؛  �

تقييم اجلوانب املالية واالقتصادية لفكرة املشروع، من خالل تقييم أولي ملا يلي:  �

افتراضات قدرة املشروع على استرداد التكاليف / عوائد املشروع؛  �

رغبة القطاع اخلاص باملشاركة يف املشروع؛  �

التكلفة اإلجمالية للمشروع )رأس املال باإلضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة(، على أساس معايير الصناعة؛  �

املخاطر احملتملة؛ و  �

حتديد املنافع االقتصادية املتوقعة للمشروع.  �

جــدوى وتنظيــــم املشــــروع
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تقدمي حتليل ومفاضلة بني تنفيذ املشروع بنظام الشراكة مقابل تنفيذه بالطريقة التقليدية كمشروع اشغال عامة، مبا يف ذلك   �
حتليل ملا يلي:

توزيع مخاطر االستثمار يف املشروع، أثناء إنشائه وتنفيذه وتشغيله؛  �

الفوائد االقتصادية واالجتماعية واملالية للمشروع، مبا يف ذلك نقل املعرفة أو استخدام التكنولوجيا وخلق الوظائف والتأميم، و  �

تكلفة التنفيذ )القيمة مقابل املال(؛  �

حتديد الترتيبات املمكنة ملشاركة القطاع اخلاص من خالل:  �

حتديد اإلطار التعاقدي املقترح للمشروع؛  �

حتدد إجراءات ضمان املنافسة يف اختيار املستثمر؛ و  �

حتديد الوثائق القانونية املطلوبة للسماح مبشاركة املستثمرين احملليني واألجانب؛ و  �

حتديد اخلطوات التالية يف عملية الطرح، مبا يف ذلك حتديد اإلطار الزمني الالزم الستكمال عملية الطرح وحتى اإلقفال   �
املالي.



45

دراسات اجلدوى املتكاملة  4.2.2

بعد االنتهاء من دراسة اجلدوى املبدئية، حتدد جلنة املنافسة ما إذا كان يجب االنتقال باملشروع إلى مرحلة إعداد دراسة جدوى 
متكاملة من قبل مستشار املشروع لدراستها من قبل اللجنة العليا.

وتقوم دراسة اجلدوى املتكاملة بتحليل األبعاد املالية والقانونية والفنية والتشغيلية للمشروع املقترح، مبا يف ذلك املواضيع التالية:

اجلوانب الفنية للمشروع؛  �

اجلوانب التشغيلية للمشروع؛  �

افتراضات قدرة املشروع على استرداد التكلفة ونسبة العائد املتوقع للمشروع؛   �

املنافع املالية واالجتماعية املتوقعة للمشروع )مثل فرص العمل التي مت خلقها، واحلد من الفقر، وما إلى ذلك(.  �

املبرر االقتصادي للمشروع واملقدرة املالية؛  �

الرغبة املتوقعة للقطاع اخلاص للمشاركة يف املشروع؛  �

التكلفة اإلجمالية املتوقعة للمشروع، مبا يف ذلك رأس املال املقترح والتكاليف املتوقعة للتشغيل والصيانة؛  �

مصفوفة توزيع مخاطر املشروع التي تسمح بتحديد وتقدمي حجم املخاطر وتدابير التخفيف وتوزيع املخاطر املرتبطة باملشروع   �
طوال عمر املشروع؛

احلوافز احلكومية الالزمة، مثل اإلعفاءات اجلمركية والضريبية واإلعفاءات األخرى الالزمة لنجاح املشروع؛  �

اإلطار التعاقدي املقترح للمشروع؛  �

اإلجراءات التي يجب اتخاذها لضمان املنافسة يف اختيار املستثمر؛  �

أدوار ومسؤوليات األطراف املشاركة املقترحة يف عملية الطرح؛  �

اجلدول الزمني لتنفيذ املشروع، مبا يف ذلك مدة البناء ومدة االستثمار؛  �

مصادر التمويل، والنموذج املالي مع نسب االستثمار الرئيسية، والقدرة على إدارة حتليل السيناريوهات واإلستجابة؛  �

خطط تخصيص األراضي اخلاصة باملشروع، وحتديد أي خطط إلعادة التوطني الضرورية لألشخاص املتضررين من املشروع،   �
مبا يف ذلك برامج وتكاليف تعويضات إعادة التوطني؛ و

دراسات التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع )وفق التشريعات البيئية يف الكويت( وحتديد طرق التخفيف املمكنة.  �

التصميم  يلبي  التفصيل  من  مناسب  مع مستوى  للمشروع،  الواسع  الفني  التصميم  املتكاملة  دراسة اجلدوى  تتضمن  أن  ينبغي  كما 
الهندسي اجليد وممارسات ومعايير البناء طبقاً للسياسات والتشريعات ذات الصلة.

وتكون جلنة املنافسة مسؤولة عن ضمان إعداد دراسة اجلدوى املتكاملة للمشروع، كما أن عليها أيضاً وضع الشروط املرجعية لدراسة 
اجلدوى املتكاملة.
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4.2.2.1  حتليل االحتياجات وحتديد مؤشرات املشروع / النطاق

يف هذه املرحلة، يقوم مستشار املشروع بجمع كافة املعلومات املتوفرة عن املشروع، واحتياجات اجلهة العامة واملوارد املتاحة لتطوير 
املشروع وتنفيذه، مبا يف ذلك امليزانية. ويقدم حتليل االحتياجات تعريف للمشروع املقترح، مما ميهد الطريق لتحليل عنصر اخليارات 

ملرحلة دراسة اجلدوى. ويتضمن حتليل االحتياجات العناصر التالية:

اجلزء األول: إثبات احلاجة إلى املشروع: يجب أن يتوافق املشروع مع أهداف وسياسات وأولويات اجلهة العامة، واألهم من ذلك، يجب 
على اجلهة العامة أن حتدد بوضوح مبرر املشروع. وميكن حتديد ذلك على النحو التالي:

اخلطوة 1: تلخيص أهداف اجلهة العامة وسياسة الدولة فيما يتعلق باملشروع.  �

اخلطوة 2: مناقشة احلاجة واجلوانب األخرى للمشروع:  �

كيف يساهم املشروع يف تنفيذ سياسة الدولة واجلهة العامة؟  �

ما هي املشكلة التي سيتم حلها نتيجة لتنفيذ املشروع؟  �

ما هي قدرة القطاع اخلاص على إجناز املشروع؟  �

ما هو العمر املتوقع للمشروع؟ هل سيلبي االحتياجات العامة للدولة مع مرور الوقت،  �

ما هو أثر املشروع على ميزانية الدولة أو اجلهة العامة وما هي التزاماتها املالية جتاه املشروع.  �

اجلزء الثاني: حتديد متغيرات املشروع املؤدية إلى أهدافه املرجوة. فبمجرد حتديد أهداف وميزانيات اجلهة العامة، يجب حتديد 
متغيرات املشروع املقترح. وعند حتديد هذه املتغيرات، ينبغي احلرص على ضمان عدم وجود دعم ألوجه القصور وأن تكون املتغيرات 
التي مت حتديدها واضحة وقابلة للقياس. مع العلم بأن نظام الشراكة يركز على مخرجات املشروع، على عكس طريقة الشراء التقليدية، 
التي يتم فيها حتديد املدخالت. ويتعني على اجلهة العامة أن حتدد معايير واضحة للخدمات التي سيقدمها املشروع. ويتم ذلك من 

خالل اخلطوات التالية:

اخلطوة 1: صف األهداف التي سيحققها املشروع.   �

اخلطوة 2: حدد املخرجات/اخلدمات املطلوبة التي سيتم تقدميها يف إطار املشروع.  �

اخلطوة 3: حدد معايير / مواصفات املخرجات أو اخلدمات التي سيقدمها املشروع لضمان تلبية املشروع لألهداف / التوقعات   �
احملددة.

اخلطوة 4: حدد املؤشرات الرئيسية التي ستقيس األداء للسماح بتقدير أكثر دقة ملواصفات النواجت.  �
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اجلزء الثالث: حتديد نطاق املشروع. ويف ضوء احتياجات اجلهة العامة وأهدافها االستراتيجية ومواصفات نواجت املشروع، يتم إعداد 
ورقة تصور موجزة حتدد النطاق املقترح للمشروع بحيث تقدم هذه الورقة ملخصاً دقيقاً ملتطلبات اجلهة العامة، مما يسمح بتحديد 

خيارات معقولة لتقدمي اخلدمات. وأثناء إجراء حتليل االحتياجات، تأكد من القيام مبا يلي:

حتديد / وضع قائمة بأصول الدولة الهامة التي ستستخدم يف املشروع )مثل األرض وأي معدات(؛  �

حتديد املرافق القائمة يف منطقة املشروع؛  �

حتديد الكيفية التي سيكمل بها املشروع التطورات األخرى اجلارية يف املنطقة من خالل استعراض اخلطط / الدراسات الرئيسية   �
للقطاع؛

استعراض اخلطط القائمة لالنتفاع باألرض والبيانات الطبوغرافية واجليوفنية لتطوير تصميم املشروع؛  �

حتديد خطط عمل للتقييم البيئي واالجتماعي من خالل وصف مهام العمل املتوقعة؛ و  �

تقييم حيازة األراضي وأي متطلبات إلعادة التوطني.  �

4.2.2.2  حتليل اخليارات

لتلبية مواصفات نواجت املشروع. وينبغي أال تقتصر  املتاحة  الفنية والقانونية واملالية  يقدم حتليل اخليارات مجموعة من اخليارات 
اخليارات على اخليارات الفنية فحسب، بل ينبغي أن تتضمن أيضا حتليال ملختلف هياكل الشراكة املناسبة للمشروع. ويتم تقييم مختلف 

اخليارات احملددة مقابل معايير محددة خاصة باملشروع، مما يتيح حتديد خيار مفضل من قائمة اخليارات املتاحة.

وسيقوم مستشار املشروع بتحليل اخليارات من خالل تنفيذ اخلطوات التالية: 

اخلطوة 1: سرد جميع اخليارات املعقولة مبا يف ذلك مختلف هياكل الشراكة التي ستكون مناسبة للمشروع والدولة على سبيل   �
املثال الدفع مقابل التوفير أو دفع رسوم املستخدم، الخ.

اخلطوة 2: تقييم كل خيار من حيث مزاياه وعيوبه من خالل مراعاة ما يلي:  �

اجلوانب الفنية واملالية؛  �

التكاليف واآلثار املترتبة على شراء األرض وإعادة التوطني  �

اآلثار والتكاليف البيئية  �

إمكانية جذب استثمارات القطاع اخلاص يف املشروع.  �

اخلطوة 3: التوصية بأفضل اخليارات.  �

والغرض من هذا التحليل هو حتديد مزايا وعيوب كل خيار ودراسة املخاطر والفوائد واآلثار احملتملة. ويجب أن يشمل التحليل جميع 
خيارات التنفيذ املتاحة القابلة للتطبيق لتلبية االحتياجات احملددة للجهة العامة، مبا يف ذلك مختلف هياكل الشراكة التي ميكن تكييفها 

للمشروع.
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وينبغي تقييم جميع اخليارات املعقولة التي متت دراستها بوضوح وبأوزان مناسبة للمعايير. وسوف يتولى مستشار املشروع حتديد 
املعايير التي يتم من خاللها تقييم دراسة اجلدوى املتكاملة لكل خيار خالل مرحلة حتليل االحتياجات، وذلك بتوجيه من جلنة املنافسة.

ومبجرد حتديد اخليار املفضل، يتم إعداد تصميم واسع مناسب لدرجة تعقيد املشروع، من أجل توفير معلومات كافية لتحديد التكاليف 
واملخاطر والتحليل املالي. وقد يكون هذا التصميم تصميماً أولياً )يف حالة املشاريع األكثر تعقيدا واألعلى تكلفة( أو تصميما متكاماًل 
)بالنسبة للمشاريع األبسط التي تتوفر بشأنها بيانات موثوقة حول التكاليف(. وجتدر اإلشارة  أن هذا التصميم لن يقدم  بكامله إلى 
أي من مقدمي العطاءات من القطاع اخلاص كونه سيترتب على ذلك بقاء مخاطر التصميم لدى اجلهة العامة، وقد يكون له أيضاً أثراً 

سلبياً على كفاءة تصميم القطاع اخلاص. ويتم عمل التصميم النهائي للمشروع من قبل املستثمر.

4.2.2.3  الدراسة املكثفة للمشروع

يف هذه املرحلة من عملية دراسة اجلدوى، يتم تناول جميع القضايا القانونية وقضايا األرض واملوقع والقضايا الفنية والضمانات 
االجتماعية والبيئية. وفيما يلي قائمة غير شاملة لكنها تشير إلى القضايا التي سينظر فيها مستشار املشروع:

تقرير تقييم النطاق البيئي مع حتديد تدابير التخفيف من اآلثار السلبية، مبا يف ذلك تقدير حلجم تدابير التخفيف؛  �

القضايا القانونية مبا يف ذلك جميع اجلوانب القانونية املتعلقة بتطوير املشروع وتنفيذه مثل التشريعات ذات الصلة، والقوانني   �
الضريبية، وملكية األراضي، وما إلى ذلك؛

قضايا ملكية املوقع وتوفر األرض، مبا يف ذلك التحري حول وضع أي دعاوى متعلقة باألرض، وحقوق االنتفاع وعقود اإليجار   �
املرافق  وتوفر  احلالية،  التلوث  ومستويات  التربة(  )تكنولوجيا  اجليوتقنية  الظروف  عن  التحري  عن  فضال  والعوائق،  الطويلة 
اخلدمية وقدراتها، والوضع البيئي واملعالم التراثية أو اجلانب األثري لألرض )ويف هذا اجلانب، ينبغي أن تكون جلنة املنافسة 

سباقة يف تقدمي كافة الطلبات واحلصول على جميع املوافقات الالزمة لتفادي التأخيرات الالحقة(؛

قضايا مشاورات أصحاب املصلحة، مبا يكفل تزويد جميع األطراف املتأثرة باملعلومات ومنحهم الفرصة للتعبير عن مخاوفهم   �
فيما يتعلق باآلثار املترتبة على املشروع.

املسائل الفنية والقضايا املتعلقة بتصميم املشروع  �

القضايا املتعلقة بدعم البنية التحتية   �

توفر املواد اخلام الالزمة وإمدادات الوقود  �

حتليل فني كامل للموقع.   �

دراسة أولية للعناية املالية الواجبة بشأن توفر التمويل ومصادر اإليرادات ومنتجات التحوط / التخفيف من املخاطر، والهياكل   �
الضريبية، وما إلى ذلك؛ و 

قضايا أخرى متنوعة، مثل العقود القائمة مسبقا، ومعايير اتفاقية مستوى اخلدمة، وقضايا املوارد البشرية، وما إلى ذلك.  �

ومن خالل ممارسة الدراسة املكثفة يتم جمع كافة البيانات واملعلومات الضرورية الالزمة لتقييم املشروع بشكل دقيق. مع العلم بأن 
الدراسة املكثفة املتكاملة مكلفة، لكنها توفر الوقت واملال يف املراحل الالحقة من عملية طرح املشروع. وبالتالي فإن حتديد القضايا 
القانونية  املسائل  أهمية  التقليل من  ينبغي  املستقبل. ومن هنا ال  املشروع يف  لنجاحه  أمراً ضرورياً  يعتبر  مبكر  الرئيسية يف وقت 

واالجتماعية والفنية والبيئية.
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4.2.2.4  التقييم املالي

ويف هذه املرحلة من عملية دراسة اجلدوى املتكاملة، يكون الناجت منوذجاً مالياً للمشروع معدالً حسب املخاطر. ويوفر هذا النموذج 
التكاليف  أساس  على  املالية  استدامته  ذلك  يف  مبا  املقترح،  للمشروع  التمويل(  وقابلية  االستمرار  )قابلية  املالية  للسالمة  حتليال 
 / احللول  لتقدمي  املالية  واملنافع  التكاليف  النموذج  وسيعرض  الكافيني.  والتشغيل  للصيانة  املتوقعة  التكاليف  وكذلك  الرأسمالية، 

اخليارات املفضلة من خالل نظام الشراكة.

وعند وضع النموذج املالي، قد يلزم اتخاذ اخلطوات التالية: 

التعريف الفني للمشروع: حدد تعريفا فنياً ملتغيرات املشروع. ما هي القواعد واملعايير التي سيتم تطبيقها؟ ما هي دورات الصيانة 
املتوقعة؟

حساب التكلفة اإلجمالية للمشروع: حلساب التكلفة اإلجمالية للمشروع، من املهم أوالً حتديد جميع التكاليف احلالية واملستقبلية 
للمشروع. وفيما يلي بعض العناصر الهامة لتكلفة املشروع الواردة يف الالئحة التنفيذية:

القيمة السوقية حلق االنتفاع بأرض املشروع - إن وجدت؛  �

قيمة األصول التي توفرها اجلهات العامة للمستثمر أو مقابل حق االنتفاع بها.  �

والتمويل  والبناء  والتصميم  التأسيس  الرأسمالية، شاملة مصاريف  التكاليف  املشروع، مبا يف ذلك  لتنفيذ  التقديرية  التكاليف   �
والتجهيزات.

التكاليف التقديرية لتشغيل املشروع على مدى عمر املشروع؛ و  �

أي تكاليف أخرى مرتبطة باملشروع.  �

وحتدد الفقرات التالية التكاليف املختلفة التي يتعني وضعها يف االعتبار حلساب التكلفة اإلجمالية للمشروع:

التكاليف الرأسمالية: وهي التكاليف املرتبطة حتديداً بتصميم وبناء املشروع. وينبغي أن يحسب النموذج التكاليف الرأسمالية يف 
السنة التي حتدث فيها، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، تكاليف التصميم واألرض7 والتطوير واملواد األولية والبناء واملنشآت 
واملعدات. وينبغي أن تشمل التكاليف الرأسمالية أيضاً التكاليف املرتبطة بالعمالة واإلدارة ذات الصلة بتطوير وتنفيذ املشروع، مبا 
يف ذلك اخلدمات املالية والقانونية والشرائية والفنية وخدمات إدارة املشروع، فضال عن جميع التكاليف املترتبة على تأسيس شركة 
التكلفة  تقدير  ولغرض  املشروع.  حياة  دورة  حدوثها خالل  عند  األصول  باستبدال  املتعلقة  التكاليف  تدرج  أن  ينبغي  كما  املشروع. 
االنتفاع8 من قبل شركة معتمدة من وزارة  السوقية لألرض وحقوق  القيمة  يتم حتديد متوسط    للمشروعات املستهدفة،  اإلجمالية 
املالية، يتم التعاقد معها من قبل مستشار املشروع بطريقة تنافسية مبوافقة الهيئة. ويجب حساب أي تكاليف تتعلق بتخفيف املخاطر، 
واالمتثال للوائح البيئية، وإعادة توطني السكان املتضررين، إن وجدت. كما يجب أيضا مراعاة أي إعفاءات ضريبية وجمركية متوقعة 

/ مقررة تؤثر على تكاليف رأس املال عند حساب التكاليف الرأسمالية.

جــدوى وتنظيــــم املشــــروع

7  يعتبر تقييم األراضي أمرا بالغ األهمية من وجهة نظر حتديد حجم املشروع فيما يتعلق باختيار طريقة الطرح املناسبة )التي متت مناقشتها يف الفصول الالحقة(. ولكن مبا أن الدولة ستوفر األرض، فال ينبغي عكس 
قيمتها يف التكلفة الرأسمالية. ويف حالة فرض مقابل، ينبغي عكسه يف التكاليف التشغيلية للمشروع.

8  حق استخدام واالنتفاع مبمتلكات شخص آخر دون تدمير أو هدر

a.alsarawi
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Stamp
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لتحقيق  املطلوب  املستوى  إلى  املشروع  حياة  دورة  طوال  األصول  صيانة  تكاليف  كامل  الصيانة  تكاليف  تشمل  الصيانة:  تكاليف 
مواصفات النواجت. وقد تشمل عناصر مثل املواد األولية وتكاليف األدوات واملعدات، وتكاليف العمالة املرتبطة بالصيانة. ويجب أن 
يكون مستوى تكاليف الصيانة املفترضة متوافقاً مع التكاليف الرأسمالية وتوقعات تكاليف التشغيل. وينبغي حساب أي تكاليف تتعلق 

بتخفيف املخاطر فيما يتعلق بصيانة املشروع.

تكاليف التشغيل: ترتبط هذه التكاليف بالعمليات املنتظمة لتقدمي اخلدمات يف إطار املشروع، مثل تكاليف املوظفني )مبا يف ذلك 
األجور والرواتب واستحقاقات املوظفني والتزامات التقاعد التراكمية ومساهمات التأمني والتدريب والتأهيل واإلجازة السنوية والسفر 
وأي تكاليف إضافية متوقعة(؛ واملواد األولية واملواد االستهالكية والتكاليف اإلدارية املباشرة والتأمني. وينبغي حساب أي تكاليف تتعلق 
بتخفيف املخاطر واالمتثال للوائح البيئية. وأخيراً، يجب تضمني أي إيجار أو رسوم االنتفاع بأراضي الدولة يف النموذج املالي )ما لم 
يثبت أنها تقلل من القدرة على حتمل تكاليف املشروع ومت التنازل عنها - مُتنح املوافقة النهائية على ذلك من قبل اللجنة العليا عند 

املوافقة على دراسة اجلدوى املتكاملة(.

حتديد إيرادات املشروع: يتم تعويض إجمالي تكاليف مواصفات النواجت بإيرادات املشروع املتوقعة. وينبغي أن يتم األخذ بعني االعتبار 
أن توقع اإليرادات احملتملة )على أساس حتليل وتوقعات الطلب( قد ميثل بوجه خاص جانباً صعباً من جوانب النموذج، ال سيما عندما 
تكون البيانات التاريخية قليلة أو معدومة. ويشكل هذا العنصر جزءاً حيوياً من دراسة اجلدوى املتكاملة، ولذلك ينبغي اتخاذ خطوات 
مثل إشراك املستشارين املتخصصني وإجراء اختبارات السوق. ويجب أن تعكس أي افتراضات بشأن اإليرادات املتوقعة قدرة املشروع 
على إصدار الفواتير وحتصيل اإليرادات. وينبغي، عند االقتضاء، إجراء حتليل ملدى مالءمة الرسوم فيما يتعلق بقدرة املستخدمني على 
حتمل التكاليف والتكاليف الهامشية طويلة األجل وتكاليف التشغيل والصيانة وأثر سياسات التسعير واسترداد التكاليف على اجلدوى 

املالية للمشروع، وكذلك املتطلبات القانونية واملالية للدولة.

وجتدر اإلشارة إلى أن املبالغة يف التقدير أو التهوين يف التقدير ميثالن أكثر أوجه القصور شيوعاً يف دراسات اجلدوى. ولذلك فإن 
تنفيذ حتليل السيناريوهات وحتليل اإلستجابة يشكالن جزءا ال يتجزأ من هذه العملية.

افتراضات النموذج: يجب شرح أي افتراضات يتم وضعها فيما يتعلق بنسب التضخم ونسب اخلصم واالستهالك وضريبة القيمة 
املضافة والضرائب واإلعفاءات اجلمركية وتوفر امليزانية بالتفصيل وتقدميها بصيغة سهلة بحيث يتم حتديد جميع االفتراضات مع 

مبرراتها.

النموذج املعياري: يجب وضع منوذج التدفق النقدي املعدل )املخصوم( بحيث يراعي تكاليف الصيانة والنفقات التشغيلية وتكاليف 
رأس املال واإليرادات املتوقعة للمشروع. وعند انتهاء عقد املشروع، تُسلّم جميع األصول اململوكة للدولة )مبا يف ذلك األراضي واملباني( 

إلى الدولة دون أي مقابل أو تعويض )املادة 18 من القانون( ويجب أال يتم احتساب أي قيمة متبقية لهذه األصول يف النموذج.
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مصفوفة تخصيص املخاطر: ميثل إنشاء مصفوفة للمخاطر جزءاً أساسياً من عملية دراسة اجلدوى املتكاملة وميكن دمجها بشكل 
مفيد مع بناء النموذج املالي. وهي تنطوي على املراحل املترابطة التالية:

حتديد املخاطر التي ينطوي عليها املشروع؛  �

تقييم اآلثار املختلفة لهذه املخاطر؛  �

تقييم احتمال حدوث هذه املخاطر  �

حساب قيمة املخاطر ونطاق النتائج احملتملة  �

حتديد استراتيجيات التخفيف من املخاطر، و  �

تخصيص املخاطر للطرف أو األطراف األكثر قدرة على إدارتها.  �

وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب حساب تقييم املخاطر كبند تدفقات نقدية منفصل، وليس من خالل تعديل نسبة اخلصم كمؤشر على 
مستوى املخاطر لكل مشروع. وتتمثل األسباب الرئيسية العتماد نهج األثر النقدي يف تعزيز التركيز على تكاليف كل بند من بنود 
املخاطر واملساعدة على تعزيز فهم طريقة حتقق انتقال املخاطر وما هي العواقب املالية احملتملة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن املخاطر 
املختلفة لها تبعات زمنية مختلفة طوال مدة املشروع )بعض املخاطر قد يكون لها تأثير على املراحل األولية فقط، يف حني أن تأثير 

البعض اآلخر قد ينخفض   أو يتصاعد على مدى دورة حياة املشروع(.

وترد أدناه قائمة إرشادية باملخاطر، مصنفة يف فئتني: "مخاطر مرتبطة باملشروع" و "مخاطر غير مرتبطة باملشروع". وستتم مناقشة 
ذلك مبزيد من التفصيل يف الفصول الالحقة، كما يتضمن امللحق )أ( منوذج مصفوفة توزيع املخاطر.

املخاطر املرتبطة باملشروع: هذه املخاطر ميكن إدارتها نسبياً من قبل املستثمرين واملقرضني:

مخاطر اإلكمال )التكاليف الهندسية واإلنشائية / مراقبة تكاليف الوقت(؛  �

مخاطر األداء التشغيلي )املعرفة الفنية والتشغيلية(؛  �

مخاطر السوق )احلجم واحلركة(، على الرغم من أن هذه املخاطر غالباً ما يتم تقاسمها بني األطراف يف مشروعات الشراكة.  �

املخاطر املالية )تكلفة التمويل(؛ و  �

املخاطر البيئية )االلتزامات السابقة واملستقبلية، تأخيرات املشروع، جتاوز التكاليف(، على الرغم من أن هذه املخاطر غالباً ما   �
يتم تقاسمها بني األطراف يف معامالت الشراكة.

املخاطر غير املرتبطة باملشروع: هذه املخاطر ال ميكن إدارتها )أو ميكن إدارتها جزئيا فقط( من قبل املستثمرين واملقرضني:

السياسي، وصرف  التعاقدية احلكومية، وعدم االستقرار  بااللتزامات  الوفاء  التخلف عن  امللكية،  املخاطر السياسية، مثل نزع   �
العمالت وحتويلها.

مخاطر تنظيمية، مثل مخاطر التسعير التنظيمية؛  �

جــدوى وتنظيــــم املشــــروع
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مخاطر االقتصاد الكلي، مثل مخاطر أسعار الصرف والتضخم  �

مخاطر البيئة القانونية، مثل املخاطر الناجمة عن التغيرات يف النظام القضائي أو تغيير السياسات مثل التغيرات يف السياسة   �
الضريبية؛ والدعاوى القضائية من األطراف ذات الصلة أو إجراءات التحكيم.

عادة ما يطلب املستثمرون من الدولة حتمل املخاطر غير املرتبطة باملشروع إلى احلد الذي يتم فيه حتييد أو التعويض عن أي أثر 
سلبي لهذه املخاطر، وذلك بهدف استعادة مستوى العائد املالي األصلي للمستثمر، أي مستواه قبل وقوع احلدث الضار. وميكن تقاسم 
بعض املخاطر غير املرتبطة باملشروع أو حتى التخفيف من وطأتها من قبل املستثمر )مثل مخاطر سعر الصرف ومخاطر التضخم(. 
ومع ذلك، سوف تترتب تكلفة على التخفيف هذه املخاطر، ويجب على مستشار املشروع تقدمي املشورة للجنة املنافسة حول ما إذا كان 

نقل هذه املخاطر إلى املستثمر ستترتب عليه قيمة مقابل املال.

النموذج املالي املعدل على أساس املخاطر: يجب إعادة تشكيل النموذج املالي املعياري ليشمل مخاطر املشروع. ولهذا، يقوم مستشار 
املشروع بإجراء حتليل تفصيلي ملخاطر املشروع، يغطي جميع املخاطر املشار إليها أعاله. ومن شأن ذلك أن يوفر حملة عامة واقعية إلى 

حد معقول حول املشروع من حيث حجم املشروع وتكلفته وجدواه واستدامته وأهليته للحصول على التمويل من البنوك.

وضع منوذج مالي ليعكس هيكل الشراكة ومصادر التمويل: يتم إعداد هيكل مقترح للمشروع، يوضح العالقة بني اجلهة العامة وكيان 
املستثمر لألغراض اخلاصة )SPV( - الذي أُنشئ خصيصاً لغرض تنفيذ املشروع - واملقرضني واملساهمني واملوردين واملقاولني من 
الباطن، باإلضافة إلى أصحاب املصلحة اآلخرين. ويجب أن يشتمل هيكل املشروع هذا على هيكل التمويل وعوائد مناسبة لألسهم 
والتكاليف والشروط الرئيسية لتمويل الديون )مبا يف ذلك، على سبيل املثال، نسب تغطية خدمة الدين(. ويعد تصميم الهيكل األمثل 

لرأسمال املشروع عنصراً أساسياً يف هذا التحليل، ألنه يؤثر بشكل مباشر على أهلية املشروع للحصول على التمويل.

دراسة  املهم  ومن  املشروع.  رأسمال  تكلفة  على  مباشر  بشكل  سيؤثر  ذلك  ألن  بوضوح،  محددة  االفتراضات  جميع  تكون  أن  يجب 
سيتم  التي  لألعمال  املناسب  املال  رأس  هيكل  أجل حتديد  من  معينة  مالية  أهداف  لتحقيق  الزمني  واجلدول  املشروع  احتياجات 
إجراؤها. كما أن تزمني وإدارة التدفقات النقدية يعتبر أمراً بالغ األهمية يف اختيار النوع الصحيح من التمويل واحلفاظ على استقرار 

األعمال على املدى الطويل.

ومن املهم مالحظة أن املستثمر ال يستطيع أن يرهن أو يرتب ضمان إال على األصول التي ميلكها يف املشروع وليس على أي من األصول 
اململوكة للدولة )املادة 23 من قانون الشراكة(. إن القدرة على تقدمي ضمان للمقرضني يعتبر أمراً بالغ األهمية، حيث يطلب املقرضون 
من املستثمرين يف املشروع حد أدنى من الضمانات. ويف هذا الصدد، يسمح قانون الشراكة أيضاً للمستثمر بإنشاء ضمان عيني على 

أي مبالغ مستحقة له يف املشروع بهدف احلصول على التمويل.

ويف هيكل متويل املشروع )عادة يف مشاريع الشراكة(، ال بد من تناول العناصر التالية:

نسبة تغطية خدمة الدين السنوية: تقّيم هذه النسبة قدرة شركة املشروع على خدمة الدين من تدفقاتها النقدية السنوية، ويتم   �
احتسابها كتدفقات نقدية تشغيلية للمشروع على مدى السنة مقسومة على متطلبات خدمة الدين للمشروع على مدى السنة. ويتم 
حتديد ذلك لكل مشروع، بناء على تقييم املخاطر، على أال تقل هذه النسبة عن 1.10x وينبغي أن يترك ملستشار املشروع / اجلهة 

العامة تقييم ذلك، على أساس خصوصيات املشروع.

نسبة تغطية تكاليف القروض: تستند هذه النسبة على عملية حسابية مماثلة، لكنها تُؤخذ على مدى كامل عمر القرض. ويتم   �
حسابها بقسمة صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتاحة لسداد الديون على إجمالي مبلغ الدين املمتاز املستحق 

على الشركة.
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نسبة العائد املالي الداخلي: يقيس هذا العنصر العائد على االستثمار على مدى عمر املشروع. وهو معدل اخلصم الذي تكون فيه   �
القيمة احلالية الصافية للمشروع )القيمة احلالية إلجمالي املبلغ املستحق يف املستقبل، مع مراعاة تكلفة القيمة احلالية للنقود 
/ نسبة اخلصم( صفر. ويجب أن تستند نسبة اخلصم على العائد املناسب للسندات احلكومية )التي يتم اختيارها وقت التقييم 
وعلى أساس مدة املشروع( زائداً هامش مناسب للمخاطر يحدده مستشار املشروع لكل مشروع بالتشاور مع اجلهة العامة والهيئة.

النهائيني، ويف ظل وجود مجال محدود  مالحظة: عندما يستطيع املستثمر أن يبيع مباشرة إلى مستخدم أو أكثر من املستخدمني 
للمنافسة، تقوم احلكومة عادة بتنظيم األسعار )من خالل لوائح تنظيم القطاع أو من خالل عقد الشراكة(. ومع ذلك، فإن التحدي 
يتمثل يف تصميم نظام يعمل بشكل جيد يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وخفض األسعار واحلد من الربح االحتكاري مع احلفاظ يف نفس الوقت 
على حوافز لشركات القطاع اخلاص للعمل بكفاءة أكبر وخفض التكاليف. ومن بني طريقتي التنظيم األكثر شيوعا، يعاني التنظيم 
على أساس معدل العائد من املشاكل التي ينطوي عليها وضع معايير مناسبة للتكاليف يف وضع يتسم باالحتكار. وباملقابل، ينطوي 
البديل الرئيسي، تنظيم األسعار، على احلد من الزيادات يف األسعار، لكنه يتطلب أيضا حتلياًل كبيراً. وأخيراً، فإن تقاسم األرباح 
بني احلكومة واملستثمر يعتبر شكل بديل من أشكال التنظيم والذي يستطيع أن يحافظ على احلوافز إذا ما مت تصميمه بشكل سليم. 
وبالنسبة ملشاريع تقاسم األرباح، يقوم مستشار املشروع، وكجزء من عملية دراسة اجلدوى املتكاملة، بحساب العائد على االستثمار 
الذي سيتم احلصول عليه من نظام تقاسم األرباح. وهذا سيحدد الكيفية التي ستوزع بها العائدات حاملا يبدأ تشغيل املشروع. ويتم 
اختيار املستثمر من بني مقدمي العطاءات الذين يرغبون يف تنفيذ املشروع بعائد أقل على االستثمار وحصة أكبر من األرباح للدولة. 
وحيثما ال يكون كسب األرباح هو الهدف الرئيسي للدولة، ميكن عكس تقاسم األرباح كمبلغ أقل من املبلغ الذي يطلبه املستثمر من 
اجلهة العامة يف احلاالت التي تكون فيها جهة مملوكة للدولة هي اجلهة التي تشتري خدمات املشروع، أو ميكن عكسه كأسعار أقل 
يتم تقاضيها من املستهلك مقابل اخلدمة. وينبغي تصميم عملية تنافسية لطرح املشروع بطريقة تفرض على مقدمي العطاءات تقدمي 

أفضل قيمة مقابل املال للمستفيدين من خدماتهم.

وتعمل الهيئة حاليا على وضع حد أدنى ملعدل العائد الداخلي على املشاريع، حيثما كان ذلك مناسباً ولكل مشروع على حدة.

تنفيذ ممارسة تقييم األسهم: يستطيع مستشار املشروع االستفادة من العديد من طرق التثمني وتقييم الطرق املختلفة لتحديد النطاق 
املناسب لتحديد قيمة األسهم التي ميكن بيعها باملزاد العلني عند استخدام خيار الشركة املساهمة )كما متت مناقشته يف الفصول 

الالحقة(. وهذه الطرق هي كما يلي:

التدفقات النقدية املخصومة باستخدام افتراضات فنية؛  �

حتليل مقارن للشركات  �

حتليل املعامالت السابقة يف القطاع املعني على أساس عاملي.  �

من املهم مالحظة أن األسعار ال يتم حتديدها عشوائيا: قد يكون اإلفصاح عن جميع العوامل الكمية والنوعية التي تبرر السعر أمراً 
مطلوباً. وجتدر اإلشارة إلى أن االختبار احلقيقي هو عندما يُطرح املشروع يف السوق، كون السوق هو احملدد النهائي لقيمته احلقيقية. 
وأخيراً، من املهم مالحظة أن هذا التقييم يتم كنشاط يهدف إلى توفير معايير مرجعية للمقارنة الداخلية لغرض معرفة اللجنة العليا.

جــدوى وتنظيــــم املشــــروع
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حتليل اإلستجابة )احلساسية(: يعد حتليل اإلستجابة أمراً أساسياً لتحديد قدرة املشروع على التكيف مع التغيرات يف االفتراضات 
توقعات  أساس  على  بذلك  القيام  ويتعني  آخر.  إلى  مشروع  من  التحليل  هذا  ويختلف  املشروع.  فترة  مدى  على  املخاطر  ومكونات 
وافتراضات التدفقات النقدية الرئيسية. ويجب على مستشار املشروع اختبار مدى استجابة/حساسية افتراضات النماذج الرئيسية 
واالستجابة لطلبات محددة تطرحها جلنة املنافسة يف اختبار استجابة النموذج. وفيما يلي بعض املتغيرات الرئيسية التي ميكن أن 

تكون ذات أهمية يف حتليل اإلستجابة:

مدة املشروع  �

افتراضات معدل التضخم  �

افتراضات تكاليف البناء  �

افتراضات تكاليف التشغيل  �

توقعات الطلب  �

إيرادات طرف ثالث )إذا كان ذلك مناسبا وماديا، مثل رسوم مواقف السيارات يف مشروع مستشفى(؛ و  �

شروط التمويل  �

ويف هذا التحليل، قد يُطلب من مستشار املشروع تطوير حاالت أو سيناريوهات للمبالغ السنوية التي يتوقع أن يكسبها املشروع، بحيث 
يتم حتليل هذه اإلستجابة ووضعها يف االعتبار.

 

مالحظة: بالنسبة لإلعانات، إذا كانت مطلوبة، فسيتعني تنظيمها بحيث ال تؤثر على حوافز كفاءة املستثمر وفعالية التكلفة. ويجب أن 
تكون اإلعانات واضحة )بدال من الدعم الضمني للميزانية( وأن تستند إلى مخرجات. وينبغي إجراء حتليل اإلستجابة على النموذج 
املالي ملعرفة كيفية تقليل مقدار اإلعانة ومدتها، وعند االقتضاء، وضع حد أقصى ملبلغ اإلعانات املقدمة بناء على األسس املوضوعية 
للمشروع. وإذا مت تقدمي إعانة رأسمالية مسبقة خالل مرحلة التطوير، مما يؤدي إلى استبعاد احلاجة إلى تقدمي إعانات تشغيلية طويلة 
األجل، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة القيمة مقابل املال. وباملثل، إذا كان من الصعب تقييم الطلب أو ان الطلب يتسم مبستوى كبير من 
التقلب أو لم يتم اختباره، رمبا تكون هناك حاجة إلى ضمان حد أدنى من اإليرادات. فتحليل استجابة النموذج املالي ميكن أن يكشف 
ما إذا كانت هناك قيمة أكبر مقابل املال تترتب على تقدمي الضمان مقابل هامش املخاطر احملتمل الذي قد يحتسبه املستثمر إذا ما 
استبقى مخاطر الطلب. كما أن استطالع السوق سيكشف أيضا ما إذا كان مقدمو العطاءات مستعدون للمضي قدما يف مشروع بدون 

ضمان حد أدنى من اإليرادات.

ويتولى مستشار املشروع القيام بكل ذلك حتت إشراف جلنة املنافسة

ويف هذه املرحلة، من األهمية حتديد القدرة على حتمل تكاليف املشروع لضمان أن التكاليف التي ستتحملها اجلهة العامة يف حدود 
ميزانيتها و / أو أن املستخدمني النهائيني على استعداد للدفع مقابل املنافع املرتبطة باخلدمات التي سيتم تقدميها. وإذا تعذر إثبات 
املالءة املالية، قد تضطر اجلهة العامة إلى مراجعة وتعديل معايير املنتج من أجل تلبية قيود القدرة على حتمل التكاليف أو النظر يف 

خيارات أخرى. وإذا تعذر تعديل املنتجات، يجب إما زيادة امليزانية املخصصة أو تقدمي دعم للمستخدمني.
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4.2.2.5 القيمة مقابل املال

ال يكفي أن تكون تكاليف املشروع معقولة بالنسبة للحكومة واملستخدمني النهائني، بل يجب أن يوفر أيضاً قيمة مقابل املال. والقيمة 
مقابل املال تصف الفائدة الصافية، من الناحيتني الكمية والنوعية، ملشروع الشراكة مقارنة بتنفيذ املشروع نفسه من قبل القطاع العام 

على مدى عمر املشروع بأكمله.

فمشروع الشراكة ميكن أن يوفر قيمة مقابل املال مقارنة بنماذج الشراء التقليدية إذا ما اقترنت مزايا نقل املخاطر بحوافز للقطاع 
اخلاص وباخلبرة واالبتكار يف توفير مستوى أفضل من تقدمي اخلدمات والكفاءة على مدى عمر املشروع تفوق التكاليف املتزايدة 

للتعاقد على املشروع ومتويله من خالل مسار الشراكة.

لذلك، قبل طرح املشروع بنظام الشراكة، من املهم أن تقوم اجلهة العامة، كجزء من دراسة اجلدوى املتكاملة، بتحليل قوي وشامل للقيمة 
مقابل املال لتحديد ما إذا كان املشروع، إذا ما مت طرحه من خالل نظام الشراكة، سيوفر يف الواقع قدر أكبر من القيمة مقابل املال 

مقارنة بتنفيذ نفس املشروع من خالل طريقة التنفيذ التقليدية.

ويتطلب التحليل السليم للقيمة مقابل املال استخدام العوامل النوعية والكمية على السواء:

التقييم الكمي: يقوم هذا التقييم بتقدير القيمة الكمية لتنفيذ املشروع من خالل الشراكة، أي أن املشروع يولد القيمة احلالية   �
الصافية مع األخذ يف االعتبار كامل تكاليف دورة حياة املشروع، وتخصيص املخاطر، والهيكل القائم على احلوافز / التعويضات.

التقييم النوعي: ينطوي هذا التقييم على "معرفة" مبرر اعتماد نهج الشراكة وحتديد ما إذا كان املشروع مناسبا للتمويل اخلاص.   �
ويتناول هذا التقييم اجلوانب النوعية لتنفيذ املشروع من خالل الشراكة، وعلى سبيل املثال، أن يكون تنفيذ املشروع من خالل 

الشراكة يوفر تصميم أفضل وسرعة يف التسليم وحتسني مستوى تقدمي اخلدمة.

لتحديد القيمة مقابل املال من منظور كمي، يتعني على اجلهة العامة مقارنة تكلفة املشروع املقترح بنظام الشراكة مع مقارن القطاع 
العام )"PSC"(، وهي أساسا تكلفة القطاع العام يف تصميم وبناء وتشغيل نفس املشروع على مدى عمر األصل.

وتقوم اجلهة العامة بذلك من خالل إعداد منوذجني:

منوذج مقارن القطاع العام )PSC(: يقدر هذا النموذج التكاليف االفتراضية املعدلة حسب املخاطر للقطاع العام إذا ما كانت   �
واخلدمات  األصول  تكاليف  العام  القطاع  مقارن  يعكس  أن  وينبغي  وتنفذه.   وتشغله  ومتلكه  املشروع  متويل  ستتولى  احلكومة 

واملوظفني والعناصر األخرى الالزمة لتنفيذ املشروع بنفس املعايير املتوقعة يف إطار ترتيب الشراكة.

نظام الشراكة أو منوذج العطاء الصوري: وهو تقدير لقيمة العطاءات من القطاع اخلاص. وحتسب األسعار على أساس تسليم   �
يكون حتليل  أن  أيضا  والربح. وميكن  الدين  والضرائب وخدمة  والتأمني  املخاطر  التكاليف  للمشروع. وتشمل  القطاع اخلاص 

العطاء الصوري مفيداً للمفاوضني وصانعي القرار يف تقييم العطاءات املقدمة من القطاع اخلاص.
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ومن املهم أن يتضمن نظام الشراكة أو منوذج العطاء الصوري، سيناريوهات احلالة املنخفضة واملرتفعة، بحيث يكون لدى اجلهة العامة 
فهم عميق للتكاليف احملتملة للمشروع وما يتصل بذلك من قدرات / مدفوعات سنوية متوقعة، على مدى عمر املشروع.  

:)PSC( منوذج مقارن القطاع العام

لبناء منوذج مقارن القطاع العام، يتعني على اجلهة العامة، إلى جانب مستشار املشروع، حساب مقارن القطاع العام األساسي الذي ميثل 
صايف القيمة احلالية للتكاليف الكاملة )املباشرة وغير املباشرة( للقطاع العام لتقدمي اخلدمة املطلوبة وفقا للناجت احملدد من خالل 
خيار احلل املفضل باستخدام طريقة القطاع العام التقليدية. وباإلضافة إلى ذلك، من املهم حتديد تكلفة املخاطر املتوقع حتويلها إلى 
القطاع اخلاص، فضال عن تكاليف تلك املخاطر التي ينبغي أن تستبقيها اجلهة العامة، بحيث يكون لدينا مقارن القطاع العام املعدل 
بحسب املخاطر9 )انظر مخطط العملية أدناه(. وأخبراً، من الضروري تعديل مقارن القطاع العام لضمان وجود حيادية تنافسية بني 
مقارن القطاع العام ومنوذج الشراكة أو منوذج العطاء الصوري.  وتنشأ احلاجة إلى التعديل مع ضمان احلياد التنافسي من حقيقة أن 
القطاع العام يستفيد من بعض املزايا املتأصلة التي ال تتوفر عادة للقطاع اخلاص، مثل أن القطاع العام ال يدفع ضرائب على اإليرادات، 
وغالبا ما يكون مؤمن ذاتياً، وميتلك أحياناً إمكانية الوصول إلى األراضي دون أي تكلفة. وإذا لم يتم إدراج هذه املزايا يف مقارن القطاع 

العام فإن مقارن القطاع العام سيكون أقل بشكل مصطنع.

9  ينبغي تخصيص املخاطر للطرف األكثر قدرة على إدارتها. فإذا مت نقل املخاطر إلى املستثمر يف حني أنه ال يستطيع أن يخفف منها بشكل كبير، فإن اجلهة العامة تخلق مخاطر عدم قيام املستثمر بتقدمي عطاءه 
للمشروع أو تضمني كلفة تلك املخاطر يف العطاء األمر الذي سيؤثر سلباً على القيمة مقابل املال. وبالتالي على اجلهة العامة بناء سجل مخاطر مفصل ثم تصميم مصفوفة املخاطر لتخصيص املخاطر وفقا لذلك.
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الشكل 4.1: عملية حساب مقارن القطاع العام املعدل على أساس املخاطر

نظام الشراكة أو منوذج العطاء الصوري

يف إطار نظام الشراكة أو منوذج العطاء الصوري، يتعني على اجلهة العامة، إلى جانب مستشار املشروع، تقدير تكاليف القطاع اخلاص 
بشكل دقيق ومنصف لتوفير اخلدمة املطلوبة من خالل الشراكة. وباإلضافة إلى ذلك، يتعني على اجلهة العامة أن حتدد تكلفة أي 
مدفوعات من القطاع العام )مثل أجور اإلتاحة( التي يتعني تقدميها ملشروع الشراكة على مدى عمر املشروع. وهذا سيوفر التكلفة 
األساسية ملشروع الشراكة.  وعلى غرار منوذج مقارن القطاع العام، ينبغي تعديل مخاطر تكلفة الشراكة بحيث تأخذ بعني االعتبار 

املخاطر التي سيتحملها القطاع العام لتحقيق التكلفة األساسية املعدلة للشراكة.

ومبجرد أن يتم حتديد تكاليف مقارن القطاع العام املعدل على أساس املخاطر وتكاليف الشراكة )أ: العطاء الصوري( واالتفاق عليها، 
يتم حساب القيمة مقابل املال من خالل مقارنة التكاليف. واستنادا إلى املثال الوارد يف الشكل البياني أدناه، فإن القيمة مقابل املال 

حتت منوذج الشراكة املعدل على أساس املخاطر هو "أ" يف حني أن القيمة مقابل املال على أساس العطاء الفعلي هي "ب".
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الشكل 4.2: تعديل احلياد التنافسي

* تعديل احلياد التنافسي )انظر التفاصيل أعاله اخلاصة بنموذج مقارن القطاع العام(

ومن املهم أن تتم هذه العملية باستخدام افتراضات وتقديرات واقعية. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خالل االستفادة من خبراء 
فنيني مستقلني ميكنهم تقدمي تقديرات دقيقة للتكاليف وكذلك عن طريق قياس التكاليف يف ضوء اتفاقيات مماثلة.

ومن املهم جدا أيضا أن تنظر اجلهة العامة يف افتراضات ونتائج دراسات اجلدوى والقيمة مقابل املال، وذلك بالتشاور املباشر مع وزارة 
املالية، من أجل تأمني امليزانية املطلوبة، وكذلك لكي حتصل وزارة املالية )وأيضاً اجلهة العامة نفسها( على فهم مفصل لاللتزامات 

املالية للدولة جتاه املشروع طوال مدة العقد.

4.2.2.6  التقييم االقتصادي

يف هذا اجلزء من دراسة اجلدوى، يقوم مستشار العملية بحساب الفوائد والتكاليف اإلضافية للمشروع على املجتمع ككل، على أساس 
الطريقة، يفهم  التي سيحققها املشروع. وبهذه  املتوقعة  املنافع االقتصادية  "بدون". ويتم ذلك من خالل تقدير  "مع" و  سيناريوهات 
القطاع العام التكاليف والفوائد االجتماعية واالقتصادية املختلفة التي تعود على شركة القطاع اخلاص واحلكومة واملجتمع احمللي. 
ويلزم تقدير جميع التكاليف واملنافع االقتصادية للمشروع لضمان أن خيار الشراكة ال يزال اخليار األقل تكلفة، مع مراعاة جميع 
العوامل اخلارجية املؤثرة على أصحاب املصلحة. وقد تكون التغييرات ضرورية لتصميم املشروع إذا كانت العوامل اخلارجية السلبية 

كبيرة. ويشمل التقييم:
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حتديد التكاليف االقتصادية للمشروع )تكاليف االستثمار وتكاليف التشغيل( املستمدة من التكاليف املالية عن طريق استبعاد   �
الضرائب والرسوم وحتويل املكونات غير املتداولة إلى أرقام األسعار احمللية )أي التعبير عن التكاليف االقتصادية مبستويات سعر 

السوق احمللية املكافئة(.

تقدير املنافع االقتصادية املتوقعة من املشروع، مثل زيادة قيمة األرض وتوفير الوقت وخلق فرص عمل، وحتسني ظروف الصحة   �
العامة )حيثما ينطبق ذلك(، واحلد من التلوث ومختلف الفوائد األخرى لتوفير التكاليف. وميكن أن تنظر أيضا يف فوائد أخرى 
املالية احمللية؛ وإنشاء شركات  للبنوك واملؤسسات  املتاحة للشركات احمللية وفرص ملشاركة  الفرص  تتعلق بزيادة  غير مباشرة 

مدرجة يف البورصة تشارك يف تقدمي اخلدمات وإضافة قيمة إلى السوق؛ واملساهمة يف الناجت احمللي اإلجمالي.

خلق فرص عمل وتشجيع توظيف املواطنني يف شركات املشاريع، حيث سيتم نقل املعارف واخلبرات والتكنولوجيا إلى املواطنني،   �
فضال عن تشجيع املواطنني عموما على العمل يف القطاع اخلاص، مما يحد من الضغط على احلكومة لتوفير الوظائف.

حتديد االفتراضات الرئيسية التي يتعني تطبيقها على التحليل االقتصادي مبا يف ذلك )1( العمر املتوقع ألصول املشروع املقترح؛   �
)2( القيمة الثابتة )العملة والسنة( لتحديد التكاليف واإليرادات اإلضافية؛ و )3( تكلفة الفرصة البديلة لرأس املال على أساس 

معدل التوفير احلالي للبنوك التجارية احمللية؛ و

حساب معدل العائد الداخلي االقتصادي لكل مكون وكذلك بالنسبة للمشروع ككل، والقيمة االقتصادية الصافية احلالية للمشروع   �
بأكمله.

4.2.2.7  التقييم االجتماعي والبيئي

التقييم البيئي: يعتبر التقييم البيئي االستراتيجي أداة فعالة لدمج القضايا البيئية يف صياغة خطط تنفيذ املشروع. وتشمل املتطلبات 
البيئية ملشاريع البنية التحتية أكثر بكثير من مجرد ضمان االمتثال للتشريعات البيئية. ويعتبر اعتماد املشاريع من قبل السلطات البيئية 
خطوة مهمة ألن عدم قدرة املشروع على تلبية املتطلبات البيئية ميكن أن يكون له أثر سلبي على جهود متويله. ويجب أن يكون هناك 

دراسة سليمة وكاملة وفهم والتخفيف من املخاطر البيئية طوال دورة حياة املشروع.

يف  ينظر  أن  يجب  كما  وجدوا.  إن  املتضررين،  السكان  توطني  وإعادة  األراضي  حيازة  ذلك  يشمل  أن  ينبغي  االجتماعي:  التقييم 
االستخدامات احملتملة يف املستقبل على األرض التي مت تخصيصها ألصول الشراكة أو املناطق احمليطة بها، وليس فقط على الوضع 

االجتماعي القائم، بل أيضا اخلطط املستقبلية التي قد تتم خالل مدة عقد الشراكة مثل تطوير مدن سكنية جديدة.
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4.2.2.8  استطالع السوق

من املهم أن يتم يف هذه املرحلة استطالع السوق فيما يتعلق بهيكل املشروع ومتطلبات التمويل. وميكن إجراء هذا "الفحص الواقعي" من 
خالل احلصول على مالحظات وآراء املستثمرين احملتملني، من خالل ورش العمل والعروض التقدميية و "اجلوالت الترويجية ". وينبغي 
أن يقوم بذلك مستشار املشروع حتت إشراف جلنة املنافسة ومبشاركتها. ويتولى مستشار املشروع مسؤولية تقدمي التوصية والتواصل 
مع املستثمرين / املقرضني احملتملني فيما يتعلق بهذه االجتماعات، ومواعيدها، وإعداد الوثائق الداعمة التي ينبغي استخدامها لترويج 

املشروع والسعي للحصول على مالحظات وآراء األطراف املهتمة.

4.2.2.9 التحقق من املعلومات والتوقيع

يجب على اجلهة العامة، مبا يف ذلك األطراف ذات الصلة عند احلاجة، ضمان أن تكون جميع املعلومات املستخدمة يف دراسة اجلدوى 
دقيقة وأن يتم التحقق منها قدر املستطاع. وهذا يتطلب:

بيان من مستشار املشروع بشأن مدى معقولية املعلومات التي مت جمعها والعملية التي مت من خاللها جمع املعلومات؛  �

وصفا للسبب الذي يجعل االفتراضات املستخدمة يف بناء النموذج املالي واقعية ومناسبة، مع مراعاة املمارسة واألداء السابقني   �
واملمارسة احلالية والتطورات املستقبلية املتوقعة؛

سجل لألساليب املستخدمة لتقييم التكاليف املختلفة، مبا يف ذلك تكاليف املخاطر الرئيسية؛ و  �

قيام كل عضو من أعضاء حتالف مستشار املشروع بالتوقيع على أن جميع املدخالت يف دراسة اجلدوى موثوقة ومت التحقق منها.  �

4.2.2.10  مراجعة دراسة اجلدوى املتكاملة 

قد تكن هناك حاجة إلى حتديث أو تعديل دراسة اجلدوى املتكاملة عند حدوث تغيرات يف نطاق املشروع أو ظروف السوق اخلارجية 
أو بيئة االقتصاد الكلي. وإذا متت مراجعة أي افتراضات بشكل جوهري يف أي وقت بعد اعتماد دراسة اجلدوى املتكاملة من قبل 
جلنة املنافسة وقبل ترسية العقد النهائي ملشروع الشراكة، مبا يف ذلك أي افتراضات تتعلق باملالءة املالية أو نقل املخاطر املالية، يجب 

احلصول على موافقة اللجنة العليا للمضي قدما يف طرح املشروع. ويف هذه احلاالت، يجب على اجلهة العامة فوراً:

تزويد الهيئة واللجنة العليا بتفاصيل التعديل الذي يعتزم إجراءه، مبا يف ذلك بيان يشرح الغرض من التعديل املنشود وأثره على   �
املالءة املالية، وعلى تقييم نقل املخاطر يف دراسة اجلدوى املتكاملة؛ و

ضمان تزويد الهيئة واللجنة العليا بدراسة اجلدوى املتكاملة احملدثة التي متت مراجعتها حسب األصول من قبل مستشار املشروع،   �
مع األخذ بعني االعتبار جميع التغييرات.

التغييرات،   / التعديالت  بتنفيذ هذه  تتعلق  تأخيرات  أي  كاملة عن  العامة ستكون مسؤولة مسؤولية  أن اجلهة  إلى  اإلشارة  وجتدر 
ومسؤولة أيضاً عن عكسها يف مستندات مرحلة طرح املشروع.
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خطة إدارة وطرح املشروع  4.2.3

يجب أن تكون عملية إعداد خطة إدارة املشروع على أساس حزمة مختلف مكونات املشروع جزءاً من دراسة اجلدوى املتكاملة التي 
وافقت عليها جميع األطراف املعنية. ويجب أن تتضمن اخلطة قسما يحدد إجراءات طرح مشروع الشراكة. وتعتمد إجراءات طرح 
املشروع )مبا يف ذلك إمكانية إنشاء شركة مساهمة( على حجم املشروع. وستكون عملية التحقق والتأكد من حجم املشروع كجزء من 

مهام مستشار املشروع بشأن دراسة اجلدوى املتكاملة.

وحتدد اخلطة متطلبات الطرح )التي نوقشت يف الفصل 5 من هذا الدليل( ويجب أن تتضمن كحد أدنى العناصر التالية:

اجلدول الزمني للمشروع، مع إبراز املعالم الرئيسية وجميع املوافقات الالزمة للمضي قدما نحو تنفيذ املشروع؛  �

قائمة بأي صعوبات حالية و / أو محتملة للمشروع، ومناقشة / تقدمي توصيات حول كيفية معاجلة هذه املشاكل بشكل معقول؛   �

حتديد جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني ومدى مشاركتهم يف املشروع؛  �

فئات املعلومات التي ستتم إتاحتها ملقدمي العطاءات وكيف سيتم تطوير هذه املعلومات؛  �

قائمة باملوافقات املطلوبة من جميع اإلدارات والوكاالت، وقائمة ببنود العمل الالزمة للحصول على هذه املوافقات )مثل حيازة   �
األراضي والدراسات البيئية(؛

خطط الطوارئ ملعاجلة االنحرافات عن اجلدول الزمني وامليزانيات؛   �

املعايير املقترحة لتقييم العطاءات وعملية تقييم العطاءات؛  �

اإلجراءات املناسبة لضمان جودة وثائق العطاءات؛ و  �

منهجية لتحديد واحلفاظ على آلية تدقيق مناسبة لعملية تقدمي العطاءات.  �
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قائمة مبدئية ملتطلبات تقرير دراسة اجلدوى املتكاملة  4.2.4

حتدد القوائم التالية بعض متطلبات التقدمي اخلاصة بتقرير دراسة اجلدوى املتكاملة:

مذكرة من جلنة املنافسة تصادق وتطلب موافقة اللجنة العليا على دراسة اجلدوى.  �

رسالة تغطية موقعة من قبل ممثل مستشار العملية  �

ملخص تنفيذي  �

القسم 1: مقدمة  �

خلفية عن املشروع  �

نهج وطريقة دراسة اجلدوى املتكاملة  �

القسم 2: حتليل االحتياجات  �

القسم 3: حتليل اخليارات  �

القسم 4: الدراسة املكثفة للمشروع  �

القسم 5: التقييم املالي واالقتصادي  �

النموذج املالي  �

النموذج املالي املعدل حسب املخاطر   �

تقييم التكاليف والفوائد االقتصادية  �

القسم 6: تقييم املالءة املالية والقيمة مقابل املال  �

القسم 7: التقييم االجتماعي والبيئي  �

القسم 8: جدوى املشروع، مع املالحظات واآلراء الواردة من السوق  �

القسم 9: التحقق واملوافقة  �

القسم 10: خطة إدارة املشروع   �

امللحق أ: منوذج بيانات التحقق من املعلومات واملوافقة من مستشار العملية )كل عضو يف التحالف(  �

امللحق ب: النموذج املالي املتكامل واالفتراضات  �
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امللحق ج: قائمة الوثائق )تبني جميع الوثائق املتعلقة باملشروع(  �

امللحق د: جميع الوثائق األخرى التي لها تأثير جوهري على دراسة اجلدوى املتكاملة واملهمة لعملية اتخاذ القرار بالنسبة للمشروع  �

متطلبات إضافية: 

ميكروسوفت  بتنسيق  املالية  النماذج  )وتكون  ورد  ميكروسوفت  بتنسيق  واحد  تقرير  املتكاملة يف  اجلدوى  دراسة  يجب جتميع   �
إكسيل(، ويجب تقدميها كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية.

يجب أن حتدد جميع النماذج املالية بوضوح جميع االفتراضات التي متت، مع حتليالت االستجابة والنواجت النموذجية. ويجب أن   �
تكون النماذج املالية مهيأة بشكل كاف لكي يستخدمها اآلخرون يف مراحل الحقة. ال يجوز قفل أو حماية النماذج من أي اختبار 

أو حتسينات من مالكيها عند القبول.

أن يطلب من مستشار  ويجوز  العربية واإلجنليزية.  باللغتني  تنفيذي مناسب  املتكاملة مع ملخص  دراسة اجلدوى  تقدمي  يجب   �
املشروع تقدمي دراسة اجلدوى املتكاملة إلى جلنة املنافسة أو اللجنة العليا.

كما يجب أيضا جتميع امللخص التنفيذي بطريقة تسمح باستخدامه من قبل جلنة املنافسة والهيئة وإدارة اجلهة العامة ألغراض   �
اتخاذ القرار.

تعتبر جميع الوثائق املقدمة ملكاً للجهة العامة / الهيئة حيثما ينطبق ذلك، وجميع اإلشارات التي تتم إلى االستشارة التجارية أو   �
الشعارات أو الهوية يجب أن يتم إدراجها فقط بإذن من اجلهة العامة / الهيئة.

املوافقة على دراسة اجلدوى  4.2.5

يجب على جلنة املنافسة والهيئة عرض استنتاجات دراسة اجلدوى املتكاملة وتوصياتها اخلاصة باملشروع املقترح إلى اللجنة العليا، 
بحيث تستطيع اللجنة العليا أن تقرر ما إذا كان ينبغي املضي قدما يف طرح املشروع، أو قد تقترح توجيهات أخرى للهيئة واجلهة العامة.

ولكي تتم املوافقة على تنفيذ املشروع بنظام الشراكة، يجب أن يستويف املشروع املعايير الرئيسية التالية، ومن ثم ينبغي أن تصمم 
التوصيات الواردة يف دراسة اجلدوى املتكاملة لتغطي هذه املعايير:

أن يكون املشروع سليماً من الناحية الفنية ومجد اقتصادياً وفعاالً من حيث التكلفة بالنسبة للدولة وللمستفيدين.  �

يجب أن يقدم املشروع قيمة مقابل املال، مقارنة ببدائل تقدمي اخلدمات من خالل التنفيذ بالطريقة التقليدية كمشروع أشغال   �
عامة؛ و

أن يكون املشروع مجد من الناحية املالية بالنسبة للمستثمرين احملتملني.  �
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املواعيد الزمنية املبدئية لطرح املشروع  4.2.6

أدناه هي  املبينة  املقترحة  الزمنية  بأن اجلداول  العلم  الكويت. مع  املشروع يف  املبدئية لطرح  الزمنية  التالي األطر  يلخص اجلدول 
ألغراض التوضيح فقط وقد تتغير من وقت آلخر وفقا للممارسة.

اجلدول 4.1: اجلدول الزمني املبدئي لطرح املشروع:

املرحلة

تعيني مستشار املشروع
)2-3 أشهر*(

إعداد وثائق طلب تقدمي 
)RFP( 2 أسابيعجلنة املنافسةخدمات استشارية

2 أسابيع جلنة املنافسة

الرقابة السابقة3 أسابيعديوان احملاسبة 

تقدمي منوذج العقد واحلصول على 2 أسابيعإدارة الفتوى والتشريع
موافقة إدارة الفتوى والتشريع

بالنسبة للتعيينات التي يتم إجراؤها 
مباشرة من قبل الهيئة، ينبغي السعي 

للحصول على إعفاء فيما يتعلق 
بقانون املناقصات العامة )القانون 

رقم 49 لسنة 2016( 
أسبوع 1 الهيئة

1 شهر الهيئة
)من تاريخ اإلعالن(

اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة

2 أسابيع

اإلعالن عن الدعوة لتقدمي 
العطاءات

تقدمي املقترحات

تقدمي املقترحات

التعاقد مع مستشار املشروع 
بعد احلصول على املوافقات 

احلصول على موافقات 
اجلهات الرقابية )لتوظيف 

مستشار املشروع(

النقاط البارزةاجلهة املسؤولةاألنشطة الرئيسية مدة النشاط
)املقدرة(



65 جــدوى وتنظيــــم املشــــروع

اجلدول 4.1: اجلدول الزمني املبدئي لطرح املشروع:

النقاط البارزةاجلهة املسؤولةاألنشطة الرئيسيةاملرحلة مدة النشاط
)املقدرة(

مرحلة دراسة اجلدوى
)2-3 أشهر*(

2 أشهر إعداد دراسة اجلدوى

2 أسابيع 

2 أسابيع 

2 أسابيع 

2 أسابيع 

0

0

0

أسبوع 1 

أسبوع 1 

أسبوع 1 

أسبوع 1 

أسبوع 1 

1 - 3 أشهر 

جلنة املنافسة + مستشار 
املشروع

من تاريخ تعيني مستشار املشروع
مالحظة: ميكن أن تعد اجلهة

العامة دراسة اجلدوى

مرحلة اختيارية 

إعداد مسودة طلب التأهيل 
التنسيق مع اللجنة العليا وإعداد 

اإلعالن الذي سيتم نشره
على موقع الهيئة 

جلنة املنافسة + مستشار 
املشروع

إعداد الدعوة إلبداء الرغبة

مراجعة الدعوة إلبداء 
الرغبة 

ترجمة الدعوة إلبداء 
الرغبة

تلقي مذكرات إبداء الرغبة
من املستثمرين احملتملني

إعداد وثائق تأهيل
املستثمرين

مراجعة وثائق تأهيل 
املستثمرين

موافقة اللجنة العليا على 
وثائق تأهيل املستثمرين

إعطاء وتلقي وتقييم وثائق 
تأهيل املستثمرين 

موافقة اللجنة العليا على
نتائج تأهيل املستثمرين

إعالن املستثمرين املؤهلني 

اإلعالن عن الدعوة للتأهيل 

مراجعة التقرير النهائي 
لدراسة اجلدوى
واملوافقة عليه 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

جلنة املنافسة 

الهيئة

الهيئة

الهيئة

الهيئة

احلصول على موافقة اللجنة 
العليا على التقرير النهائي 

لدراسة اجلدوى

إبداء الرغبة من قبل املستثمرين 
)5 أسابيع**(

تأهيل املستثمرين 
)3-4 أشهر ***(
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اجلدول 4.1: اجلدول الزمني املبدئي لطرح املشروع:

* قد تتراوح املدة بحسب الوقت الالزم للحصول على املوافقات من قبل اجلهات وكذلك الوقت الالزم لالستعالم عن وثائق املشروع 
املقترح.

** مرحلة اختيارية
*** قد تزيد املدة املقدرة ملرحلة التأهيل وتقدمي املقترحات بناء على عدد املتقدمني 

**** قد تزيد املدة املقدرة بحسب طبيعة املشروع 
***** إذا كان هناك تعديل يف العقد بعد التفاوض

مصادر التمويل، مبا يف ذلك متويل فجوة اجلدوى  4.2.7

تعتمد وثائق طرح املشروع على حتديد مصادر التمويل احملتملة أثناء دراسة اجلدوى املتكاملة. وسوف يكون مصدر )مصادر( التمويل 
مدفوعا بشكل كبير بنوع املشروع واملستثمرين احملتملني. وعالوة على ذلك، قد يكون ملصدر )مصادر( التمويل املختلفة )على سبيل 
املثال، املقرضني التجاريني والصناديق املتخصصة( تأثير كبير على شروط عقد الشراكة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض املشاريع 
تعتبر أكثر مالءمة للتمويل يف امليزانية العمومية حيث يقوم املستثمرون بتمويل املشروع مباشرة بأنفسهم بدال من استخدام هيكل شركة 

النقاط البارزةاجلهة املسؤولةاألنشطة الرئيسيةاملرحلة مدة النشاط
)املقدرة(

تسليم املستثمرين للعروض 
)12 - 13 شهر*(

إعداد وثائق الدعوة لتقدمي 
العروض 

جلنة املنافسة + مستشار 
تبدأ بالتأهيل 1 شهر ****املشروع

تشمل التقييم واإليضاحات الفنية 
واملالية 

1 شهر 

2 أسابيع 

2 أسابيع 

1 شهر 

3 اشهر*** 

2-3 أشهر ***

1 شهر 

2 أسابيع 

2 أسابيع 

2 أسابيع 

1 أسبوع

جلنة املنافسة + مستشار 
املشروع

جلنة املنافسة

ديوان احملاسبة 

موافقة اللجنة العليا 

الهيئة

إدارة الفتوى
والتشريع *****

جلنة املنافسة + مستشار 
املشروع

اللجنة العليا

إدارة الفتوى والتشريع

الهيئة

الهيئة

مراجعة وثائق الدعوة 
لتقدمي العروض

اإلعالن عن وإصدار وثائق 
الدعوة لتقدمي العروض

استالم العروض من 
املستثمرين 

التفاوض مع املستثمر 
املفضل 

احلصول على املوافقات
من اجلهات الرقابية 

اإلعالن عن اسم املستثمر 
الفائز 

تقييم العروض 

احلصول على املوافقة 
على وثائق الدعوة 

لتقدمي العروض من قبل 
املستثمرين 



67

املشروع، يف حني سيتم متويل مشاريع أخرى باستخدام الدين محدود الرجوع الذي تقترضه شركة املشروع. ويتطلب هيكل التمويل 
األخير عادة مستويات أعلى بكثير من الدراسة املكثفة. وبالنظر إلى ذلك، فإن االستخدام األفضل ألداة الدين محدود الرجوع هو 
للمشاريع الكبيرة التي تتطلب رأسمال كبير والتي يبرر حجمها التكلفة والوقت اللذين تنطوي عليهما عملية تنظيم معاملة محدودة 

الرجوع.

ويف بعض األحيان قد يكون للمشروع فوائد اقتصادية كبيرة أو حاجة عاجلة للدولة لكنه قد ال يكون مجد جتاريا.  ويف ظل هذه 
الظروف، قد يكون من الضروري على اجلهة العامة )مبوافقة اللجنة العليا( تقدمي شكل من أشكال الدعم املالي للمشروع لضمان 
اجلدوى التجارية للمشروع من وجهة نظر القطاع اخلاص، بحيث يظل يف الوقت نفسه يخلق قيمة مقابل املال للجهة العامة. وقد يأتي 
هذا الدعم يف شكل متويل الفجوة يف اجلدوى والذي يخفض التكاليف الرأسمالية األولية للمشروع على القطاع اخلاص، مما يحسن 
من جدواه التجارية.  ومع ذلك، ويف جميع األوقات، يجب أن تكون اجلهة العامة قادرة على إثبات أن املشروع، بالرغم من الدعم املالي، 
ال يزال يوفر قيمة مقابل املال للجهة العامة، وأن اجلهة العامة ستؤمن جميع موافقات الدولة على الدعم املالي الذي سيتم تقدميه 

للمشروع.

األشكال األخرى للدعم احلكومي  4.2.8

يف ظروف معينة، ورهنا مبوافقة اللجنة العليا، قد يتطلب املشروع أشكاال أخرى من الدعم قد تشمل ضمان حد أدنى من اإليرادات أو 
ضمانات ألداء التزامات اجلهة العامة مبوجب عقد املشروع. ومع ذلك، ومبا أن دولة الكويت دولة ذات سيادة تتمتع بتصنيف ائتماني 

ممتاز معترف به عامليا، فإن جميع اجلهات العامة تضمنها الدولة، وهي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الواردة يف عقود الشراكة.

دراسات اجلدوى ألفكار املشروعات املقترحة )غير امللتمسة(  4.3

الترتيبات القانونية لدراسات اجلدوى اخلاصة بأفكار املشروعات املقترحة  4.3.1

يتم إجراء دراسات اجلدوى ألفكار املشروعات املقترحة من قبل مقدم الفكرة، بعد موافقة اللجنة العليا على املقترح. وحتدد األحكام 
التالية الواردة يف الفصل السابع من الالئحة التنفيذية لقانون الشراكة الترتيبات املتعلقة بدراسات اجلدوى:

املادة 55: إعداد دراسة اجلدوى النهائية

يلتزم مقدم الفكرة مبجرد إخطاره بقبولها مبدئياً باآلتي:

تقدمي دراسة جدوى نهائية عن املشروع تشتمل على كافة املوضوعات الفنية واملالية والبيئية، وغير ذلك من املوضوعات التي   |1
حتددها الهيئة مبا يتفق مع طبيعة املشروع وأحكام القانون والدليل اإلرشادي، وذلك خالل مدة غايتها )6( ستة أشهر يجوز 

متديدها مبوافقة الهيئة.

تقدمي املقابل النقدي نظير حتليل دراسة اجلدوى النهائية.  |2
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تقدمي طلب يحدد فيه النسبة التي يرغب يف متلكها من أسهم الشركة املساهمة العامة والتي سيتم تخصيصها ملقدم الفكرة مبا   |3
ال يتجاوز )10%( من أسهم الشركة التي ستؤسس لتنفيذ املشروع يف األحوال التي تزيد فيها قيمة املشروع على )60( مليون دينار 
كويتي، دون إخالل بحقه يف العدول عن هذا الطلب كليا أو جزئيا خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر إعالن طرح 

املشروع لالستثمار يف اجلريدة الرسمية.     

املادة )56( إعداد وثائق الطرح وضمان السرية

تقوم الهيئة بالتعاون مع اجلهة أو اجلهات العامة احملددة يف قرار اللجنة العليا بإعداد وثائق طرح املشروع مبا يتفق مع أحكام القانون، 
الفنية  التصميمات  وبخاصة  الفكرة  املقدم من مقدم  للمشروع  واملالية  واالقتصادية  الفنية  املعلومات  إفشاء سرية  مبا يضمن عدم 

للمشروع وأي تقنية اقترح استخدامها لتنفيذه وأية معلومات أخرى ذات طبيعة سرية.

ويشترط أن ال  يخل مبدأ السرية بطرح املشروع وفقا ملبادئ املنافسة احلرة، بحيث يتم عند إعداد وثائق املشروع تضمينها للمعلومات 
أو البيانات الكافية التي من شأنها أن حتول دون احتكار مقدم الفكرة للمشروع، ومبا يضمن املنافسة عليه عند طرحه وفقا ملعايير 

الشفافية والعدالة.

املادة )57(: املبادرة

يترتب على قبول اللجنة العليا لدراسة اجلدوى املقدمة من مقدم الفكرة واعتبارها مبادرة، أن يكون ملقدمها احلقوق التالية:

استرداد تكاليف دراسة اجلدوى وفقا ملا مت اعتماده يف قرار اللجنة العليا مضافاً إليها% 20 من هذه التكلفة أو مئتي ألف دينار   |1
كويتي أيهما أقل، ويذكر هذا املبلغ يف وثائق طرح املشروع وتدفعه شركة املشروع عند اإلقفال املالي.

أفضلية قبول عطائه املستويف للشروط الواردة يف وثائق طرح املشروح بنسبة )5%( من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ املشروع   |2
من خالل شركة مساهمة عامة.

تخصيص نسبة حتددها اللجنة العليا من أسهم الشركة املساهمة العامة ومبا ال يجاوز )10%( من أسهمها بقيمتها األسمية مضافاً   |3
إليها رسم اإلصدار، تقتطع من النسبة احملددة للمستثمر املشار إليها يف البند )2( من املادة )13( من القانون إذا مت تنفيذ املشروع 
من خالل شركة مساهمة عامة ويتعني على مقدم الفكرة املعتبرة كمبادرة أن يبادر باالكتتاب بالنسبة احملددة له يف مهلة ال جتاوز 
)15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا لم يكتتب فيها كلها أو بعضها، يسري بشأنها حكم البند املشار إليه، وال 

يخل ذلك من حق الهيئة يف مصادرة الكفالة املقدمة منه.

املادة )58(: املشروع املتميز

يكون ملقدم الفكرة املقبولة باعتبارها مشروعاً متميزاً حق استرجاع تكاليف دراسة اجلدوى فقط، وفقاً ملا مت اعتماده يف قرار اللجنة 
العليا، مضافاً إليها% 10 من قيمتها املعتمدة من اللجنة العليا أو مئة ألف دينار أيهما أقل، ويذكر هذا املبلغ يف وثائق طرح املشروع 

وتدفعه شركة املشروع عند اإلقفال املالي.
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ترتيبات دراسة اجلدوى للمبادرات املقترحة  4.3.2

وكما هو مبني أعاله يف القسم 3.3. واملادة )57( من الالئحة التنفيذية، بالنسبة ألفكار املشروعات املقترحة التي تعتبرها اللجنة العليا 
كمبادرات، يحصل صاحب الفكرة على  تكاليف دراسة اجلدوى باإلضافة الى 20% من هذه التكاليف )وبحد أقصى 200,000 دينار 
كويتي(، وأفضلية قبول عطائه بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء أو نسبة من أسهم الشركة املساهمة، إذا لزم األمر، مبا ال يتجاوز %10 

من القيمة االسمية لألسهم.

ترتيبات دراسة اجلدوى لألفكار املقبولة كمشروعات متميزة  4.3.3

بحسب األحكام املنصوص عليه يف املادة )58( من الالئحة التنفيذية، بالنسبة ألفكار املشروعات املقترحة التي توافق عليها اللجنة 
العليا باعتبارها مشروعاً متميزاً، يحصل مقدم الفكرة على تكاليف دراسة اجلدوى فقط، باإلضافة إلى مكافأة قدرها 10% من تلك 

التكاليف )بحد أقصى 100,000 دينار كويتي(.

4.3.4 ترتيبات دراسة اجلدوى للمشروعات املقترحة غير املطروحة

يف احلاالت التي ال تنتقل فيها املشاريع )املبادرات واملشاريع املتميزة( إلى مرحلة الطرح، دون أي تقصير من مقدم الفكرة، يجوز للجهة 
العامة، على أساس تقديري، أن تسدد لصاحب الفكرة تكاليف دراسة اجلدوى املتكاملة. وسيتم تفصيل ذلك يف إجراءات الهيئة.

جــدوى وتنظيــــم املشــــروع
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طرح املشروع
...................................

االعتبارات الهامة يف مرحلة ما قبل الطرح  5.1

اإلطار القانوني لعملية الطرح  5.1.1

تبدأ املواد األكثر صلة يف القانون فيما يتعلق بإجراءات طرح املشروع باملادة )8( التي تنص، جزئيا، على ما يلي:

"ويجب ان يتضمن االعالن حتديد اجلهة العامة صاحبة املشروع وموجزا عن املشروع واهدافه، واملزايا التي يتمتع بها املتعاقد ونظام 
التعاقد ومدته واملدة الزمنية الالزمة للحصول على وثائق املشروع "

وفيما يلي مقتطفات من املواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية: 

املادة 13: مراحل الطرح - إبداء الرغبة

للهيئة االعالن عن طلب ابداء الرغبة ملشروعات الشراكة كإجراء يسبق اجراءات التأهيل وذلك ملعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع 
اخلاص باملشاركة يف تنفيذ املشروع قبل اتخاذ اجراءات طرحه، وذلك يف اجلريدة الرسمية وغيرها من وسائل االعالم احمللية او 

الدولية التي يتفق االعالن بواسطتها وطبيعة املشروع، وكذلك بالنشر يف الصفحة االلكترونية اخلاصة بالهيئة.

ويجب ان يتضمن االعالن موجزاً عن املشروع واهدافه واملوقع املقترح لتنفيذه، ان وجد، وحتديد طريقة تقدمي الطلب واية معلومات او 
شروط اخرى ذات عالقة باملشروع واال تقل مدة تلقي طلبات ابداء الرغبة عن اسبوعني من تاريخ نشر االعالن، ويجوز قبول طلبات 

ابداء الرغبة عن طريق البريد االلكتروني.

وتقوم الهيئة بدراسة طلبات ابداء الرغبة املقدمة من املستثمرين وبناء على هذه الدراسة حتدد الهيئة مدى جدوى اتخاذ االجراءات 
املقررة قانوناً للدعوة للتأهيل املسبق للراغبني يف املنافسة على تنفيذ املشروع من عدمه متهيداً لرفع توصية بذلك إلى اللجنة العليا.

الفصــــــــل

5
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املادة 14: الدعوة للتأهيل

تقوم الهيئة بعد موافقة اللجنة العليا على مشروع الشراكة وحتديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحة وفقا ألحكام املادة )8( من هذه 
الالئحة، بالتعاون مع اجلهة العامة املعينة التي مت حتديدها من قبل اللجنة العليا باإلعالن عن الدعوة للتأهيل للمشروع، وذلك يف 
اجلريدة الرسمية، ويف جريدتني كويتيتني يوميتني على األقل وبلغتني عربية وإجنليزية، وغيرها من وسائل اإلعالم احمللية أو الدولية 

التي يتفق اإلعالن بواسطتها مع طبيعة املشروع، وكذلك النشر يف الصحيفة االلكترونية اخلاصة بالهيئة.

 

ويتضمن اإلعالن عن الدعوة للتأهيل ما يلي:

بيان اجلهة العامة أو اجلهات العامة املختصة باملشروع.  |1

موجزاً عن للمشروع وأهدافه  |2

اخلبرات املطلوبة للتأهيل.  |3

نظام التعاقد ومدته  |3

مقابل احلصول على وثائق التأهيل، ويجوز للهيئة إرجاء أداؤه عند تقدمي مستندات التأهيل.  |4

املدة الزمنية املقررة لتقدمي طلبات التأهيل، وعنوان تقدميها والعنوان البريدي أو اإللكتروني، بحسب األحوال. ويجب أال تقل مدة   |5
تقدمي طلبات التأهيل عن )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن يف اجلريدة الرسمية ما لم يكن التأهيل الحقاً فتشمله 

مدة تقدمي العطاءات.

 

املادة 15: شروط التأهيل

يتعني على كل مستثمر يرغب يف املشاركة يف مشروع يطرح وفقاً ألحكام القانون ان يثبت قدرته على القيام باملشروع والوفاء بالتزاماته 
يف حال ترسية املنافسة عليه والتعاقد معه.

ويتم التأكد من قدرات املستثمر من خالل اجراءات التأهيل وللجنة العليا اعتماد طريقة التأهيل املسبق او طريقة التأهيل الالحق 
بناء على توصية الهيئة وبحسب طبيعة املشروع وذلك للتثبت من حسن اختيار املستثمرين القادرين على تنفيذ كل مشروع على حدة.

املادة 16: التأهيل املسبق

بعد موافقة اللجنة العليا على دراسات اجلدوى ووثائق التأهيل، تقوم الهيئة باإلعالن عن قبول طلبات تأهيل املستثمرين الراغبني 
باالستثمار يف أحد مشروعات الشراكة من خالل اجراءات التأهيل املسبق، وذلك للتأكد من قدرة املتقدم بطلب التأهيل على تنفيذ 

املشروع وذلك بناء على االسس واملعايير التي حتددها كراسة التأهيل.
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املادة 17: التأهيل الالحق

الراغبني  املستثمرين  تأهيل  يعتبر  احلالة  هذه  ويف  العروض،  استدراج  مرحلة  التأهيل يف  مرحلة  دمج  تقرر  ان  العليا  للجنة  يجوز 
باالستثمار يف املشروع تأهياًل الحقاً.

ويتعني ان تتوافر يف التأهيل الالحق ذات شروط التأهيل املسبق، وأن يقدم املستثمر الراغب باالستثمار مستندات التأهيل يف ظرف 
مستقل عن املظاريف التي حتتوي على العرضني الفني واملالي.

ويتعني فض مظاريف التأهيل الالحق قبل فض املظاريف الفنية واملالية واعداد قائمة باملؤهلني وعرضها على اللجنة العليا العتمادها 
قبل دراسة وتقييم العروض الفنية واملالية.

وللمستثمرين الذين لم يستوفوا شروط التأهيل الالحق استعادة الكراسة املالية للمستثمرين الذين لم يستوفوا شروط التأهيل الالحق.

املادة 18: وثائق التأهيل

مع مراعاة الطبيعة اخلاصة لكل مشروع من مشروعات الشراكة، تتضمن وثائق التأهيل الشروط اآلتية:

التعليمات للراغبني بالتقدم بطلبات التأهيل بحيث توضح طريقة اعداد الطلب وتقدميه.  |1

وصف ملشروع الشراكة املطروح لالستثمار مبا يشمل موقعه وطبيعته وعناصره الرئيسية ومساحة االرض املقترحة لتنفيذه، ان   |2
وجدت.

بيان اخلبرات اخلاصة املطلوب توافرها يف املستثمر الجتياز مرحلة التأهيل.  |3

معايير التأهيل  |4

امليعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيل محدداً بالتاريخ والساعة مكان وكيفية تقدمي وثائق التأهيل ويجوز للجنة العليا ان   |5
تقرر فيه قبولها بوسيلة اتصال الكترونية.

املدة احملددة لتقدمي وثائق التأهيل والتي يجب اال تقل عن )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر االعالن عن التأهيل يف اجلريدة   |6
الرسمية.
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املادة 19: طلبات التأهيل املقدمة من حتالفات

يف حالة تقدمي حتالف مكون من عدة شركات لطلب تأهيل، فإنه يتعني على هذا التحالف أن يحدد قائداً منه ليتولى مبوجب توكيالت 
رسمية من قبل أعضاء التحالف متثيلهم أمام الهيئة.

ويشترط أن تتوفر يف قائد التحالف شروط اخلبرة والنسبة الواجب متلكها من قبل قائد التحالف والتي يتعني حتديدها مسبقاً يف 
وثائق التأهيل.

إذا كانوا  التحالف وما  النظر يف مؤهالت وقدرات كل عضو من أعضاء  التحالفات  التأهيل املقدمة من  ويتعني عند تقدمي طلبات 
مجتمعني يستوفون معايير التأهيل من عدمه. ويتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو من أعضاء التحالف وفقا ملا هو مقترح 
أن يتواله من مهام من حيث التصميم أو البناء أو التجهيز أو التشغيل أو التطوير أو الصيانة أو التأهيل أو التمويل وذلك وفقاً لطبيعة 

املشروع ونوع نظام الشراكة املعتمد وطبقاً للشروط الواردة يف وثائق التأهيل.

وال يجوز ألي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خالل حتالف آخر إال بعد موافقة مسبقة من الهيئة.

ويجوز ألعضاء التحالفات الذين مت تأهيلهم أن يتقدموا للهيئة بطلب لالنتقال من حتالف إلى آخر أو تكوين حتالفات جديدة فيما بينهم 
متى كان التحالف مستوفياً للشروط املنصوص عليها يف وثائق التأهيل.

املادة 20: تقييم طلبات التأهيل

يتم تقييم طلبات التأهيل بناء على املعايير التي متثل العناصر املطلوب توافرها يف الطلب واالوزان النسبية لهذه العناصر ووفقاً ملا 
تتضمنه الشروط الواردة يف وثائق التأهيل وعلى األخص:

سابقة االعمال لطالب التأهيل يف ادارة وتنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة  |1

خبراته املماثلة من حيث احلجم والنوع ملشروعات الشراكة يف القطاع الذي يعد املشروع املطروح مدرجاً ضمنه.  |2

قدرة طالب التأهيل على توفير املستلزمات الفنية واالدارية بهدف اعداد التصاميم الالزمة ملشروع الشراكة عند طرحه وقدرة   |3
طالب التأهيل على توفير املعدات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املشروع.

املالءة املالية لطالب التأهيل وقدرته على تدبير التمويل.  |4

أية معايير اخرى تتفق وطبيعة املشروع.  |5
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املادة 21: قرار التأهيل

 تقوم جلنة املنافسة بدراسة طلبات التأهيل املقدمة من املستثمرين، وإعداد تقرير تثبت فيه جميع أعمالها والنتائج التي أسفرت 
عنها أعمال تقييم طلبات التأهيل، واملستثمرين املقبولة مشاركتهم يف املرحلة التالية للطرح، واملستثمرين املقترح استبعادهم وأسباب 

االستبعاد، ويرفع تقرير بذلك إلى الهيئة.

وتقوم الهيئة بعد دراسة التقرير املشار برفع توصياتها بشأن طلبات التأهيل إلى اللجنة العليا التخاذ القرار املناسب بشأنه. وعلى 
الهيئة إخطار املستثمرين بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان احملدد يف طلبهم.

املادة 22: وثائق الطرح

تقوم اجلهة العامة بالتعاون مع الهيئة بإعداد وثائق طرح املشروع مبا يتفق وأحكام القانون، وعرضها على اللجنة العليا التخاذ القرار 
املناسب بشأنها. ويجوز للهيئة االستعانة باملكاتب االستشارية احمللية والعاملية ملراجعة أو إعداد هذه الوثائق.

ويجب ان تتضمن وثائق طرح املشروع، على وجه اخلصوص، ما يلي:

التعليمات ملقدمي العطاءات  |1

2|  الشروط املرجعية متضمنة الشروط واملواصفات الفنية واملالية للمشروع واملعادلة التي يتم على أساسها ترسية املشروع.

اتفاقية ضمان السرية.  |3

منوذج وثيقة العقد ولغة حتريره، متضمناً مسودة عقد الشراكة وعقود إيجار األرض – إن وجدت.  |4

وثيقة االلتزام – يف حال مت ترسية املشروع على حتالف – وعقد اإلحالل الستبدال املستثمر يف حال تخلفه عن أداء التزاماته.  |5

أية شروط أو وثائق أخرى تتفق وطبيعة املشروع.  |6

طـــــــرح املشـــــروع
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املادة 23: التعليمات ملقدمي العطاءات

يجب ان تشتمل التعليمات ملقدمي العطاءات على وجه اخلصوص ما يلي:

طريقة اعداد العطاء وعدد املظاريف املختومة املطلوبة ومضمون كل منها، ومكان تقدميه، ويجوز مبوافقة اللجنة العليا ووفقاً   |1
لإلجراءات التي تضعها تقدمي العطاء بوسيلة من وسائل االتصال االلكتروني التي تتوافر فيها السرية الالزمة.

حتديد امليعاد النهائي لتقدمي العطاءات بالتاريخ والساعة، على أال تقل مدة تقدمي العطاءات عن )90( تسعني يوماً من تاريخ نشر   |2
اعالن تقدمي العطاءات يف اجلريدة الرسمية.

قيمة التأمني االبتدائي، ويسدد بالدينار الكويتي يف شكل شيك مصدق او خطاب ضمان صادر او معزز من بنك مرخص له بالعمل   |3
يف دولة الكويت ووفقا للصيغة الواردة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

مدة سريان العطاءات وآلية متديدها.  |4

أن يكون العرض املالي مقوما بالعملة الرسمية لدولة الكويت وقت تقدميه.  |5

الوثائق واملعلومات التي يتعني على املستثمر املتقدم بعطاء أن يرفقها بالعرض.  |6

املستندات املطلوبة من أي حتالف يتقدم بعطاء مبا يف ذلك نسخة عقد التحالف مصدقاً عليها من اجلهات الرسمية وبيان املفوض   |7
يف متثيل التحالف ووثيقة تفويضه.

بيان مقدار كفالة حسن التنفيذ املطلوب تقدميها من قبل املستثمر املتعاقد، وأن تقدم يف شكل خطاب ضمان صادر أو معزز من   |8
بنك مرخص له بالعمل يف دولة الكويت مع بيان صيغة هذه الكفالة واملدة التي يجب تقدميها خاللها بعد اختيار املستثمر الفائز 

ومدة صالحيتها وآلية متديدها.

بيان ما إذا كان مشروع الشراكة مطروحاً لالستثمار بناء على فكرة مت اعتمادها من اللجنة العليا باعتبارها مبادرة أو مشروع   |9
متميز، وبيان النسبة احملددة من قبل اللجنة العليا كهامش أفضلية أو النسبة املخصصة لصاحب الفكرة املقبولة من أسهم الشركة 

املساهمة العامة التي سيتم تأسيسها لتنفيذ املشروع.

أية شروط أخرى تكون ضرورية وفقاً لطبيعة املشروع وأفضل املمارسات املهنية الستكمال هذه التعليمات.  |10
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املادة 24: الشروط املرجعية

مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة ونوع ونظام الشراكة وكذلك طريقة املنافسة املعتمدة واالعتبارات اخلاصة بطريقة 
بتنفيذه، يجب أن تشتمل وثيقة طلب العطاءات على العناصر التالية:

املعلومات التفصيلية املتوفرة عن املشروع، مبا يف ذلك مواصفاته واملوقع املقترح لتنفيذه وخصائص اخلدمات املطلوبة منه.  |1

االشتراطات الفنية واملالية والقانونية والبيئية وغيرها من األمور الالزمة لتقدمي العروض وتنفيذ املشروع.  |2

املعادلة املعتمدة من قبل اللجنة العليا من ضمن وثائق طرح املشروع والتي يتم على أساسها ترسية املشروع، والتي توضع يف ضوء   |3
األوزان النسبية الفنية واملالية والقانونية وتوزيع املخاطر يف املشروع.

العامة  اجلهة  أو ستوفرها  عليها  قائمة  أصول  وأية  بها،  االنتفاع  وقيمة حق  إن وجدت،  للمشروع،  املخصصة  األرض  مساحة   |4
للمستثمر املتعاقد وما إذا كان سيتم استيفاء أي مقابل نظير االنتفاع بها.

التي يتعني على املستثمر  التكاليف  الفكرة، إن وجدت، وغيرها من  بيان بتكاليف إعداد الدراسات واملبالغ املستحقة لصاحب   |5
املتعاقد أدائها للهيئة عند اإلقفال املالي.

املزايا واإلعفاءات املقرر منحها للمشروع.  |6

بيان معيار حتديد املسائل اجلوهرية )Material Deviation( غير القابلة للتفاوض والتي من شأنها التأثير على التنافس بني   |7
العطاءات املقبولة.

بيان عدد األظرف التي يتضمنها العطاء، وأن تكون املظاريف منفصلة وموقعة بتوقيع املستثمر أو من ميثله قانوناً ومكتوب على   |8
ظاهرها ما يدل على محتواها.

أية شروط أخرى تكون ضرورية وفقاً لطبيعة املشروع.  |9

 

املادة 25: وثيقة العقد

مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة ونوع ونظام الشراكة وكذلك طريقة املنافسة املعتمدة واالعتبارات اخلاصة بطريقة 
تنفيذه، يجب أن تشتمل وثيقة عقد الشراكة على وجه اخلصوص ما يأتي:

عقد الشراكة  |1

عقود إيجار األرض، إن وجدت.  |2

وثيقة االلتزام  |3

عقد اإلحالل  |4

اتفاقية ضمان السرية  |5

طـــــــرح املشـــــروع
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بدء عملية طرح املشروع: الدعوة إلبداء الرغبة  5.2

تعلن الهيئة عن الدعوة إلبداء الرغبة يف مشروعات الشراكة املقترحة من أجل معرفة مدى اهتمام القطاع اخلاص ورغبته يف املشاركة 
يف تنفيذ املشروع قبل البدء بإجراءات املناقصة الالحقة. وتتم الدعوة إلى إبداء الرغبة من خالل إعالن يف اجلريدة الرسمية باإلضافة 

إلى نشر اإلعالن على املوقع اإللكتروني للهيئة.

يجب أن حتدد الدعوة إلى إبداء الرغبة من هي اجلهة العامة املسؤولة عن املشروع، وأن تقدم ملخص حول املشروع وأهدافه. كما يجب 
أن حتدد الدعوة أيضاً املدة املقترحة للمشروع وموقعه واحلوافز التي سيتم تقدميها لشركة املشروع، ووصف نظام الشراكة؛ وغيرها 
من املعلومات األولية التي تراها الهيئة مناسبة، على أال تقل املدة احملددة الستالم طلبات إبداء الرغبة عن أسبوعني من تاريخ اإلعالن.

وميكن تقدمي طلبات إبداء الرغبة عن طريق البريد اإللكتروني أو رسالة رسمية موقعة من املوظفني املخولني لدى مقدم العطاء.

وسوف تقوم الهيئة بدراسة طلبات إبداء الرغبة املقدمة من املستثمرين احملتملني، وتقرر ما إذا كان من املمكن املضي قدما يف عملية 
التأهيل املسبق، ثم ترفع الهيئة توصياتها إلى اللجنة العليا يف هذا الصدد. وترد القواعد املتعلقة بتحديد املستثمرين غير املؤهلني 

للمشاركة يف عملية تقدمي العطاءات يف قسم الحق من هذا الدليل )القسم 5.3.2(

التأهيل املسبق  5.3

مقدمة يف مرحلة التأهيل املسبق  5.3.1

يتمثل الهدف الرئيسي لعملية التأهيل املسبق يف ضمان قدرة مقدمي العطاءات، من الناحيتني الفنية واملالية، على تنفيذ املشروع 
مطروح  مشروع  يف  باملشاركة  يرغب  العطاءات  مقدمي  من  مقدم  كل  وعلى  التعاقدية.  االلتزامات  بجميع  والوفاء  وكفاءة،  بفعالية 

لالستثمار، وفقا لقانون الشراكة، أن يثبت قدرته على تنفيذ املشروع والوفاء بالتزاماته.

يتم التأكد من مؤهالت مقدمي العطاءات احملتملني من خالل إجراءات التأهيل، وتعتمد اللجنة العليا إما إجراء التأهيل املسبق أو 
التأهيل الالحق بناء على توصية الهيئة وطبيعة املشروع.

ويجوز للجنة العليا أن تقرر اجلمع بني مرحلة التأهيل ومرحلة الطرح؛ ويف هذه احلالة، يعتبر تأهيل مقدمي العطاءات تأهيل الحق. 
وتطبق نفس شروط التأهيل املسبق يف مرحلة التأهيل الالحق، ويقدم املستثمرون احملتملون وثائق التأهيل اخلاصة بهم يف ظرف 
منفصل عن املظاريف التي حتتوي على العروض الفنية واملالية. ويتم فتح مظاريف التأهيل الالحق قبل تقدمي العروض الفنية واملالية، 

ويتم إعداد قائمة باملتقدمني املؤهلني ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادها، قبل دراسة وتقييم العروض الفنية واملالية.

وجتدر اإلشارة إلى أنه يف حني أن القانون القدمي يقضي بأن تخضع أي شركة غير مسجلة يف البورصة الكويتية وجميع الشركات 
األجنبية "للتأهيل املسبق"، فإن املادة 34 من قانون الشراكة تسمح اآلن لشركات املشروع أن تكون مملوكة ألجانب، وألغت شرط التأهيل 
املسبق للشركات غير املسجلة يف سوق الكويت لألوراق املالية. ومن ثم، فإن مرحلة التأهيل املسبق )للمشاريع التي يتم فيها إجراء 
جولة التأهيل املسبق( تنطبق اآلن على جميع األطراف الراغبة، سواء كانت مدرجة يف البورصة الكويتية أم لم تكن أو إن كانت أجنبية.
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اعتبارات هامة يف مرحلة التأهيل املسبق  5.3.2

وفيما يلي بعض القضايا الهامة التي يجب على اجلهة العامة والهيئة النظر فيها أثناء بدء عملية التأهيل املسبق:

عدد مقدمي العطاءات املؤهلني مسبقا

ولضمان جناح تقدمي العطاءات وتنفيذ املشروع، ينبغي أال يكون عدد مقدمي العطاءات املؤهلني قليل إلى حد كبير )واحد أو اثنان( وال 
مرتفع إلى حد كبير )ثمانية أو أكثر(. فقلة عدد املتقدمني يعتبر من العيوب ألن ذلك يحد من املنافسة على املشروع إلى حد كبير، يف 
حني أن العدد الكبير للمتقدمني يقلل من فرص جناح مقدمي العطاءات، مما قد يقلل بدوره من رغبتهم يف تقدمي عطاءات للمشروع.

كما أن وجود مقدم عرض واحد مؤهل مسبقا ال يعني عدم إمكانية إجراء املناقصة. لكن ذلك ميكن أن يشير إلى أن املشروع لم يتم 
تنظيمه أو تصوره بشكل جيد، ويف هذه احلالة، تتبع الهيئة اإلرشادات التالية:

التحقق من األسباب احملتملة لضعف الرغبة يف املشاركة ومراجعة وثائق طلب التأهيل ودراسة اجلدوى املتكاملة ملعرفة ما هي   �
االفتراضات التي ميكن تعديلها لزيادة الفائدة يف السوق. ويجب تقييم أي تغييرات يف دراسة اجلدوى املتكاملة فيما يتعلق باملقدرة 

على حتمل التكاليف والقيمة مقابل املال ونقل املخاطر.

احلصول على موافقة مجدداً من اللجنة العليا إذا مت إجراء أي تغييرات على االفتراضات يف دراسة اجلدوى املتكاملة.  �

إجراء عملية التأهيل املسبق مرة أخرى إذا مت تغيير افتراضات املشروع يف حال مت احلصول على موافقة اللجنة على التعديالت.  �

إذا لم تتم مراجعة دراسة اجلدوى املتكاملة، يتم إجراء التأهيل املسبق مرة أخرى، مع تعميم أوسع وشروط مخففة للتأهيل جلذب   �
عدد مناسب من مقدمي العطاءات.

وتفضيل  اهتمام  تكون قد استحوذت على  والتي رمبا  اإلقليم،  للمشاريع يف  واملناقصات احلالية  السوق احلالية  تقييم ظروف   �
مقدمي العطاءات مما أثر على اهتمامهم ورغبتهم يف التقدم للمشروع الذي يجري طرحه يف دولة الكويت.

املستثمرون املؤهلون للمشاركة ضمن حتالف

املدرجة يف  وغير  املدرجة  الشركات  ذلك  القطاع اخلاص )مبا يف  من  واألجانب  املستثمرين احملليني  املستثمرون اخلاصون: جميع 
البورصة الكويتية والشركات األجنبية(، بخالف املستثمرين الذين مت فرض عقوبات عليهم من قبل احلكومة الكويتية )مبا يف ذلك 
الوزارات أو اإلدارات أو اجلهات العامة( أو الذين ثبتت إدانتهم بحكم قضائي على ذمة جرائم االحتيال أو الفساد أو احملظور مشاركتهم 

بسبب سياسات الدولة، يعتبرون مؤهلني للمشاركة يف عملية التأهيل املسبق.

الكيانات غير الربحية: املنظمات غير الهادفة للربح تنشأ مبوجب قوانني مختلفة يف مختلف البلدان وتطلق عليها أسماء مختلفة، 
مبا يف ذلك شركة أو ثقة أو جمعية أشخاص. وعادة ما تكون إيراداتها أو أصولها غير قابلة للتوزيع على أعضائها أو أصحابها. هذه 
املنظمات ليست نوعية كاملستثمرين أو املشغلني يف مشروع الشراكة، حيث أن متويلها يعتمد عادة على مختلف املانحني أو احلكومات. 

ويوصى بأن تذكر وثائق طلبات تقدمي عروض هذه الكيانات باعتبارها غير مؤهلة للمشاركة.

طـــــــرح املشـــــروع
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اجلهات العامة: يتمثل الهدف األساسي لقانون الشراكة يف استفادة دولة الكويت من االبتكار واخلبرة والكفاءة والتمويل من القطاع 
اخلاص وتقاسم املخاطر بني القطاعني العام واخلاص؛ وربط أجور القطاع اخلاص بأدائه. ومن حيث املبدأ، فإن استخدام اجلهات 
العامة كممولني أو مشاركني يف احلصص أو مقاولني من الباطن يتنافى مع مبدأ نقل املخاطر يف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 
كما أن العقود املبرمة بني اجلهات العامة ليست شراكة بني القطاعني العام واخلاص، لكنها شكل مختلف من أشكال الشراء. فأفضل 
املمارسات الدولية تعتبر مشاركة اجلهات العامة ضمن حتالف مستثمرين يف مشاريع الشراكة على أنه غير تنافسي وحرف ملخاطر 

املشروع على احلكومة.

ومع ذلك، قد تكون هناك حاالت يكون فيها للجهة العامة التي هي عبارة عن مؤسسة مالية دوراً تؤديه يف متويل مشروعات الشراكة. 
وقد يكون مستوى قبولها للمخاطر أكبر مقارنة باملؤسسات املالية اخلاصة، وتستطيع، على سبيل املثال، توفير قروض أطول أجاًل. 
ومن املمكن أيضا أن اجلهة العامة تستطيع املشاركة كمقاول من الباطن. ومع ذلك، ينبغي التأكد من عدم وجود ميزة غير عادلة ألحد 

مقدمي العطاءات على اآلخرين. وينبغي استبعاد جميع أشكال مشاركة اجلهات العامة بشكل صريح يف الدعوة للتأهيل.

تضارب املصالح:

يتمثل املبدأ املتعلق بتضارب املصالح يف وجوب تفادي جميع احلاالت احلقيقية أو احملتملة لتضارب املصالح. وينبغي اتباع النهج التالية 
لتجنب مثل هذا التضارب:

مستشار املشروع واجلهة العامة والهيئة واللجنة العليا: يحظر على جميع موظفي وأعضاء مستشاري املمشروعات وشركاتهم   �
واجلهة العامة والهيئة وجلنة املنافسة و اللجنة العليا املشاركة أو تقدمي املشورة ألي حتالف أو أن يكون لهم أي مصلحة فيه. وأن 

وجود ذلك أو القيام به يؤدي إلى بطالن عملية تقدمي العطاءات.

املستشارين واملقرضني: ملنع تعارض أو تضارب املصالح احملتمل بني مستشاري املشروع واملقرضني واملمولني، ال يجوز ملستشار   �
أي حتالف أو عضو يف حتالف أن يقوم بدور املنظم أو املؤمن أو البنك الرئيس الذي يدير قرض مشترك للتحالف.

أو يف أي  أعضاء التحالف: ال يجوز ألي عضو )املستثمر واملستشار املالي للمستثمر واملقرض( يف أي حتالف أن يكون عضواً   �
حتالف آخر أو أن يشارك فيه بأي شكل من األشكال )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( يف أي مرحلة من مراحل عملية طرح 

املشروع. ومع ذلك، ميكن رفع القيود عن مشاريع محددة وفقا لتقدير اللجنة العليا عن:

أي مورد متخصص، إذا ما أدى هذا القيد إلى عدد محدود جدا من حتالفات الشركات؛  �

أي مزود خدمة غير أساسي أو مورد عام ليس عضواً يف التحالف، و  �

أي كيان جتاري يقتصر دوره على إقراض املال أو تقدمي االئتمان إلى حتالف مشارك يف املناقصة.  �
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إعداد واعتماد وتوزيع وثائق الدعوة للتأهيل  5.4

إعداد وثائق الدعوة للتأهيل  5.4.1

يجب أن تسمح وثيقة الدعوة للتأهيل للمتقدمني احملتملني بتقدمي معلومات مناسبة عن أنفسهم. كما يجب أن يحدد بوضوح معايير 
وإجراءات تقييم الدعوة للتأهيل. ويجب أن تكون أي متطلبات خاصة تضعها اجلهة العامة محددة بوضوح، ويجب وضع شروط خاصة 
بكل طلب لتقدمي عروض لكل مشروع من مشروعات الشراكة. ويتم إعداد حزمة وثائق الدعوة للتأهيل، مبا يف ذلك اإلعالن عنه، من 

قبل مستشار املشروع، وتتم مراجعته من قبل اجلهة العامة املختصة واعتماده من قبل الهيئة واللجنة العليا.

5.4.1.1  محتويات إعالن الدعوة للتأهيل

وينبغي أن يتضمن إعالن الدعوة للتأهيل املعلومات التالية: 

اسم اجلهة العامة املختصة باملشروع  �

نبذة عن املشروع وأهدافه  �

اخلبرات املطلوبة للتأهيل.  �

نظام التعاقد ومدته  �

رسوم احلصول على وثائق التأهيل، إذا قررت الهيئة فرض رسوم عليها.  �

املدة الزمنية لتقدمي طلبات التأهيل ومكان تقدميها والعنوان البريدي أو اإللكتروني.  �

وجتدر اإلشارة إلى أنه، وفقا لالئحة التنفيذية، يجب أال تقل مدة تقدمي طلبات التأهيل عن )15( خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 
يف اجلريدة الرسمية، ما لم يتم استخدام عملية التأهيل الالحق.

وعالوة على ذلك، ووفقا للمرسوم رقم )1( لسنة 2015 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون مشاريع الطاقة واملياه )القانون رقم 39 لسنة 
2010( وتعديالته، جاءت خصائص اإلعالن عن مشاريع محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه كما يلي:

املختلفة وموقع املشروع وميزاته واخلدمات  املشروع، مبا يف ذلك مواصفات املشروع ووصف عناصره  معلومات تفصيلية عن   |1
املتاحة على املوقع.

وصف أي خدمات سيتم تقدميها من خالل املشروع ومواصفاتها، ومعاييرها الكمية والنوعية، وأي مؤشرات محددة ألداء املشروع.   |2
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وصف مساحة األرض املخصصة للمشروع وسعرها الرئيسي أو قيمة حق االنتفاع بها، مع وصف أي أصول أخرى تقدمها اجلهة   |3
العامة أو أي جهة أخرى تابعة للدولة للمشروع، وما إذا كان سيتم استالم مقابل لذلك.

منوذج العقد الذي ينظم العالقة بني مجلس اإلدارة واملستثمر، مع مدته وفقا ألحكام القانون.  |4

طريقة احلصول على وثائق طلب التأهيل.  |5

بيان املقابل النقدي للحصول على وثيقة طلب التأهل.  |6

طريقة تقدمي طلبات التأهيل، والتي ميكن تقدميها أيضا من خالل إحدى الوسائل اآلمنة لالتصال اإللكتروني التي توفر السرية   |7
الالزمة.

املوعد النهائي لتقدمي طلبات التأهيل.  |8

قائمة الوثائق والبيانات املطلوب تقدميها من قبل الشركات الراغبة يف التأهيل.  |9

5.4.1.2  محتويات وثيقة الدعوة للتأهيل

يجب أن تتضمن وثيقة الدعوة للتأهيل املعلومات التالية:

إخالء املشؤولية  �

شروط وأحكام إصدار الدعوة للتأهيل  �

الغرض من إصدار الدعوة للتأهيل  �

معلومات عن املشروع:  �

وصف املشروع مبا يف ذلك معلومات عن طبيعة املشروع وعناصره الرئيسية واملوقع املقترح وأي خبرات خاصة مطلوبة لتنفيذ   �
املشروع؛

معلومات عامة عن منطقة املشروع، وخصائصها واخلدمات املتوفرة؛  �

قضايا األرض، مبا يف ذلك مساحة األرض املخصصة للمشروع وإيجارها وقيمة حق االنتفاع بها؛   �

قائمة بأية أصول أخرى ستوفرها اجلهة العامة أو أي كيان آخر للدولة، مع بيان ما إذا كان سيتم حتصيل أي مقابل نظير ذلك   �
وطرق حسابها؛

معايير األداء احملددة؛   �
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املتطلبات القانونية احملددة واللوائح القانونية املتعلقة بالشراكة،  �

متطلبات وقضايا التمويل احملددة،   �

معايير اإليرادات احملددة، حسب توفرها؛ و   �

ملخص نقل املخاطر املتوخى؛   �

اشتراطات اجلهة العامة لعضوية التحالف؛  �

عملية الطرح  �

املراحل واجلداول الزمنية؛  �

إجراءات الرد على االستفسارات ومذكرات اإلحاطة؛  �

تعليمات للمستجيبني؛  �

مناذج الوثائق املقدمة، مبا يف ذلك مناذج اإلجابة اإللزامية؛  �

طريقة التقدمي وتاريخه ووقته  �

القواعد املتعلقة بالوثائق املقدمة بعد انقضاء املوعد احملدد،  �

وضع املشاركني وتكوينهم؛  �

اإلفصاح عن اإلجراءات القانونية اجلارية التي تؤثر على حتالفات تقدمي العطاءات؛  �

أسباب عدم األهلية؛  �

طلبات تقدمي املعلومات للمتقدمني / التحالفات التي تغطي:  �

تشكيل وهيكل التحالف املقترح )مع حتديد دور كل عضو بصورة واضحة(.   �

عبء العمل احلالي ألعضاء التحالف  �

مهارات وخبرات أعضاء التحالف واملقاولني من الباطن؛   �

نقاط القوة وااللتزام بني أعضاء التحالف، واملقاولني من الباطن واملقرضني؛   �

طـــــــرح املشـــــروع



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص84

التصنيف املالي والسوقي  �

احلصص وامللكية واإلدارة  �

االلتزام والقدرة على الوفاء باإلطار الزمني للمشروع؛  �

القدرة على تدبير التمويل واكتساب حصص وتوفير الكفالة.  �

القدرة على إدارة املشروع؛  �

القدرة على إدارة املخاطر؛  �

إثبات فهم املتطلبات / التعقيدات الرئيسية للمشروع  �

العالقات )السابقة( مع احلكومة؛ و  �

نظم ضمان اجلودة؛  �

إجراءات التعامل مع التغييرات يف تكوين التحالفات؛  �

نهج الشراكة وتكامل اخلدمات املقدمة،  �

عملية التقييم، مبا يف ذلك املنهجية ومعايير التقييم؛  �

أي رسوم امتياز قد يتعني على املستثمر دفعها؛  �

طريقة احتساب املقابل الذي ستدفعه اجلهة العامة و/ أو املستفيدين للمستثمر )أو حساب التعرفة التي يدفعها املستهلكني(   �
مقابل أي خدمات يتم تقدميها؛

تفاصيل التأمني اإلبتدائي أو التأمني النهائي )ضمان حسن التنفيذ( املطلوبة؛ و  �

طريقة تقدمي املظالم.  �
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5.4.1.3  تعليمات تشكيل وتقييم التحالف

عندما يقدم حتالف من عدة شركات طلبا للتأهيل، يعني التحالف قائدا لتمثيل أعضاء التحالف، بناء على توكيل رسمي من األعضاء. 
ويجب أن يستويف قائد التحالف شروط اخلبرة والشروط األخرى املنصوص عليها يف الدعوة لتقدمي العروض. وعند تقييم طلبات 
التأهيل املقدمة من التحالفات، ينبغي دراسة مؤهالت كل عضو من أعضاء التحالف، وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار ما إذا كان األعضاء 
يستوفون معا معايير وشروط التأهيل. يجب دراسة طلب التأهيل مع األخذ بعني االعتبار دور كل عضو من أعضاء التحالف، وفقا 
للمهام املقترحة، مبا يف ذلك التصميم أو اإلنشاء أو التركيب أو التشغيل أو التطوير أو الصيانة أو إعادة التأهيل أو التمويل، مبا يتفق 
مع طبيعة املشروع والترتيبات بني أعضاء التحالف، ووفق شروط الدعوة  للتأهيل. كما ال يحق ألعضاء التحالف أن يتقدموا بطلب 
للحصول على التأهيل ضمن حتالف آخر، دون احلصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ويجوز ألعضاء التحالف املؤهلني أن يطلبوا 
موافقة الهيئة لالنتقال من حتالف إلى آخر، أو تشكيل حتالف جديد، شريطة أن يكون التحالف اجلديد مستوفيا لشروط الدعوة 

للتأهيل.

ملوافقة على وثائق الدعوة للتأهيل  5.4.2

الهيئة  إلى  العامة  اجلهة  مع  بالتعاون  املشروع(  مستشار  الهيئة مبساعدة  أعدتها  )التي  للتأهيل  الدعوة  وثائق  مسودة  تقدمي  يجب 
للموافقة املبدئية، ثم يتم إحالتها إلى اللجنة العليا للحصول على املوافقة النهائية. 

اإلعالن عن وثيقة الدعوة للتأهيل وتوزيعها  5.4.3

بعد املوافقة على وثيقة الدعوة للتأهيل، تقوم جلنة املنافسة باإلعالن عن الدعوة للتأهيل من خالل ما يلي:

وسائل اإلعالم  �

اجلريدة الرسمية  �

يف جريدتني كويتيتني يوميتني على األقل وبلغتني عربية وإجنليزية  �

غيرها من وسائل اإلعالم احمللية أو الدولية التي يتفق اإلعالن بواسطتها مع طبيعة املشروع، و   �

النشر يف الصحيفة االلكترونية اخلاصة بالهيئة.  �

وميكن أيضا إصدار بيانات صحفية. كما ينص القانون رقم )39( لسنة 2010 على أن اإلعالن عن الدعوة لتقدمي طلبات التأهيل يجب 
أن تُنشر يف اجلريدة الرسمية ويف بعض الصحف واملجالت املتخصصة الدولية واحمللية إذا ما اعتُبر ذلك ضروريا.

ويجب أال تقل مدة تقدمي طلبات التأهيل عن )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن يف اجلريدة الرسمية ما لم يكن التأهيل 
الحقاً فتشمله مدة تقدمي العطاءات.
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باإلضافة إلى اإلعالن، يجب أن تتم أيضاً دعوة األطراف التي تقدم خطاب إبداء الرغبة لتقدمي وثائق طلب التأهيل املسبق. وميكن 
أيضا عقد جلسة توضيح مفتوحة للمتقدمني احملتملني لتقدمي املشروع وجذب اهتمام القطاع اخلاص. وينبغي أن حترص أي بيانات 
إعالمية عامة على عدم تقدمي أي معلومات لم ترد يف وثيقة الدعوة للتأهيل. وتبعا حلجم املشروع، ميكن أيضا إجراء "جوالت ترويجية" 

محلية ودولية لتحفيز اهتمام القطاع اخلاص.

يتم حتديد رسوم احلصول على وثائق طلب التأهيل املسبق من قبل اللجنة العليا بحيث يتم حتديد املقابل بالرجوع إلى ما يلي: 

تكلفة تطوير وثيقة طلب التأهيل املسبق.  �

تكلفة طباعة وثيقة طلب التأهيل املسبق.  �

تكلفة تقييم وثائق التأهيل املسبق املقدمة؛ و  �

تكلفة إصدار اإلعالنات ملرحلة التأهيل املسبق.  �

ومن أجل تشجيع األطراف على احلصول على وثائق طلب التأهيل املسبق، عادة ما تكون رسوم احلصول على وثائق طلب التأهيل 
املسبق منخفضة؛ حيث متثل تكلفة الطباعة أساساً جيداً لتحديدها. ومع ذلك، قد يتم فرض رسوم إضافية لتقدمي وثائق التأهيل 
الهيئة، فإن هذا  العامة /  املسبق، والتي ميكن أن يتم حتديدها على أساس تكلفة تقييمها. وباإلضافة إلى استرداد نفقات اجلهة 
سيضمن أيضا تقدمي وثائق التأهيل املسبق من قبل املتقدمني اجلادين فقط. ويتعني على جميع األطراف املهتمة الراغبني يف احلصول 

على وثائق الدعوة للتأهيل أن تقدم رسالة تفويض بشراء احلزمة، إضافة إلى توقيع اتفاقية سرية بشأن محتوياتها.

ويجوز للمشاركني يف مرحلة الدعوة للتأهيل تقدمي طلب توضيح بشأن املعلومات الواردة يف وثائق الدعوة للتأهيل من خالل قنوات 
االتصال املوثقة مع جلنة املنافسة والهيئة. وتعمم جميع االستفسارات واإلجابات على جميع املشاركني خالل املدة احملددة يف وثائق 
الدعوة للتأهيل إلصدار طلبات التوضيح وتقدمي طلبات التأهيل. ويجب أن يتم الرد على االستفسارات التي يطرحها املتقدمني مباشرة 
املقدمة  والطلبات  للتأهيل  الدعوة  وثائق  من  واألجوبة جزءا  االستفسارات  تعتبر هذه  بحيث  فقط،  لالستفسار  املقدمة  اجلهة  إلى 

للحصول على التأهيل.
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5.5. وثائق التأهيل املسبق واعتماد األطراف املؤهلة مسبقا

5.5.1  استالم وثائق التأهيل املسبق

تستقبل جلنة املنافسة جميع وثائق طلب التأهيل املسبق دون فتح املظاريف وأن تقوم بتحديث قائمة املتقدمني فورا. ويتم تقدمي طلب 
التأهيل املسبق إلى الهيئة من قبل شخص مختص مخول بتقدمي طلب التأهيل املسبق نيابة عن الطرف الذي ميثله، ويتعني على الهيئة 
اتخاذ الترتيبات الالزمة لتلقي طلبات التأهيل املسبق واالحتفاظ بها. وال يجوز فتح طلبات التأهيل املسبق قبل اجتماع جلنة املنافسة 

املنعقد لهذا الغرض.

ويجب فتح وثائق طلب التأهيل املسبق بحضور جلنة املنافسة، الهيئة ومستشار املشروع، وتسجيل البيانات الواردة يف هذه الوثائق.

تقييم وثائق التأهيل املسبق  5.5.2

تقوم جلنة املنافسة بدراسة طلبات التأهيل التي تلقتها من مقدمي طلبات التأهيل احملتملني، بناء على املعايير واملنهجية والوزن النسبي 
لكل معيار كما هو مذكور يف الدعوة للتأهيل. ويجب أن تستند معايير التقييم إلى املعلومات املطلوبة من املتقدمني، ويجب أن تدرج يف 

الدعوة للتأهيل حلصر إجابات املستثمرين واستبعاد املعلومات غير الضرورية. وينبغي إجراء التقييم من خالل خطوتني:

التحقق من االمتثال: يجب على مستشار املشروع إعداد قائمة مرجعية بالوثائق املطلوب تقدميها يف الدعوة للتأهيل، ويجب أن يؤشر 
لكل مقدم طلب ما إذا كانت جميع الوثائق املطلوبة قد قدمت بالطريقة املقررة. وتعتبر الطلبات التي لم تعد بالطريقة الصحيحة وفقا 

للتعليمات غير مطابقة.

التحقق من املؤهالت: يجب على مستشار املشروع إعداد استمارة تقييم لكل مقدم طلب بحيث تتضمن الفئات الرئيسية والفرعية 
ملعايير التقييم املختلفة. وتختلف املعايير التفصيلية من مشروع إلى آخر. وميكن إجراء التقييم إما بطريقة نوعية باستخدام "جيد" أو 
"كاف" أو "ضعيف" لكل فئة رئيسية وفئة فرعية، أو بطريقة كمية من خالل تخصيص أرقام من 1 إلى 10 لكل فئة رئيسية وفئة فرعية. 

وينبغي تعيني وزن مناسب لكل فئة من فئات التقييم على أساس كل مشروع على حدة. وعادة ما تشمل املجاالت الرئيسية للتقييم ما 
يلي: 

قدرة مقدم الطلب وقوته:  �

تكوين مقدم الطلب املقترح وهيكله؛   �

مهارات وخبرات أعضاء التحالف واملقاولني الرئيسيني:   �

التصميم  �

البناء   �
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مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص88

العمليات   �

اعمال صيانة  �

املستشارين  �

املوردين؛  �

قوة التعهدات بني أعضاء التحالف ومع املقاولني الرئيسيني من الباطن؛  �

التصنيف املالي والسوقي    �

القدرة على تدبير التمويل واكتساب حصص وتوفير الكفالة   �

القدرة على التنفيذ:  �

االلتزام والقدرة على الوفاء باإلطار الزمني للمشروع    �

القدرة على إدارة املشروع   �

عبء العمل احلالي ألعضاء التحالف؛   �

نظم ضمان اجلودة؛  �

القدرة على إدارة املخاطر؛ و   �

سجل حافل يف مشاريع مماثلة؛   �

الوعي باملشروع:  �

إثبات فهم املتطلبات والتعقيدات الرئيسية للمشروع   �

5.5.3 املوافقة على املستثمرين املؤهلني مسبقا

بعد دراسة الطلبات املقدمة من املستثمرين، ترفع جلنة املنافسة إلى الهيئة تقريرا يلخص نتائج تقييم طلبات التأهيل، بحيث يتضمن 
قائمة بأسماء األطراف املؤهلة للمشاركة يف املرحلة التالية من عملية املناقصة واألطراف غير املؤهلة، مع بيان أسباب هذا االستبعاد 

ودرجات التقييم التفصيلية، إن وجدت.
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وبعد دراسة تقرير جلنة املنافسة، حُتيل الهيئة التقرير إلى اللجنة العليا، مع توصيات الهيئة فيما يتعلق بطلبات التأهيل. 

5.5.3.1  التواصل مع مقدمي العطاءات املؤهلني مسبقا

بعد اعتماد اللجنة العليا على نتائج التأهيل املسبق ملقدمي العطاءات، تقوم الهيئة بإبالغ مقدمي العطاءات غير الناجحني واملؤهلني 
مسبقا بأسرع ما ميكن برسالة خطية يتم إرسالها لهم على العناوين احملددة يف طلباتهم، كما تعلن الهيئة   عن أسماء مقدمي العطاءات 

املؤهلني مسبقا يف اجلريدة الرسمية والصحف احمللية ونشر القائمة على موقع الهيئة.

إعداد واعتماد طلب تقدمي العروض )العطاءات(  5.6

5.6.1  إعداد طلب تقدمي العروض 

تقوم جلنة املنافسة )مبساعدة من مستشار املشروع( بإعداد طلب تقدیم العروض، مع مراعاة األحكام ذات الصلة الواردة يف الالئحة 
العامة لإلطالع  والتشريع واجلهة  الفتوى  إدارة  إلى  العروض  تقدمي  أمور أخرى. ويجب تقدمي مستندات طلب  التنفيذية من جملة 
واملوافقة عليها. ومن ثم تقوم الهيئة وجلنة املنافسة بعد ذلك برفع مستندات طلب تقدمي العروض مع صيغة اإلعالن املُعّد إلى للجنة 
العليا للموافقة عليها. وملساعدة اللجنة العليا، تقدم الهيئة مذكرة تتضمن ملخصا تنفيذيا لوثيقة طلب تقدمي العروض ومعايير التقييم.

وبعد املوافقة على وثائق الدعوة لتقدمي العروض، تقوم الهيئة بنشر اإلعالن عن طلب تقدمي العروض من خالل ما يلي:

وسائل اإلعالم  �

اجلريدة الرسمية  �

يف جريدتني كويتيتني يوميتني على األقل وبلغتني عربية وإجنليزية  �

وسائل اإلعالم احمللية و الدولية األخرى التي تتناسب وطبيعة املشروع.  �

املوقع االلكتروني للهيئة.  �

وميكن أيضا إصدار بيانات صحفية. كما ينص القانون رقم )39( لسنة 2010 على أن اإلعالن عن الدعوة لتقدمي طلبات التأهيل يجب 
أن تُنشر يف اجلريدة الرسمية ويف بعض الصحف واملجالت املتخصصة الدولية واحمللية إذا ما اعتُبر ذلك ضروريا.

طـــــــرح املشـــــروع
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5.6.1.1  حملة عامة حول محتويات طلب تقدمي العروض 

يجب أن يكون طلب تقدمي العروض أداة اتصال فعالة ذات اجتاهني بني جلنة املنافسة ومقدمي العطاءات. لذلك، يجب أن يتضمن 
طلب تقدمي العروض معلومات حول املشروع ومتطلبات جلنة املنافسة ملقدمي العطاءات، وأن يحدد طريقة إرسال مقدمي العطاءات 

لعروضهم إلى جلنة املنافسة. ويجب أن تكون احملتويات مخصصة بحسب طبيعة كل مشروع على حدة.

ويشمل طلب تقدمي العروض عادة ستة أقسام تتضمن العناصر التالية )موضحة أدناه بشكل كامل(:

معلومات عامة ملقدمي العطاءات، مبا يف ذلك وصف مفصل للمشروع   |1

التعليمات ملقدمي العطاءات  |2

الشروط املرجعية  |3

االشتراطات الفنية واملالية األساسية الُدنيا التي يجب أن يفي بها مقدمو العطاءات؛  �

خصائص اخلدمة ومؤشرات األداء الرئيسية؛  �

آليات الدفع ونظم العقوبات  �

وثائق العقد النموذجية:  |4

نسخة من مسودة عقد الشراكة واتفاقية الشركاء املساهمني   �

عقود إيجار األرض، إن وجدت  �

وثيقة االلتزام  �

عقد اإلحالل واإلستبدال  �

اتفاقية ضمان السرية  �

املعلومات الفنية والقانونية واملالية املطلوبة من مقدمي العطاءات  |5

طريقة تقييم العطاءات:  |6

املعايير املستخدمه لتقييم العطاءات؛ و  �

إجراءات العطاءات األخرى.  �

وتشمل طلبات تقدمي العروض عادة بعض املالحق مبا يف ذلك: سياسة تضارب املصالح، وقانون الشراكة والئحته التنفيذية، والدراسات، 
والتقارير، واملخططات، وما إلى ذلك.
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5.6.1.2  معلومات عامة ملقدمي العطاءات 

وصف املشروع. يجب أن يقدم طلب تقدمي العروض وصفاً تفصيلياً للمشروع، مبا يف ذلك املواصفات واملكونات والتقديرات األولية 
للكميات، إن وجدت؛ معلومات عن املوقع؛ واخلصائص واخلدمات املتاحة يف املنطقة اجلغرافية. كما يجب أن يعبر طلب تقدمي العروض 

النتائج املنشودة واملتوخاة للجهة العامة من املشروع.

تفاصيل األرض واألصول. يجب أن يبني طلب تقدمي العروض بوضوح مساحة األرض املخصصة للمشروع وسعرها األساسي وأي حقوق 
انتفاع مرتبطة بها؛ وقائمة بأية أصول أخرى تقدمها اجلهة العامة أو أي جهة أخرى تابعة للدولة، مع بيان املقابل الذي سيتم حتصيله، 

إن وجد، وطريقة احلساب وأية رسوم قد يكون على املستثمر دفعها مقابل هذه احلقوق أو األصول.

اإلفصاح عن املقترحات واألفكار املقدمة )غير امللتمسة(. يجب أن يبني طلب تقدمي العروض بوضوح ما إذا كان املشروع يجري طرحه 
بناء على مقترح مت طرحه، وحتديد مقدم املقترح إذا كان ذلك مناسبا، وأن يذكر بأن صاحب الفكرة أو املقترح قد أجرى دراسة 
اجلدوى املتكاملة ومت قبولها من اللجنة العليا. كما يجب أيضا أن يحدد طلب تقدمي العروض املزايا التي سيحصل عليها مقدم الفكرة 
يف املناقصة على أساس ما إذا كان املشروع يعتبر مبادرة أو مشروع متميز وفق أحكام املادة )20( من قانون الشراكة. حيث ينص قانون 
الشراكة على أنه إذا أقرت اللجنة العليا أن فكرة املشروع عبارة عن مبادرة يحصل صاحب املقترح على تكاليف دراسة اجلدوى، مضافاً 
إليها 20% من هذه التكلفة )بحد أقصى 200,000 دينار كويتي(، )انظر القسم 4.3.1 من الدليل(. كما يحصل على أفضلية قبول 
عطائه بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء ما لم يتم تنفيذ املشروع من خالل شركة مساهمة عامة، و 10% كحد أقصى من أسهم الشركة 
املساهمة العامة. وحتدد اللجنة العليا توزيع هذه النسبة. وإذا اعتبرت الفكرة كمشروع متميز، يحصل صاحب الفكرة على تعويض عن 

تكاليف دراسة اجلدوى فقط، باإلضافة إلى 10% من هذه التكلفة أو 100,000 دينار كويتي، أيهما أقل.

اإلطار اخلارجي. ينبغي أن يوضح هذا اجلزء من طلب تقدمي العروض البيئة التنظيمية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي 
سيتم فيها تنفيذ املشروع. 

إطار املشروع. يحدد هذا اجلزء من طلب تقدمي العروض منظور اجلهة العامة بشأن الشراكة وكيفية تنظيمها. ويحدد إطار املشروع، 
دون أن يكون إلزاميا، ووجهة نظر اجلهة العامة عن طبيعة العالقة املرجوة بني األطراف املتعاقدة. وتختلف هذه التفاصيل وفقاً لنوع 

نظام الشراكة وهيكل التمويل احملتمل للمشروع. 

أصول املشروع. يحدد هذا اجلزء من طلب تقدمي العروض األصول التي ستملكها شركة املشروع وما هي األصول اململوكة للدولة 
املخصصة للمشروع طوال مدة عقد املشروع، وكذلك أي أصول تضاف إليه خالل مدة املشروع )انظر القسم 6.2 أدناه(.

إطار طرح املشروع واجلداول الزمنية. يبني هذا اجلزء من طلب تقدمي العروض إجراءات الطرح واجلداول الزمنية. وينبغي توضيح 
التشريعات واللوائح التي تنظم ذلك، مع بيان حول امتثال املشروع لهذه املتطلبات حتى تاريخه. ويجب وصف اإلجراءات بشكل شامل، 

مبا يف ذلك أي إجراءات موازية، مثل احلصول على املوافقات والتصاريح.

طـــــــرح املشـــــروع
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5.6.1.3  تعليمات ملقدمي العطاءات 

يقدم هذا اجلزء من طلب تقدمي العروض قائمة رسمية باملتطلبات التي يجب على جميع مقدمي العطاءات االلتزام بها. حيث يشتمل 
على ما يلي:

طريقة إعداد العطاء وعدد املظاريف املختومة املطلوبة ومضمون كل منها ومكان تقدميه )ويف هذا الصدد، يجوز للجنة العليا أن   �
توافق، بحسب إجراءاتها احملددة، على تقدمي العطاءات بوسيلة من وسائل االتصال اإللكترونية التي تتوفر فيها السرية الالزمة( 
- وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب تقدمي جميع العطاءات يف ظرفني منفصلني: مظروف العرض الفني ومظروف العرض املالي، ما 

لم ينص على خالف ذلك يف طلب تقدمي العروض؛

املوعد النهائي لتقدمي العطاءات: هناك عالقة مباشرة بني الوقت املسموح به إلعداد العطاءات وجودة العطاءات، وبالتالي ينبغي   �
منح مقدمي العطاءات الوقت الكايف إلجراء الدراسة املكثفة، وإعداد جميع الوثائق املطلوبة للتأهيل املسبق، وإعداد العروض، 
والتنسيق مع املؤسسات املالية واملقاولني من الباطن، بحيث تكون العروض جيدة. وقد حددت الالئحة التنفيذية بعض األطر 
الزمنية الدنيا دون أن حتظر حتديد إطارا زمنيا أطول، وبالتالي ينبغي اتخاذ القرار يف هذا اخلصوص على أساس كل حالة على 
حدة، واعتبار مستويات التعقيد لكل مشروع. وبالنسبة لطلبات التأهيل املسبق، فإن احلد األدنى لعدد األيام املنصوص عليها هو 
15 يوماً )املادة 14 من الالئحة التنفيذية(، وبالنسبة لتقدمي العطاءات فإن احلد األدنى لعدد األيام هو 90 يوماً )املادة 23 من 

الالئحة التنفيذية(.

قيمة التأمني اإلبتدائي والذي يجب أن يسدد بالدينار الكويتي ويكون هذا التأمني بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد   �
لدى دولة الكويت. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إلى أنه إذا كان أي بنك أو مؤسسة مالية جزء من حتالف املستثمر، يعتبر الشيك 

املصدق أو خطاب الضمان الصادر عن هذا البنك أو املؤسسة املالية غير مقبول.

املدة املقررة لصالحية العطاء وآلية متديد فترة الصالحية هذه؛  �

القواعد املتعلقة بتقدمي العروض املالية بالعملة الرسمية الكويتية؛  �

الوثائق واملعلومات التي يتعني على املستثمر إرفاقها بالعرض.  �

املستندات املطلوبة من أي حتالف يتقدم بعطاء مبا يف ذلك نسخة عقد التحالف مصدقاً عليها من اجلهات الرسمية وبيان املفوض   �
يف متثيل التحالف ووثيقة تفويضه.

بيان مقدار كفالة حسن التنفيذ املطلوب تقدميها من قبل املستثمر املتعاقد، وأن تقدم يف شكل خطاب ضمان صادر أو معزز من   �
بنك مرخص له بالعمل يف دولة الكويت مع بيان صيغة هذه الكفالة واملدة التي يجب تقدميها خاللها بعد اختيار املستثمر الفائز 

ومدة صالحيتها وآلية متديدها.

قائمة بالضرائب والرسوم املعفاة والتي يتم حتديدها وفقا لطبيعة املشروع واعتمادها من قبل اللجنة العليا وتضمينها يف وثائق   �
عقد الشراكة؛ و

أي شروط أخرى تكون ضرورية وفقاً لطبيعة املشروع ومتوافقة مع أفضل املمارسات الدولية.  �
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املتطلبات املتعلقة باألطراف األخرى: غالباً ما يشمل مشروع الشراكة أطراف أخرى، مثل البلدية أو مزود خدمات. وتتطلب عالقات 
الطرف الثالث التواصل بني األطراف ذات العالقة خالل تقدمي العطاء، وموافقة واضحة ومحددة من الطرف الثالث تفيد البت يف 
جميع املسائل. وينبغي أن يوضح طلب تقدمي العروض إرشادات ملقدمي العطاءات حول هذه املتطلبات، ويفضل أن يتم ذلك مع أمثلة 

لنوع االتفاق الذي سيتم صياغته.

غرفة البيانات: ينبغي أن يقدم طلب تقدمي العروض إرشادات ملقدمي العطاءات بشأن الترتيبات التي يتم اتخاذها للوصول إلى غرفة 
البيانات التي حتتوي على معلومات حول املشروع. وينبغي للجنة املنافسة أن تتيح يف غرفة البيانات أكبر قدر ممكن من املعلومات 
لتيسير عملية تقدمي العطاءات، ولكن ال ينبغي أن تضمن صحة املعلومات؛ بل ينبغي أن يتحقق مقدمو العطاءات من جميع املعلومات 
آثار على مشروع الشراكة. وينبغي أن تتم صياغة شروط طلب تقدمي  بأنفسهم. وهذا يعتبر عنصراً حاسماً يف نقل املخاطر، وله 
العروض اخلاصة بغرفة البيانات بعناية لتوضيح عدم وجود ضمانات بشأن املعلومات ما لم تقرر اجلهة العامة العكس بناء على دراسة 

متأنية للقيمة مقابل املال.

بيانات تقييم األثر البيئي واالجتماعي )ESIA(: ينبغي أن يقدم طلب تقدمي العروض معلومات بشأن جميع عمليات تقييم األثر البيئي 
واالجتماعي التي يتعني إجراءها، وأن يحدد شروط العمل الذي يجب أن تنفذه شركة املشروع.

الدراسة املكثفة ملقدم العطاء: ينبغي أن يشدد طلب تقدمي العروض على أهمية الدراسة املكثفة ملقدم العطاء قبل تسليم العطاء. إن 
أي افتراضات لم يتم التحقق منها من قبل مقدم العطاء يف مرحلة التقدمي من شأنه أن يؤخر اإلقفال املالي وقد يهدد عملية الطرح 
بأكملها. وحيث أن معلومات املشروع التي سيتم ضمانها من قبل جلنة املنافسة أو اجلهة العامة أو الهيئة، إن وجدت، ستكون قليلة 
جداً، يجب أن تكون الدراسة املكثفة ملقدمي العطاءات شاملة ويجب أن تتضمن مجموعة من الدراسة املكثفة الفنية واملالية والقانونية، 
وبالتالي يجب مراعاة ذلك يف اجلدول الزمني لطرح املشروع احملدد يف طلب تقدمي العروض. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يحدد 

طلب تقدمي العروض الترتيبات اخلاصة بزيارات مقدمي العطاءات إلى موقع املشروع.

تعريف املصطلحات: يجب أن يقدم طلب تقدمي العروض تعريف واضح جلميع املصطلحات املستخدمة يف كامل الوثيقة، وذلك لضمان 
الوضوح. ويجب أن تكون التعريفات نفس تلك املستخدمة يف مسودة عقد الشراكة.

5.6.1.4  الشروط املرجعية

اإلشتراطات األساسية الُدنيا

من الضروري حتديد احلد األدنى من املواصفات التي ميكن توقعها من املناقصة لتحقيق أهداف املشروع احملددة مسبقا، على النحو 
احملدد يف دراسة اجلدوى املتكاملة. وبناء على ذلك، ينبغي أن يتضمن طلب تقدمي العروض عادة اإلشتراطات التالية كحد أدنى:

اإلشتراطات الفنية: مبا يف ذلك جميع املكونات الفنية األساسية طوال دورة حياة اخلدمة، واحلد األدنى من املتطلبات التشغيلية.

اإلشتراطات القانونية: مبا يف ذلك اشتراطات اجلهة العامة فيما يتعلق بأنواع املشاركني يف التحالف، وتفاصيل مقدم العطاء، وورقة 
شروط العمل، أو مسودات العقود من الباطن من املستوى األول.

اإلشتراطات املالية: مبا يف ذلك إثبات املالءة املالية، وافتراض املخاطر، والتمويل من قبل املستثمرين، وشروط عقد القرض واحلد 
األدنى من متطلبات التأمني.
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اشتراطات السعر: مبا يف ذلك معلومات عن توفر املدفوعات / التعرفة/ رسوم املستخدم وما إلى ذلك، وأسعار شراء األسهم.

وهذه اإلشتراطات التي متثل احلد األدنى ستحدد ما إذا كان العطاء مستوفياً للشروط من عدمه. وسيتم رفض العطاءات التي ال 
تستويف هذه االشتراطات خالل عملية التقييم. لذا ، يجب عند صياغة هذه االشتراطات ان ال تؤدي الى كبح االبتكار او تكون مرهقة 

بحيث تؤدي الى استبعاد عطاءات من غير جدوى

اإلفصاح عن املالءة املالية )املقدرة على حتمل التكاليف(

يحدد بيان املالءة املالية يف مرحلة طلب التأهل مبلغ التمويل الذي ترغب اجلهة العامة يف دفعه )املساهمات يف رأس املال واملدفوعات 
املوحدة( أو املبلغ الذي من املرجح أن يدفعه املستخدم النهائي )أو يستطيع دفعه(. واإلفصاح عن املالءة املالية ملقدمي العطاءات له 
مزايا وعيوب على السواء؛ وبالتالي ينبغي اتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة بعد دراسة متأنية. وتتمثل أهم فائدة من فوائد 
اإلفصاح يف أنه يقلل من مخاطر العطاءات التي ال ميكنها حتمل التكاليف، وتشجيع العطاءات التي تركز على حتقيق أقصى قدر 
من القيمة مقابل املال. كما انه يف ظل عدم وجود فهم مشترك للقيود املفروضة على املقدرة على حتمل التكاليف، ستكون العطاءات 
متفاوتة إلى حد كبير مما يجعل عملية التقييم صعبة. وباملقابل، فإن عيب اإلفصاح هو أن املنافسة على األسعار من املرجح أن تكون 

أكثر محدودية وقد ال تؤدي إلى احلصول على أقل عطاءات متوقعة.

تخصيص األراضي

ينص قانون الشراكة والئحته التنفيذية على ما يلي فيما يتعلق بتخصيص األراضي:

الشروط  يف  مسبقا  باألرض  االنتفاع  حق  ومدة  وقيمة  العقد  مدة  حتدد  للدولة،  مملوكة  أرض  على  املشروع  تنفيذ  حالة  يف   �
املرجعية، وتكون مدة حق االنتفاع باألرض موازية ملدة االستثمار. ويف هذه احلالة، تقدر قيمة حق االنتفاع حسب طبيعة املشروع 

واستخداماته ودراسة اجلدوى املتكاملة.

وعلى الهيئة أن تدرج أي طلب بتخصيص أرض للمشروع ضمن توصياتها باملوافقة على املناقصة املرفوعة إلى اللجنة العليا.  �

يجب أن يتضمن طلب تقدمي العروض مساحة األرض املخصصة للمشروع، إن وجدت، وقيمة حق االنتفاع بها وأي أصول قائمة   �
عليها أو ستوفرها اجلهة العامة لشركة املشروع، وما إذا كان سيتم استيفاء أي مقابل نظير االنتفاع بها.

وتشمل دراسة اجلدوى املتكاملة إجراء بحث تفصيلي حول وضع أي دعاوى بشأن األرض، وحقوق االنتفاع وعقود اإليجار الطويلة 
والعوائق، فضال عن التحري عن الظروف اجليوفنية ومستويات التلوث احلالية، وتوافر املرافق اخلدمية وقدراتها، والوضع البيئي 
على  واحلصول  الطلبات  كافة  تقدمي  يف  سباقة  املنافسة  وجلنة  العامة  اجلهة  تكون  أن  وينبغي  لألرض.  اآلثار   / التراثية  واملعالم 
جميع املوافقات الالزمة لتفادي التأخيرات الحقاً. املسائل املتعلقة بأراض املخصصة للمشروع تأتي أيضا يف طليعة اهتمام مقدمي 
العطاءات: كونهم يريدون احلصول على معلومات مؤكدة فيما يتعلق باستخدامهم لألرض طوال مدة عقد الشراكة. وبالتالي ينبغي 

تقدمي معلومات بشأن قضايا األراضي إلى مقدمي العطاءات يف وثائق املناقصة.
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األصول القائمة اململوكة للجهة العامة

يف احلاالت التي يتعني فيها على اجلهة العامة تقدمي أصول عينية يف مشروع الشراكة، ينبغي منح مقدمي العطاءات إمكانية الوصول 
إلى جميع املعلومات املتعلقة بهذه األصول، مبا يف ذلك حالتها وسجالت صيانتها. فاألصول القائمة للجهات العامة تعتبر فئة مخاطر 
منفصلة،   وقد ال يرغب مقدمو العطاءات يف قبول مخاطر األداء والتوفر إذا لم تتوافر لهم معلومات تفصيلية ميكن االستناد عليها يف 

دراسة الدراسة املكثفة التي يقومون بها.

استبدال األصول والتصرف بها

عند انقضاء مدة العقد، تنتقل ملكية املشروع واملنشآت إلى الدولة مع جميع مكوناته دون مقابل أو تعويض، باستثناء األصول اململوكة 
للمستثمر واملبينة يف وثائق العقد والتي ال تؤول إلى الدولة أو تؤول إليها مبقابل أو تعويض محدد. وينظم العقد تصفية / إنهاء املشروع 

ونقله إلى الدولة.

مواصفات اخلدمات

مواصفات اخلدمة هي تنقيح إضايف للخدمات احملددة يف دراسة اجلدوى. وينبغي حتديد جميع النواجت املطلوبة لتقدمي اخلدمة يف 
الشراكة، وحتدد  بعقد  املرفقة   )SLAs( العروض. وتشكل مواصفات اخلدمة هذه األساس التفاقيات مستوى اخلدمة  طلب تقدمي 
اخلدمات التي ينبغي أن تقدمها شركة املشروع )أو اجلهة العامة، يف ظروف خاصة(. ويف مرحلة طلب تقدمي العروض، ينبغي وضع 
مسودة اتفاقيات ملستوى اخلدمة حتتوي على جميع عناصر اخلدمات. وقد تكون بعض املتطلبات فارغة ألن مقدمي العطاءات مطالبون 
بتعبئتها وفقا ملواصفات اخلدمة؛ أما بقية املتطلبات أو االشتراطات فتحددها اجلهة العامة. ويف العادة فإن املتطلبات التي يتعني على 
مقدمو العطاءات تعبئتها تسمح لهم بإجراء تغييرات، ما لم يتم التحديد بأن هذا الشرط احملدد ميثل احلد األدنى املطلوب. وتوضح 

املبادئ التوجيهية التالية الطرق املمكنة لتحديد خدمات ومنشآت املشروع:

مواصفات املدخالت. سوف يكون لدى جميع املشاريع تقريبا بعض مواصفات املدخالت، لكن يف مشروع الشراكة ينبغي التقليل منها 
إلى أدنى حد ممكن. ومن الضروري حتديد هذه املواصفات مسبقاً وتصنيفها بشكل منفصل يف طلب تقدمي العروض، ألنه عندما تكون 
للجهة العامة متطلبات محددة تتعلق مبنشأة ستؤول إليها بعد انقضاء عقد الشراكة، قد تكون لديها مطالب خاصة بشأن جانب معني 
من جوانب املشروع وتريد إقامته بطريقة محددة. ومع ذلك، ينبغي أن تظل مواصفات املدخالت يف حدها أألدنى ألنها قد تؤثر سلباً 
على الكفاءة التشغيلية و / أو تصميم املنشأة. فجميع مواصفات املدخالت تفرض قيوداً على مقدمي العطاءات، ولذلك من الضروري 

النظر يف مدى مالءمتها قبل إدخالها يف طلب تقدمي العروض.

التعبير عن مواصفات اخلدمات واملنشآت عموماً كمخرجات ونتائج. وبالنسبة ملشروعات الشراكة، فإن  مواصفات املخرجات. يتم 
حتديد مواصفات املخرجات بصوره جيده تشجع على حتقيق القيمة مقابل املال واالبتكار ونقل املخاطر وأداء األصول على مدى كامل 
دورة حياتها وربط فعال ملعايير األداء بآلية الدفع. ومع ذلك، فإن العديد من مؤشرات األداء الرئيسية املعقدة، التي يصعب رصدها 
وقياسها وتنفيذها، ميكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية. وميكن أن تؤدي املواصفات شديدة الصرامة إلى إعاقة االبتكار وال تسمح بتوزيع 
املخاطر بطريقة مناسبة. وللتخفيف من هذه املخاطر، فإنه من الضروري أن تكون مواصفات املخرجات متوافقة مع طبيعة مشروع 
التغيرات املتوقعة يف الظروف من خالل بعض األُُطر املتفق عليه مسبقا لتسهيل  الشراكة الذي يجري تنفيذه. وينبغي أيضا تناول 

التفاوض.
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حالة مواصفات األصول. إن حالة وقيمة األصول يف نهاية مدة املشروع تعتبر ذات قيمة كبيرة بالنسبة للجهة العامة. ومبا أن األصول 
سوف تؤول إلى اجلهة العامة، يجب أن تكون يف حالة محددة، األمر الذي يفرض دورات االستبدال والصيانة وكذلك االفتراضات املالية 
مثل اإلهالك. ويُعبر عن احلالة عادة بـ "العمر االفتراضي املتبقي" أو "العمر االفتراضي املستنفد"، على النحو الذي حتدده معايير 

الصناعة أو على النحو املتفق عليه بني اجلهة العامة وشركة املشروع يف عقد الشراكة.

وينبغي أن يحدد طلب تقدمي العروض معايير موضوعية قابلة للقياس ومتوافقة مع أفضل املمارسات، مما يجعل االستخدام املكثف 
للمواصفات السارية على جميع املكونات القياسية للمشروع. وهذه املواصفات ميكن أن تكون مواصفات البناء ومتطلبات التشغيل 
القياسية )مثل معايير األيزو(. وبالتالي من املهم حتديد املعايير املناسبة بحذر، بناء على مدى مالءمة املشروع، واستخدام الصناعة، 

وما إلى ذلك.

مؤشرات األداء الرئيسية: ينبغي ذكر قياسات األداء يف طلب تقدمي العروض، وينبغي أن تكون موضوعية وقابلة للقياس. كما يجب أن 
يحدد طلب تقدمي العروض وعقد املشروع ما يلي:

مؤشرات األداء الرئيسية التفصيلية التي حتدد مستوى األداء املطلوب؛  �

طريقة رصد وقياس األداء مقابل مؤشرات األداء الرئيسية احملددة؛  �

ما هي معلومات األداء املطلوبة، وكيف يتم جمعها، ومن يقوم بذلك؛  �

حقوق اجلهة العامة يف إجراء عمليات التدقيق أو التفتيش العشوائي؛   �

متى يبدأ قياس األداء؛  �

كيف يتم التبليغ وإعداد التقارير حول نتائج قياس األداء واتخاذ اإلجراءات بشأنها؛   �

عواقب سوء األداء وتكرار األداء الضعيف؛ و  �

أي حتديث لعملية إدارة العقود.  �

آليات صرف املستحقات ونظم العقوبات

حيثما كان ذلك مالئما، يجب أن حتدد وثائق طرح املشروع بوضوح هيكل آلية صرف املستحقات. وميكن أن يتم صرف املستحقات 
للمستثمر بطريقة الدفع على أساس توفر اخلدمة )وتعرف أيضا باسم "املدفوعات املوحدة"( من اجلهة العامة، ومدفوعات القدرة 
)أي "رسوم املستخدم"(، أو مزيج من كليهما. ولكل منها خصائص مختلفة. فآلية املدفوعات املوحدة من اجلهة العامة متنح ثقة أكبر 
للمستثمر مقارنة برسوم املستخدم نظرا ألنه ال يتطلب من املستثمر حتمل مخاطر الطلب أو التحصيل. كما أنها تسمح للجهة العامة 
بإدارة األداء بشكل أفضل من خالل اخلصم مقابل عدم أداء املستثمر. ومع ذلك، يعني "هيكل املدفوعات املوحدة " أن اجلهة العامة 
آلية رسوم  "املدفوعات املوحدة" طوال مدة االمتياز. ومن ناحية أخرى، تعتبر  تتحمل مسؤولية مباشرة وبصورة مستمرة عن سداد 
املستخدم عرضة ملخاطر الطلب والتحصيل، وبالتالي، عادة ما يكون املستثمرين أكثر حذراً عند تقدمي العطاءات للمشاريع التي تستند 
فيها اإليرادات على رسوم املستخدم. وقد ىؤدي ذلك إلى احلد بشكل جزئي من القيمة مقابل املال للمشروع، وقد يطلب املستثمر يف 

بعض احلاالت من احلكومة تأمني مخاطر الطلب.
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ويف احلاالت التي تقوم فيها اجلهة العامة أو جهة حكومية أخرى بشراء خدمات من شركة املشروع وتدفع مقابل موحد10، يجب أن 
يحدد طلب تقدمي العروض تفاصيل آلية الدفع، والتي ينبغي أن تتضمن معلومات حول املسائل التالية:

مؤشر مناسب ملعاجلة التضخم؛  �

آلية ملعاقبة الفشل اجلزئي أو الكلي يف توفير اخلدمة وأدائها، من خالل استقطاعات جزائية؛ و  �

آلية للتعامل مع التغييرات يف متطلبات اخلدمة.  �

5.6.1.5  منوذج العقد

تنص املادة )25( من الالئحة التنفيذية على احلد األدنى للعقود التي تشكل عقد الشراكة، والتي تشمل ما يلي:

عقد الشراكة.  |1

عقود إيجار األرض، إن وجدت.  |2

وثيقة االلتزام )تعرف أيضا بوثيقة التعهد(: بعد موافقة اللجنة العليا على اعتماد التوصية باملستثمر الذي مت اختياره لترسية   |3
املناقصة عليه، يُدعى املستثمر الفائز إلى التوقيع مع اجلهة العامة املختصة ومع الهيئة على وثيقة اإللتزام املرفق بها وثائق العقد 
التي مت االتفاق عليها. بيد أن هذه الوثائق، باستثناء اتفاقية ضمان السرية، ال تترتب عليها أي آثار قانونية أو تكون ملزمة للدولة 

إال بعد استيفاء الشروط املسبقة للتعاقد املبينة يف وثيقة اإللتزام. )تعريف الالئحة التنفيذية واملادة 45(

العالقات  ومواصلة  املشاركة  احلق يف  املقرض  يعطي  )والذي  املقرض  إحالل  عقد  من  مزيج  وهو  واإلستبدال:  اإلحالل  عقد   |4
التعاقدية للممولني يف حالة فسخ عقد الشراكة( وعقد االستبدال )وهو اتفاق ينظم شروط وأحكام استبدال املستثمر املتعاقد 
مبستثمر آخر بنفس مواصفات التأهيل والشروط املرجعية التي مت على أساسها ترسية املشروع أو أفضل منها وذلك الستكمال 

مدة التعاقد( ويتم توقيعه بني ثالثة أطراف: اجلهة العامة، شركة املشروع، وكالء ضمان املقرضني.

اتفاقية ضمان السرية: وهي اتفاقية يلتزم مبوجبها مقدمو العطاءات والهيئة واجلهة العامة بضمان سرية املعلومات املتبادلة يف   |5
شأن تنفيذها ويتم توقيعها قبل احلصول على وثائق طرح املشروع، وتبقى سارية املفعول حتى وقت تشكيل شركة املشروع.

يجب أن تتضمن وثائق طرح املشروع مسودة عقد الشراكة )والعقود ذات الصلة مثل عقد توريد الطاقة وعقد شراء الطاقة يف مشروع 
توليد الطاقة( وغيرها من االتفاقيات املذكورة أعاله، والتي تسمح ملقدمي العطاءات بإدخال بيانات عالية التنظيم. وينبغي أن يقوم 

مستشاري املشروعات بوضع مسودة عقد الشراكة وغيره من العقود املرتبطة به، بناء على أفضل املمارسات الدولية.

وجتدر اإلشارة إلى أن الهيئة ليست طرفا يف أي من العقود باستثناء وثيقة االلتزام واتفاقية ضمان السرية.

10  يشار إليها يف بعض األحيان بـ "الدفع مقابل األداء، أو "الدفع مقابل توفير اخلدمات" أو "مقابل االستهالك"
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انه من االهميه مبكان ان تضع اجلهة العامة بعني االعتبار املسائل التالية:

الضمانات التي قد تكون مطلوبة من املستثمر فيما يتعلق بأي ملكية فكرية تتضمنها أصول املشروع )على سبيل املثال، عندما   �
يطلب من شركة املشروع تقدمي نظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مستشفى(.

مختلف أنواع اخلصومات التي يتعني على اجلهة العامة أن تسعى إلى تعويضها  �

ما إذا كانت هنالك أية ظروف خاصة باملشروع تبرر دفع اجلهة العامة تعويض إلى شركة املشروع؛  �

ما إذا كان ينبغي للجهة العامة أن حتتفظ باحلق يف ممارسة السيطرة على موظفي شركة املشروع؛ و  �

يجب ان يكون للجهة العامة احلق يف استخدام حقوق امللكية الفكرية لشركة املشروع خالل أي مرحلة من مراحل إحالل اجلهة   �
العامة و / أو بعد انتهاء عقد الشراكة.

وينبغي أن توضح وثائق طرح املشروع أيضا اجلوانب احملددة التي يُطلب فيها من مقدمي العطاءات أو يسمح لهم بتقدمي مدخالت أو 
مالحظات على مسودة عقد الشراكة والعقود املرتبطة به.

باإلضافة إلى ذلك، تنص املادة رقم )26( من الالئحة التنفيذية على العناصر اإللزامية التالية يف عقد الشراكة:

موضوع العقد؛  �

مدة العقد، شاملة مدة البناء ومدة االستثمار.  �

االلتزام بإنشاء املشروع؛  �

حتديد اخلدمات ومقابل حتصيلها  �

اإلقرارات والضمانات والتعهدات  �

إجراءات التشغيل   �

االختبارات وآلية التقييم  �

تشغيل املشروع؛  �

طريقة احملاسبة وعملة الدفع  �

التأمني  �
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السجالت والتقارير  �

التنازل  �

حاالت فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي  �

تصفية املشروع وإنهاء العقد للمصلحة العامة  �

أسس التعويض  �

اللغة املعتمدة للعقد  �

طرق فض املنازعات  �

حق االنتفاع بأي أصول عينية توفرها الدولة  �

االشتراطات الفنية والبيئية واملالية واالقتصادية للمشروع  �

شروط األمن والسالمة  �

أية شروط وأحكام أخرى حتدد العالقة بني األطراف والتزاماتهم.  �

5.6.1.6  املعلومات الفنية والقانونية واملالية املطلوبة من مقدمي العطاءات

يجب أن حتدد وثائق طرح املشروع بوضوح جميع املعلومات املطلوبة من مقدمي العطاءات فيما يتعلق باجلوانب الفنية واملالية والقانونية 
لعطاءاتهم.

 وينبغي أن تطلب وثائق طرح املشروع على األقل املعلومات وااللتزامات التالية من مقدمي العطاءات:

الكشف الكامل عن التحالفات التي مت تشكيلها لتقدمي العطاءات، مبا يف ذلك اجلهات املمولة، والشركات األم.  �

جميع اجلوانب الفنية، مبا يف ذلك جميع تفاصيل اخلدمة ذات الصلة. وينبغي أن يطلب من مقدمي العطاءات إعداد اتفاقيات   �
مستوى اخلدمة التي ستكون جزءا من عقد الشراكة. وحيثما ال حتدد اجلهات العامة اتفاقيات مستوى اخلدمة باعتبارها أحد 
عملية  ولتبسيط  العروض.  تقدمي  طلب  يف  القياسية  واملواصفات  اخلدمة  تتناول  أن  عليها  يجب  الُدنيا،  األساسية  املتطلبات 
اتفاقيات مستوى اخلدمة ضمن املالحق املقررة ملشروع عقد الشراكة وكذلك يف اجلزء الرئيسي من  اإلعداد، يجب أن تكون 
العامة  اجلهة  على  يجب  ولكن  آخر،  إلى  مشروع  من  اخلدمة  مستوى  اتفاقيات  ومضمون  شكل  ويختلف  املتقدمني.  عروض 

)ومستشارها( أن تولي عناية كبيرة بتطوير مواصفات اخلدمة يف الصيغة النهائية ملشروع عقد الشراكة.
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مستوى التزام التمويل. ينبغي أن يطلب من مقدمي العطاءات تقدمي معلومات عن اجلهة التي ستقدم التمويل اخلاص وعن مدى   �
التزام الشركة بتمويل الدين وأسهم رأس املال. ويتحدد مستوى االلتزام املطلوب للتمويل، إلى حد ما، بجودة وثائق طرح املشروع 

ودراسة اجلدوى. ومن املرجح أن تؤدي املقترحات غير امللتزمة بالتمويل إلى مفاوضات مطولة.

ترتيبات إدارة الشركة )حوكمة الشركات(. يجب إظهار التزام مقدم العطاء باإلدارة مع عرض خطة مفصلة إلدارة شركة املشروع،   �
وكذلك إدراج نسخ من اتفاقيات الشركاء للشركات األم. ويشكل أعضاء التحالف شركة حتالف بحيث ميكن يف مرحلة الحقة أن 
تصبح شركة التحالف مساهما يف شركة املشروع، إلى جانب املساهمني اآلخرين يف شركة املشروع، أي اجلهات العامة واملواطنني 

الكويتيني / الهيئة.

الهيكل املالي. يجب أن تطلب وثائق طرح املشروع من مقدمي العطاءات تقدمي مناذج مالية تتضمن تفاصيل كافية تسمح للجنة   �
التمويل  توفير  وسيتم  طريقةالتمويل.  طبيعة  على  العطاءات  مقدمي  استجابة  وستتوقف  بالتفصيل.  العرض  بتحليل  املنافسة 
للشركات من امليزانية العمومية لشركة خاصة، يف حني أن متويل املشروع سوف يستفيد من متويل الدين محدود الرجوع لشركة 
املشروع. وبغض النظر عن االختالفات، حتتاج جلنة املنافسة إلى معلومات كافية متكنها من حتليل هيكل التمويل وحتديد ما إذا 
كان ميكن توفيره واستدامته طوال فترة املشروع. ويجب على مقدمي العطاءات أن يبينوا يف عطاءاتهم كيفية إدارة مخاطر أسعار 

الفائدة من خالل ترتيبات التحوط وكيف ستحقق هذه الترتيبات، إن وجدت، قيمة مقابل املال.

متطلبات الضمان. ينبغي أن يحدد طلب تقدمي العروض بوضوح نوع ومبلغ أي ضمان أو كفالة يتعني على مقدم العطاء الفائز   �
تقدميه، وأن يشترط على كل مقدم عرض احتساب تكلفة هذا الضمان كمكون منفصل من إجمالي سعر عطاءه. وينبغي أن يشمل 

ذلك ضمان مقابل التأخر يف بدء اخلدمة وااللتزامات املتعلقة بالصيانة.

محتويات النماذج املالية. ترد املعلومات الهامة يف النماذج املالية ملقدمي العطاءات، وينبغي أن يحدد طلب تقدمي العروض الشكل   �
الذي سيتم به عرض هذه املعلومات لتمكني جلنة املنافسة من مقارنة منوذج مقدم العطاء مع منوذج دراسة اجلدوى املتكاملة 

ومناذج مقدمي العطاءات األخرين. وينبغي مراجعة القائمة املرجعية أدناه لكل مشروع.

يجب على كل منوذج مالي أن:

يكون بصيغة إلكترونية ونسخ مطبوعة وأن يكون متوافقاً مع برنامج احلاسوب احملدد.  �

مصحوب بشرح شامل ومفصل للنموذج وكيفية تشغيله؛  �

يُفصح بوضوح عن جميع االفتراضات الكلية واجلزئية والعامة.  �

يكون له تاريخ أساسي كما هو محدد يف طلب تقدمي العروض - نظراً لتغير قيمة املال، )ويجب أن يحدد طلب تقدمي العروض   �
نقطة زمنية محددة تكون مشتركة بني جميع العطاءات(؛

يُعرض على أساس شهري لفترة اإلنشاء، وبعد ذلك على أساس نصف سنوي؛  �

تقدمي ملخصات سنوية عن كل سنة حتى انتهاء عقد الشراكة؛  �
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يعرض جميع البيانات املطلوبة بالقيمة االسمية واحلقيقية وصايف القيمة احلالية )باستخدام سعر اخلصم احملدد يف طلب   �
تقدمي العروض(؛

تقدمي هيكل للتحالف املتقدم، أو الهيكل املؤسسي للمشروع بالتفصيل؛  �

يقدم معلومات تفصيلية حول مصدر التمويل وجدول الستخدام أموال للمشروع، مبا يف ذلك النفقات الرأسمالية، ومجموع   �
تكاليف التشغيل والصيانة )مبا يف ذلك االستبدال(، مع تفاصيل توزيع جميع افتراضات اإليرادات واحلسابات، سواء من 

املقابل الذي تدفعه الدولة )الدفع املوحد( أو من خالل رسوم املستخدمني؛

يقدم تفاصيل املبالغ الواجب دفعها للجهة العامة مقابل األرض املخصصة للمشروع أو حقوق االنتفاع أو ألي جهة أخرى تابعة   �
للدولة مقابل األصول التي تخصصها للمشروع، وللجهة العامة مقابل احلقوق القانونية لتنفيذ املشروع، إما كمبلغ محدد أو 

كنسبة مئوية من األرباح املكتسبة؛

وجدول  التمويل  وخطة  امللكية؛  وحقوق  للدين  املقترحة  واملستويات  األنواع  ذلك  يف  مبا  للمشروع،  التمويلي  الهيكل  يقدم   �
األساسية،  والتكاليف  واألحكام  والشروط  التمويل،  واستخدامات  واملبالغ  املصادر  التي حتدد جميع  التمويلية  االفتراضات 

والهوامش، والرسوم؛

يقدم تفاصيل األسهم احملتملة لكل عضو من أعضاء التحالف، مع النسبة املئوية إلجمالي حقوق امللكية التي ميثلها؛  �

يقدم تفاصيل قروض املشاركة يف راس املال وقرض املساهمني والتي يجب أن تتضمن: مصدر التمويل ومقدار األموال التي   �
يستطيع املساهمني اإللتزام بها، وموعد مساهماتهم - وبدال من ذلك، يحب أن يُقدم يف هيكل متويل الشركة مجموعة كاملة 

من البيانات املالية للشركات التي تقدم التمويل؛ 

يبني تكلفة الدين يف هيكل متويل املشروع أو هيكل متويل الشركات احملوط، بحيث يبني بوضوح مستوى الرسوم والهامش،   �
واألُُسس والعوامل التي تشكل هذه الرسوم، مبا يف ذلك جدول الديون لكل تسهيل ائتماني، وجدول السحب والفوائد املدفوعة 

والرسوم وجداول السداد.

بيان أسس وتكاليف ترتيبات التحوط املقترحة ألسعار الفائدة؛  �

بيان افتراضات معدل التضخم؛  �

حتديد أي سلع أو خدمات مقومة بالعملة األجنبية، ويوضح االنكشاف للعمالت األجنبية، واستراتيجيات التحوط، وحسابات   �
سعر الصرف؛

بيان األساس لرسملة الفائدة.  �

يقدم شرح شامل ومفصل جلميع افتراضات املعاملة الضريبية؛  �

بيان جميع نسب االنتاج الرئيسية وفئات العائد؛  �
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5.6.1.7  منهجية التقييم 

يينبغي أن يقدم طلب تقدمي العروض فئات تقييم واسعة بدال من طرق تسجيل النقاط التفصيلية أو تخصيص عالمات، ألن طرق 
التقييم من خالل تسجيل النقاط أو تخصيص عالمات تؤدي إلى تصميم العروض بحسب التقييم، وليس بحسب أفضل قيمة للمشروع. 
وينبغي عدم الكشف عن عدد العالمات املخصصة لكل فئة رئيسية أو فئة فرعية يف طلب تقدمي العروض. بيد أنه ينبغي وضع منهجية 

للعملية والتقييم بحيث يضمن مقدمو العطاءات عملية قابلة للتدقيق مع الضوابط واألوزان.

بيان أرصدة جميع احلسابات االحتياطية وهياكل التأمني؛  �

يقدم التقديرات املتوقعة للميزانية ، واألرباح واخلسائر، وقوائم التدفق النقدي؛  �

بيان حساب معدل صايف القيمة احلالية لإليرادات احلقيقية باستخدام معدل اخلصم احملدد يف طلب تقدمي العروض؛  �

بيان حساب معدل العائد الداخلي املتوقع قبل التمويل والضرائب، من حيث القيمة احلقيقية واالسمية؛  �

بيان حساب العائد احلقيقي واالسمي على حقوق امللكية كتعويض لعكس العائد األساسي على حقوق امللكية طوال مدة عقد   �
الشراكة؛

يقدم حتليل احلساسية )sensitivity analysis( للنفقات الرأسمالية والتشغيلية ومعدالت الفائدة، وأسعار الفائدة، وفترات   �
السماح لسداد أصل الدين، واستحقاق الديون، والتضخم، وانخفاض قيمة الدينار الكويتي، ومعامالت العمالت؛

يحدد أساس وتكلفة تسعير املخاطر؛ و  �

بالنسبة للتمويل املشترك ملشروع الشراكة بني احلكومة واملستثمر، يحدد أيضا نسبة الدين إلى حقوق امللكية املقترحة، ونسب   �
تغطية خدمة الدين السنوية، ونسبة تغطية عمر القرض، ونسبة تغطية عمر املشروع.
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للعطاء سيتم منحها عالمات من 100 درجة. وسيتم تضمني  والسعرية  الفنية  العناصر  أن  العروض  تقدمي  أن يحدد طلب  وينبغي 
الدرجات التي حصلت عليها يف النتيجة الكلية ملقدم العطاء، باستخدام معادلة بسيطة للمتوسط احلسابي املرجح: أ × )النتيجة الفنية 

/ 100( + ب × )النتيجة املالية / 100( = ج

حيث:

هو الوزن الفني )بني 50% و 70%(؛ أ 

هو الوزن املالي )بني 30% و 50%(. و ب 

هي النتيجة اإلجمالية التي حققها مقدم العطاء. ج 

وألغراض تطبيق هذه املعادلة، تشير عبارة "الفني" إلى جميع عوامل املشروع قيد التقييم غير العوامل املالية. وتختلف األوزان الفنية 
واملالية من مشروع إلى آخر، ويتم حتديدها خالل دراسة اجلدوى املتكاملة وإعداد طلب تقدمي العروض. ويف جميع احلاالت، يجب أن 

يكون العرض الفني أكثر وزنا من العرض املالي.

وفيما يلي احلد األدنى لفئات التقييم يف إطار العناصر الفنية واملالية. كما مت أيضاً تقدمي اقتراحات لفئات فرعية أخرى حتتاج إلى 
تنقيح على أساس كل مشروع على حدة. كما سيتناول هذا التقييم أيضا احلل املتكامل الشامل الذي يقدمه كل عرض. 

أ. االعتبارات الفنية

االعتبارات الفنية خالل مرحلة اإلنشاء:

مدى وجودة وسالمة التصميم وفعالية تكلفته وتشغيله وابتكاره.  �

مستوى التصميم ومتانة تقديرات التكاليف، مبا يف ذلك التخطيط الطويل األجل إذا كانت هناك حاجة للتوسعة أو التطوير يف   �
املستقبل.

التأثير على البيئة االجتماعية واملادية احليوية واالمتثال للتشريعات البيئية؛   �

القابليه للتنفيذ واجلداول الزمنية.  �

دمج التصميم والتطوير والعمليات مع برنامج واضح لبدء التشغيل. و  �

نظم إدارة اجلودة التي يقترحها مقدم العطاء  �

االعتبارات الفنية خالل مرحلة التسليم:

مدى جتاوز أهداف األداء املقترحة ونظم القياس للمواصفات الُدنيا.  �

طريقة التشغيل؛  �
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جودة ونوع اخلدمات املقترحة للمستهلكني وخطة طويلة األجل للتسويق / النمو التجاري ملشروعات الشراكة املدرة للدخل؛  �

إلى أي مدى تُسهم املمارسات التي يتبعها مقدم العطاء يف إدارة األصول وصيانتها يف حتقيق أهداف املشروع.  �

جودة الهيكل اإلداري املقترح واملوظفني والنظم واملمارسات؛  �

جودة خطط السالمة، مبا يف ذلك استخدام التقنيات املعتمده؛   �

تكامل املشروع مع اخلدمات القائمة؛  �

جودة نظم اإلدارة التي يقترحها مقدمو العطاءات؛   �

االمتثال للتشريعات البيئية؛   �

االمتثال ملتطلبات اجلهة العامة فيما يتعلق باملتابعة ورفع التقارير.  �

سهولة تشغيل املشروع، دون أو باحلد األدنى، من املضاعفات التي ميكن التغلب عليها بسهولة.  �

اجلودة الشاملة للخدمات والتجهيزات واملنشآت التي سيوفرها املشروع، ومطابقتها للمواصفات ومؤشرات األداء املطلوبة يف طلب   �
تقدمي العروض، والتدابير الرامية إلى احلفاظ على ذلك املستوى.

ب. االعتبارات القانونية

تشمل االعتبارات القانونية ما يلي:

قوة شركة املشروع اخلاصة مبقدمي العطاءات.  �

هل إجابات أو إقرارات مقدمي العطاءات يف املقترح تنعكس يف هياكلهم واتفاقيات الشركاء املساهمني؛  �

مستوى التزام كل عضو من أعضاء التحالف جتاه التحالف، ومشاركة كل عضو يف رأس املال؛ و  �

اإلضافات )أي التعديالت املقترحة( ملشروع عقد الشراكة )والعقود األخرى ذات الصلة، على سبيل املثال، عقد توريد الوقود يف   �
مشروع الطاقة( واآلثار احملتملة لإلضافات املقترحة.

ج. السعر )أو العرض املالي(:

يختلف السعر عن اجلوانب املالية للمقترح التي تكون جزءا من العرض الفني. فاجلوانب املالية )املغطاه سابقا( تتعلق بكيفية قيام 
شركة املشروع بتدبير األموال والشروط التي ستعمل مبوجبها، ومدى مالءمة افتراضات التكاليف، وجودة استراتيجيات التخفيف من 
املخاطر املالية. بينما يشير السعر أو العطاء املالي بشكل عام إلى تكلفة املشروع على اجلهة العامة )أو أي وكالة حكومية أخرى( وعلى 
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املستخدمني. وهو يشمل الرسوم املتعلقة بحقوق استخدام األراضي واملساعدات. وتشترط الالئحة التنفيذية أن يتم اعتبار السعر أو 
الغطاء املالي كعنصر متميز يف عملية تقييم العطاءات، مبا يف ذلك االعتبارات التالية:

أسعار املستهلك / التعرفة التي يتوقع أن يتحملها املستفيدون من أي خدمات أو منتجات يقدمها املشروع طوال مدة عقد الشراكة؛  �

املبالغ التي تدفعها اجلهة العامة إلى شركة املشروع على مدى فترة عقد الشراكة مقابل اخلدمات املقدمة، إن وجدت؛  �

املبالغ املستحقة للجهة العامة من شركة املشروع على مدى فترة عقد الشراكة مقابل إيجار األرض )حقوق االنتفاع( أو للجهة   �
العامة أو أي كيان آخر مملوك للدولة مقابل األصول املقدمة من قبل أي منهما الستخدامها يف تنفيذ املشروع والتشغيل، حسب 

االقتضاء؛ و

أي مبالغ تدفعها شركة املشروع مقابل منح احلق يف تنفيذ وتشغيل املشروع، سواء كان مبلغا محددا أو نسبة مئوية من األرباح   �
املتوقعة لشركة املشروع.

اعتبارات مالية أخرى:

التكلفة اإلجمالية للمشروع وموالئمتها للقيود املتعلقة بتحمل التكاليف؛  �

مدى واقعية النفقات التشغيلية والرأسمالية، مبا يف ذلك تقييم ما إذا كان قد مت احتساب تكاليف نظم إدارة اجلودة يف النموذج   �
املالي.

مدى فعالية تكاليف اخلدمات والتجهيزات واملنشآت التي سيقدمها املشروع، مقارنة مع العطاء املالي؛  �

سالمة املقترحات املالية، مبا يف ذلك حساسيتها للتغيرات يف تكاليف التشغيل والصيانة، وتقلبات أسعار العمالت، والتضخم،   �
وأسعار الفائدة، وحجم التدفقات النقدية؛

سالمة هيكل التمويل؛  �

مستوى وطبيعة احلصص يف هيكل التمويل؛  �

مستوى االلتزام الذي أبداه مقدمو الديون واملساهمني، وشروط وأحكام تقدمي التمويل؛  �

مستوى املخاطر املفترضة، ومدى االنحراف عن شروط طلب تقدمي العروض؛  �

تكلفة ومستوى وطبيعة غطاء التأمني املقترح.  �

حجم املخاطرة املقترح من قبل مقدمو العطاءات، والذي ينبغي اختباره فيما يتعلق بطبيعة ومدى املخاطر واحتمال وقوع املخاطر   �
وتدابير التخفيف منها.
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احلل الشامل املتكامل:

يف املمارسة العملية، سيكون هناك فرق تقييم فرعية مختلفة )أي جلنة فرعية تابعة للجنة املنافسة( والتي ستجري دراسة الدراسة 
املكثفة يف مجاالت  محددة )الفنية والقانونية واملالية وما إلى ذلك( وتقدم مالحظاتها بشأن هياكل التقييم الرسمية التي تسمح لها 
باتخاذ قرارات أكثر استنارة. ومع ذلك، يف نهاية العملية، يجب على جلنة املنافسة طرح هذا التساؤل "هل تقدم جميع مكونات العرض 
إضافة كحل متكامل واحد يستطيع توفير قيمة مقابل املال للجهة العامة؟" وبعبارة أخرى، هل ما مت حسابه كتكاليف يف القسم الفني 
يتوافق بشكل صحيح مع مامت احتسابه يف القسم املالي؟ هل هيكل املخاطر الذي يقول مقدم العطاء أنه سيطبقه مترجم بشكل سليم 

يف القسم القانوني )هوامش العقد(؟

5.6.2  اعتماد طلب تقدمي العروض

يجب تقدمي مسودة كاملة لوثائق طلب تقدمي العروض، مبا يف ذلك مسودة عقد الشراكة، إلى اللجنة العليا للموافقة عليها، حاملا يتم 
احلصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع. وال يجوز توزيع طلب تقدمي العروض على مقدمي العطاءات املؤهلني قبل اعتمادها من 

اللجنة العليا.

5.6.3. اعتبارات هامة عند إدارة عملية الطرح

5.6.3.1  مكافحة الفساد

تعتبر مشاريع الشراكة معرضة بشكل كبير ملخاطر التأثر بالفساد أو على األقل تصور وجود الفساد، وذلك نظرا حلجمها ودرجة 
تعقيدها. ويجب على جلنة املنافسة التوقيع على سياسة مكافحة الفساد للمشروع، مع شروط وإجراءات واضحة للتعامل مع مثل 
هذه األنشطة. ويجب أن تتضمن خطة الطرح وعمليات تقدمي العطاءات ضمانات لإلفصاح ومدونة قواعد السلوك واإلشراف املنظم، 

واملراجعة الداخلية واخلارجية.

5.6.3.2  اإلفصاح

والعائلية ومصالح  الشخصية  أي تضارب محتمل بني مصاحلهم  الكشف عن  املشروع  املنافسة ومستشار  على جميع أعضاء جلنة 
املشروع. ويجب تقييم هذا اإلفصاح من قبل مدير عام الهيئة. ويجب صياغة وتنفيذ إجراءات مناسبة لالستجابة لذلك، مثل إبعاد 

املوظف عن أي منصب ميكن أن يؤثر فيه تضارب املصالح على القرار.

5.6.3.3  مدونة قواعد السلوك

على جميع أعضاء جلنة املنافسة، ومستشار املشروع، التوقيع على مدونة سلوك تقتضي االمتثال ملجموعة من املتطلبات األخالقية 
لتحقيق املصلحة العليا للمشروع. كما يجب على جميع مقدمي العطاءات املؤهلني أن يوقعوا على مدونة سلوك مماثلة تعد وفق أفضل 
املمارسات الدولية. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي وضع شروط مرجعية ألعضاء جلنة املنافسة، بحيث يكونوا على علم تام بحقوقهم 

ومسؤولياتهم، ومعرفة نطاق عملهم.
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5.6.3.4  التدقيق الداخلي واخلارجي

من الضروري الترتيب إلجراء تدقيق داخلي وخارجي لعملية الطرح من خالل تعيني مدقق مستقل. وينبغي تقييم عملية املزايدة الفعلية 
من منظور ضمان  أمراً ضرورياً  يعتبر  . وهذا  اتباع جميع اإلجراءات بطريقة صحيحة.  الطرح احملددة لضمان  على أساس خطة 
الشفافية وممارسات اإلدارة الرشيدة، وينبغي أن ينصب التركيز على مدى امتثال العمليات التي متت لالجراءات الواجبة االتباع. 
كما إن تدقيق إجراءات تقييم العطاءات املقدمة يعتبر أمراً بالغ األهمية لتجنب أي شكاوى الحقة. ومن الناحية العملية، يقوم ديوان 

احملاسبة بإجراء التدقيق اخلارجي يف مرحلة املستثمر املفضل.

5.6.3.5  املوردون احملظورون

التنافس على  الشركات احملظورة  لهذه  السلع واخلدمات احملظورين. وال يسمح  بقائمة مبوردي  الكويت أن حتتفظ  ينبغي حلكومة 
األعمال احلكومية، مبا يف ذلك مشروعات الشراكة، لفترات زمنية محددة. وعند الضرورة، ينبغي أن يبني طلب تقدمي العروض أيضا 

املوردين املعتمدين للتكنولوجيا أو املواد التي حتددهم اجلهة العامة كمؤهلني لتوريدها يف املشروع.

5.6.3.6  البيئة األمنية

من الضروري أن تتضمن خطة طرح املشروع خطة أمنية ملنع جميع أشكال التجسس الصناعي. وينبغي أن تشمل اخلطة حماية سرية 
الوثائق، وتأمني قاعات االجتماعات، وما الى ذلك من تدابير.

5.6.3.7  مؤمترات مع مقدمي العطاءات

يجب على جلنة املنافسة عقد مؤمتر واحد أو أكثر ملقدمي العطاءات، حيث ميكن ملقدمي العطاءاتاملؤهلني مسبقا طرح أسئلة وتقدمي 
مالحظات فيما يتعلق بوثائق طلب تقدمي العروض. ويجب أن تتم جميع مؤمترات مقدمي العطاءاتوفقا لقواعد مكتوبة مسبقا، ويجب 
تسجيلها. وينبغي أن يتم ذلك أيضا عند إجراء عملية تقدمي العطاءات على مرحلتني، وقد تطلب اللجنة، يف هذه احلالة، عقد اجتماع 

مع مقدمي العطاءات كال على حدة ملناقشة وتوضيح العطاءات األولية.

5.6.3.8  أسئلة التي يطرحها مقدمي العطاءات واملالحظات املوجهة لهم

وباإلضافة إلى األسئلة التي يستطيع مقدمو العطاءات طرحها يف املؤمترات، يجوز ملقدمي العطاءات أيضا تقدمي أسئلة خطية إلى 
جلنة املنافسة. وبالنسبة لإلجابات على أسئلة مقدمي العطاءات بشأن املسائل السرية املتعلقة بحلولهم الفنية اخلاصة فال يتم إرسالها 
إلى مقدم العطاء الذي طرحها، ويجب إرسال جميع الردود على األسئلة األخرى إلى جميع مقدمي العطاءات، جنبا إلى جنب مع 
السؤال. ويف حني يتم توثيق أي توضيحات من / إلى مقدمي العطاءات كجزء من عطاءاتهم، إال أن هذه التوضيحات قد تشكل أو ال 

تشكل تعديال للعطاء. وعلى مقدمي العطاءات التقيد باملدة احملددة لتقدمي أسئلتهم واحلصول على توضيحات قبل تقدمي العطاء.

يجوز للجنة املنافسة أيضا إصدار إشعارات ملقدمي العطاءات بإبالغهم بالقرارات أو إخطارهم بأي تغييرات قد تطرأ على وثائق طلب 
تقدمي العروض. 
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5.6.3.9  تغيير التحالفات خالل مرحلة تقدمي العطاءات

ويف العديد من احلاالت، قد تتغير التحالفات التي تشكلت استجابة للدعوة للتأهيل خالل مرحلة تقدمي العطاءات. وهذا األمر رمبا 
يكون أكثر قبواًل لدى جلنة املنافسة من انسحاب التحالف كلياً، بشرط احتفاظ التحالف مبؤهالته على األقل بنفس املستوى الذي كان 
عليه قبل التغيير، ويخضع هذا التغيير ملوافقة جلنة املنافسة. وال يسمح بأي تغيير يف التحالف دون موافقة خطية من جلنة املنافسة، 

كما ال ميكن تغيير مضمون أي عطاء بعد تقدميه.

وينبغي أن يحدد طلب تقدمي العروض إجراءات تغيير التحالفات، وذلك على النحو املبني أدناه:

يقوم التحالف بإبالغ جلنة املنافسة بالتغيير املقترح، كتابة، مع تفاصيل كاملة عن سبب التغيير واألطراف املعنية وأثر هذا التغيير   �
على التحالف.

تطبق جلنة املنافسة نفس معايير تقييم طلبات التأهيل إلعادة تأهيل التحالف، وذلك باستخدام إجراءات التأهيل نفسها )حيثما   �
أمكن(؛ على أن يكون املعيار املطلوب هو أن يحرز التحالف بعد التغيير الذي شهده على األقل نفس عدد النقاط التي أحرزها 

خالل مرحلة التأهيل املسبق.

ويف حال اعتماده، تقوم جلنة املنافسة بإبالغ التحالف بذلك كتابة. و  �

إذا لم يتم اعتماده، تقوم جلنة املنافسة بإبالغ التحالف كتابة بذلك وقد متنحه مهلة زمنية محددة لتقدمي مقترح بديل. ويف حال   �
فشل ذلك، يعتبر التحالف غير مؤهل.

5.6.3.10  الدراسة املكثفة ملقدم العطاء

تتطلب الدراسة املكثفة ملقدم العطاء وقتا وزيارة   موقع املشروع واملنشآت القائمة، ونتائج  الدراسة املكثفة اخلاصة باجلهة العامة 
)تقدم دون ضمان(. ويجب تعريف بروتوكوالت االتصال للدراسة املكثفة يف طلب تقدمي العروض. ويجب أن حتدد هذه التدابير كيف 

ومتى ينبغي أن يتم هذا الوصول واالتصال. وحيثما يكون الوصول مقيدا، يجب ذكر ذلك بوضوح.

5.6.3.11. فترة صالحية العرض

يحدد مقدمو العطاءات مدة لصالحية عطاءاتهم. وينبغي للجنة املنافسة أن تقترح أيضا مدة إرشادية يف طلب تقدمي العروض لتوجيه 
مقدمي العطاءات.
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تقدمي العطاءات  5.7

تعتبر املادة رقم )9( من قانون الشراكة هي املادة األكثر أهمية فيما يتعلق بعملية تقدمي العطاءات:

" باالستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن املناقصات العامة تنظم الالئحة التنفيذية فضال عما اوجب القانون ان تتناوله 
بالتنظيم من احكام - اجراءات الطرح والترسية والقواعد واالجراءات اخلاصة بتقدمي العطاءات وتقييمها فنيا وماليا واجلهة املختصة 
بذلك، واجراءات فتح املظاريف وابرز املستندات التي يتعني ان يتضمنها كل مظروف والتأهيل املسبق او الالحق واجلهة املختصة 

بالتأهيل واالعتراض على قراراتها واجراءاته ومواعيده، وقواعد واجراءات احلوار التنافسي."

وفيما يلي املواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية:

املادة )31( الدعوة لتقدمي العطاءات

تقوم الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة بدعوة املستثمرين املؤهلني للحصول على وثائق طرح املشروع لتقدمي عطاءاتهم، وتتم الدعوة من 
خالل النشر يف اجلريدة الرسمية وجريدتني كويتيتني يوميتني على األقل وبلغتني عربية وإجنليزية وغيرها من وسائل اإلعالم احمللية 
أو الدولية التي يتفق اإلعالن بواسطتها مع طبيعة املشروع، وكذلك النشر يف الصحيفة االلكترونية للهيئة، وذلك حسبما تراه الهيئة 

مناسباً لهذا الغرض.

ويجب أن تتضمن الدعوة لتقدمي العطاءات ما يلي:

املوعد النهائي للحصول على وثائق ومستندات طرح املشروع.  |1

اجلهة أو اجلهات العامة املعنية والتي سيتم توقيع عقد الشراكة ومالحقه معهم.  |2

مدة االستثمار  |3

موقع املشروع وبيان ما إذا كان مقاماً على أرض متلكها الدولة.  |4

مقابل احلصول على وثائق طرح املشروع وكيفية احلصول عليها، بعد إبرام اتفاقية السرية.  |5

امليعاد النهائي لتقدمي العطاءات بالتاريخ والساعة والذي يجب أن يقع بعد تسعني يوماً من تاريخ نشر الدعوة يف اجلريدة الرسمية،   |6
وطريقة ومكان تقدميها.

املزايا واإلعفاءات اجلمركية أو الضريبية التي يتمتع بها املشروع  |7

ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تقدمي العطاءات بوسيلة من وسائل االتصال االلكترونية التي تتوفر فيها السرية الالزمة.

طـــــــرح املشـــــروع
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املادة )32( االستفسارات املتعلقة بوثائق طرح املشروع

يجوز للهيئة بالتنسيق مع اجلهة العامة طلب إيضاحات من مقدمي طلبات التأهيل أو العطاءات وذلك بشأن أي استفسار أو غموض 
قد تراه يف هذه املستندات، كما لها يف أي مرحلة من مراحل الطرح أن تطلب معلومات أو بيانات أو وثائق إضافة تؤكد قدرة املستثمر 

على تنفيذ املشروع، وتشكيل اإليضاحات واملستندات التي يقدمها املستثمر بهذا الشأن جزءاً ال يتجزأ من عطاءه.

ويجوز للمستثمرين تقدمي استفسارات بشأن شروط التأهيل أو املنافسة وفقاً للشروط والضوابط التي يتم حتديدها يف وثائق التأهيل 
ووثائق طرح املشروع.

 املادة )33( تعديل الشروط املرجعية

للهيئة بالتنسيق مع اجلهة العامة إجراء تعديل على وثائق الطرح وذلك قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات بشرط إتاحة مدة زمنية 
كافية للمستثمرين املؤهلني إلعداد عطاءاتهم.

وتصدر تلك التعديالت مبوجب ملحق موقع من قبل مدير الهيئة ومعتمد من اللجنة العليا يف ضوء اقتراح جلنة املنافسة، وعلى الهيئة 
دعوة املستثمرين املؤهلني الذين قاموا بشراء وثائق الطرح الستالم ذلك امللحق دون مقابل، وتعتبر هذه املالحق جزءاً ال يتجزأ من 

وثائق الطرح. 

ويف جميع األحوال يتعني أال تخل هذه التعديالت باحلقوق املكتسبة للمستثمرين املؤهلني.

املادة )34( طرح املشروع على مرحلتني

للجنة العليا، بناء على توصية الهيئة، أن تقرر طرح املشروع على مرحلتني وفقا لطبيعة املشروع ومتطلباته، واجراء احلوار التنافسي 
كمرحلة اولى بهدف احلصول على ايضاحات بشأن عناصر العروض الفنية واملالية املقدمة يف هذه املرحلة، ويتم يف املرحلة الثانية 

تقدمي العطاءات النهائية.

ويف حالة طرح املشروع على مرحلتني تقوم الهيئة بالتنسيق مع اجلهة العامة املختصة، يف املرحلة االولى، بإعداد وثائق الطرح، على 
أن يتضمن التالي:

املعلومات العامة عن املشروع وخصائصه أو معايير ومؤشرات ادائه أو متطلبات متويله أو الترتيبات التعاقدية االساسية اخلاصة   |1
به واي معلومات اخرى ترى الهيئة لزومها.

إلزام املستثمر بتقدمي مقترحاته بشأن مالحظاته على ما ورد يف وثائق املشروع، وذلك لدراستها من قبل جلنة املنافسة واالسترشاد   |2
بها يف مرحلة اعداد الوثائق النهائية لطرح املشروع.

أال تشتمل العروض املبدئية على أي معلومات أو بيانات مالية بشأن االسعار التنافسية التي سيقدمها املستثمر، ويجب أن تقتصر   |3
العروض املقدمة يف هذه املرحلة على االمور الفنية أو القانونية أو البيئية أو التمويلية العامة وغير ذلك من االمور التي اجازتها 

الشروط املرجعية.
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وبعد استالم العروض املبدئية وفحصها ودراستها، للهيئة دعوة املستثمرين املتقدمني بعروض إلجراء احلوار التنافسي معهم بشأن 
املالحظات املقترحة على مكونات املشروع أو شروط طرحه املبدئية، ويشترط أن مينح املستثمرون يف حال دعوتهم مدة حوار متوازية 

فيما بينهم.

وتقوم الهيئة وبالتنسيق مع اجلهة العامة مبراجعة مواصفات املشروع ومعايير ومؤشرات االداء املقترحة وترتيبات التمويل والشروط 
التعاقدية وغير ذلك من االمور التي مت اجراء حوار تنافسي بشأنها، بهدف حتديد ما يتفق منها مع املصلحة العامة، وذلك متهيدا 
إلدخال التعديالت املناسبة على وثائق طرح املشروع النهائية التي يتم اعدادها من قبل جلنة املنافسة وفقا لألصول املنصوص عليها 
يف القانون الئحته والدليل االرشادي، وتقوم الهيئة مبراجعة ودراسة هذه التعديالت واعداد التوصيات املناسبة بشأنها ورفعها للجنة 

العليا للنظر يف اعتمادها كوثائق طرح للمشروع.

املادة )35( عناصر العطاء املقدم من املستثمر 

مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكة، يجب أن يقدم العطاء مشتماًل على مظاريف منفصلة وفقاً ملا هو وارد بوثائق 
وجه  على  العطاء  يشمل  أن  ويجب  مستقل،  للتأهيل يف مظروف  طلباً  العطاء  يتضمن  أن  يجب  الالحق  التأهيل  حالة  ويف  الطرح. 

اخلصوص ما يلي:

حتديد املمثل القانوني للمستثمر املنفرد املؤهل، أو للتحالف املؤهل املكون من أكثر من مستثمر وحتديد ممثل لهذا التحالف يتولى   |1
مبوجب توكيالت رسمية من أعضاء التحالف متثيلهم يف إجراءات التأهيل، وصورة معتمدة من العقد املبرم بني أعضاء التحالف 

املؤهل.

العرض الفني ويشتمل على:  |2

الوسيلة واألسلوب الفني املقترح لتوفير اخلدمة العامة أو تنفيذ بنية املشروع بحسب شروط ووثائق طرحه. أ| 

الترتيبات املقترحة واخلاصة بتصميم املشروع وتنفيذ األعمال اإلنشائية املطلوبة لتحقيق أهدافه وكذلك توفير أي معدات أو  ب| 
جتهيزات الزمة لذلك.

البرنامج الزمني املقترح لتنفيذ املشروع  ج| 

الوحدات الفنية واإلدارية املختصة بتنفيذ وتشغيل املشروع، ومقاولي الباطن الرئيسيني املقترح االستعانة بهم لتنفيذ األعمال. د| 

املعلومات والبيانات واآللية املقترحة ملراعاة معايير احملافظة على البيئة واألمن والسالمة. ح|  

العرض املالي ويشمل على:  |3

التكاليف املتوقعة إلعداد تصاميم املشروع وإنشائه وتشغيله وصيانته. أ| 

تكلفة متويل املشروع ومصادره. ب|  

املردود االستثماري املتوقع من املشروع. ج| 

التكلفة املالية على الدولة يف ضوء املعادلة املعتمدة لترسية املشروع. د| 
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املادة )36( استالم العطاءات وحفظها 

تقدم العطاءات إلى الهيئة من شخص مخول بتقدميها عن اجلهة التي ميثلها، وتقوم الهيئة بعمل الترتيبات الالزمة الستالم العطاءات 
احملتوية على العروض وحفظها بطريقة مأمونة مبا يكفل احملافظة عليها، وال يجوز فتحها إلى عند انعقاد جلنة املنافسة لهذا الغرض.

ويشتمل العطاء على العرض الفني واملالي وكفالة املنافسة للمستثمر وفقاً ألحكام هذا القانون ومبا يتفق ووثائق طرح املشروع، وطلب 
التأهيل يف حالة التأهيل الالحق.

وال يجوز ملقدم العطاء سحب عطائه أو تعديله بعد انقضاء املوعد النهائي لتقدمي العطاءات ويجوز له قبل ذلك، ان ينسحب من املنافسة 
أو أن يقدم عرض بديل داخل مظروف جديد يذكر فيه أنه عرض جديد ويشترط تقدميه بذات الطريقة املنصوص عليها لتقدمي 

العرض وقبل انقضاء امليعاد النهائي لتقدمي العروض.

املادة )37( تقييم العروض 

تقوم جلنة املنافسة بتقييم العروض الفنية على أساس املعايير أو األوزان املنصوص عليها يف وثائق طرح املشروع، وذلك قبل النظر يف 
العرض املالي.

ويستبعد العطاء غير املصحوب بتأمني املنافسة احملدد يف وثائق الطرح.

ويشترط يف تقييم العرض الفني استيفاء اآلتي:

توفر السالمة الفنية يف العرض مبا يف ذلك التكنولوجيا والتقنيات املستخدمة ومبا يتفق مع االشتراطات املنصوص عليها يف وثائق   |1
طرح املشروع.

التقيد باملعايير البيئية املنصوص عليها يف وثائق الطرح.  |2

تقدمي ما يثبت جودة اخلدمات أو املنشآت املزمع تنفيذها يف املشروع ومطابقتها للمعايير ومؤشرات األداء املنصوص عليها يف   |3
الشروط املرجعية.

مراعاة مدى التناسب بني البيانات األساسية لعناصر املشروع من خالل ما يرد يف العرض الفني والعرض املالي.  |4

مدى مالءمة البرنامج الزمني املقترح لتنفيذ املشروع وآثاره.  |5

ترفع جلنة املنافسة تقريرا بتقييم العروض الفنية مشفوعاً بتوصيتها إلى الهيئة للنظر يف اعتماده، وتقوم الهيئة بإخطار املستثمرين 
املقبولة عروضهم الفنية، وكذلك الذين مت استبعادهم، ويجوز لهؤالء التظلم لدى جلنة التظلمات وفقا للقواعد املنصوص عليها يف 

الفصل العاشر من هذه الالئحة.
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املادة )38( جلسة فض املظاريف املالية

تخصص جلنة املنافسة جلسة علنية لفض املظاريف املالية للعروض املقدمة من املستثمرين ويدعى إليها املؤهلون الذين تقدموا بعرض 
للمشروع املطروح. كما يدعى حلضور هذه اجللسة ممثل عن اجلهة أو اجلهات العامة املختصة. وتباشر اللجنة فور افتتاح اجللسة 
العلنية إثبات احلضور والتأكد من سالمة املظاريف املالية وتعد محضراً بشأنهما. ويتم فض املظاريف املالية وفقا للترتيب األبجدي 
ملقدمي العطاءات وتتلى قيمة كل عطاء بصوت مسموع وتدون يف جدول يعد لهذا العرض ويف حال ورود أكثر من سعر يف العطاء 
الواحد يعتد بالقيمة األعلى. وال يخل ذلك من حق الهيئة يف استبعاد ذلك العطاء وفقاً للشروط املنصوص عنها يف وثائق طرح املشروع.

املادة )39( حتديد املستثمر املفضل

تعد جلنة املنافسة تقريراً بتقييم العروض الفنية واملالية يف ضوء ما انتهت إليه نتائج اجللسة العلنية متهيدا لرفعه الى الهيئة متضمنا 
توصيتها بتحديد املستثمر املفضل واملستثمر الذي يليه ترتيبا من حيث افضلية العطاءات املقدمة.

وحتدد الهيئة يف ضوء التوصية املقدمة من جلنة املنافسة املستثمر املفضل باعتباره مقدم أفضل عطاء وفقا للشروط املرجعية التي 
طرح على اساسها املشروع، وتقوم الهيئة بإبالغ املستثمر املعني واجلهة العامة باملستثمر الذي مت حتديده كمستثمر مفضل متهيدا 

للتفاوض معه.

كما تخطر الهيئة سائر املستثمرين الذين اجتازوا مرحلة العطاءات املالية بترتيبهم، وحتتفظ الهيئة بكفالة املنافسة للمستثمر املفضل 
واملستثمر الذي يليه ترتيبا، ولها االفراج عن كفاالت املنافسة اخلاصة باملستثمرين االخرين، ما لم تر ابقاءهم حلني اختيار املستثمر 

الفائز أو نفاد مدة الكفالة املقدمة أو رفضهم جتديد كفاالتهم أو متديدها وفقا للشروط املنصوص عليها يف وثائق طرح املشروع.

املادة )40( ورود عطاء وحيد

يف حال ورود عرض وحيد أو إذا كانت العروض االخرى غير صاحلة للنظر فيها ملخالفتها او لعدم استيفائها ألي شرط من شروط 
االشتراك يف املنافسة، تعد جلنة املنافسة محضرا بذلك يرفع الى مدير عام الهيئة متهيدا لعرضه على اللجنة العليا مرفقا بالتوصية 
التي يراها مناسبة. وللجنة العليا ان تقرر قبول العرض الوحيد او اعادة طرح املشروع او اجراء اي تعديل تراه مناسبا يف وثائق طرح 

املشروع او الغاء الفرصة االستثمارية دون أدني مسؤولية.

املادة )41( االجراءات يف حال تساوي افضل عرضني

يف حالة تساوي عطاءين بحيث ميثل كل منهما أفضل العروض املقدمة وفقا لشروط املنافسة يرجح العطاء الذي تضمن عرضاً فنياً 
أفضل يف االحوال التي يكون فيها للعرض الفني وزن يف معادلة ترسية املشروع.

وعدا ذلك يجوز بناء على توصية الهيئة وموافقة اللجنة العليا مطالبة املتنافسني بتقدمي عرضني ماليني جديدين يف حدود العرض 
الذي تقدم به كل منهما مبظاريف جديدة وتخصص جلسة علنية لفضهما ويدعى إليها مقدما العرضني حيث تتلى قيمة كل منهما 

بصوت مسموع وتعد جلنة املنافسة تقريرا لذلك يقدم الى الهيئة متهيدا لرفعه الى اللجنة العليا التخاذ قرارها يف هذا الشأن.

وذلك دون اخالل بحق اللجنة العليا يف إلغاء املنافسة او اعادة طرحها دون أدني مسؤولية.
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دور جلنة املنافسة  5.7.1

بغض النظر عن الدور البارز الذي تؤديه الهيئة واللجنة العليا خالل مرحلة تقدمي العطاءات، جتدر اإلشارة إلى أن الالئحة التنفيذية 
تقتضي إدارة عملية تقدمي العطاءات من قبل جلنة املنافسة. وهذه اللجنة يتم تشكيلها بصورة منفصلة لكل مشروع، بناء على قرار 
من الهيئة وموافقة اللجنة العليا عليها بعد ذلك. وتتألف كل جلنة من جلان املنافسة من موظفني يتم اختيارهم من الهيئة وممثلني عن 
اجلهة )أو اجلهات( العامة املشاركة يف املشروع. الى جانب دورها يف فحص وإعداد وثائق املشاريع ذات الصلة، فإن جلنة املنافسة 

مكلفة مبهمة حاسمة متمثلة يف تقييم العطاءات الفنية واملالية التي تتلقاها يف مرحلة طرح املشروع.

عملية تقدمي العطاءات مع التأهيل الالحق  5.7.2

تنقسم إجراءات طرح املشروع إلى الطرح مع مرحلة للتأهيل املسبق والطرح مع التأهيل الالحق. وترد ترتيبات عملية تقدمي العطاءات 
مع التأهيل املسبق أعاله. ويف حالة عملية تقدمي العطاءات مع التأهيل الالحق، تطبق الترتيبات التالية.

تنطبق يف حالة التأهيل الالحق نفس الشروط اخلاصة بالتأهيل املسبق )كما هو مبني أعاله يف األقسام من 5.5.3 إلى 5.5.5(. 
إال أن هناك اختالف إجرائي واحد هو أنه باإلضافة إلى العروض الفنية واملالية املقدمة استجابة لطلب تقدمي العروض، يتعني على 
مقدمي العطاءات أيضا تقدمي وثائق التأهيل املطلوبة يف ظرف ثالث منفصل. ويجب فتح هذا الظرف الذي يحتوي على طلب التأهيل 
أوالً ثم يتم رفع قائمة باملتقدمني املؤهلني إلى اللجنة العليا للموافقة عليها. وبعد املوافقة على القائمة، تستطيع جلنة املنافسة املضي 

قدما يف فتح وتقييم العطاءات الفنية واملالية. 
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عملية احلوار التنافسي )عمال باملادة 34 من الالئحة(  5.8

الالئحة  تنص  أعاله،  كما هو مفصل  الالحق  التأهيل  مع  العطاءات  وتقدمي  املسبق  التأهيل  مع  العطاءات  تقدمي  إلى جانب عملية 
التنفيذية أيضا على آلية ثالثة من طرح املشروع. ويرد هذا اخليار اإلضايف بالتفصيل يف املادة 34 ويقتضي أساسا إجراء حوار تنافسي 
كمرحلة أولى، يليها مرحلة تقدمي العطاءات النهائية كمرحلة ثانية، وفقا لإلجراءات املبينة أعاله. ويجوز للجنة العليا وبحسب تقديرها 
أن تقرر طرح املشروع على مرحلتني بناء على توصية من الهيئة وإذا تطلبت طبيعة املشروع إجراء هذه الطريقة، حسب االقتضاء. وقد 
يكون هذا هو احلال يف الظروف االستثنائية عندما تكون املشاريع كبيرًة ومعقدًة، ويف هذه احلالة قد ال تتمكن اجلهة العامة املختصة 
أن حتدد بدقة مواصفات املشروع أو معاييره أو مؤشرات أدائه أو ترتيباته املالية أو شروط عقد الشراكة. وعندما تصبح احلاجة إلى 
إجراء حوار تنافسي واضحة أثناء إعداد املشروع، ينبغي حتديد ذلك بوضوح يف دراسة اجلدوى املتكاملة، التي ستحدد أيضا خطة 

الطرح ذات الصلة.

ومع ذلك، فإن معظم املشاريع ال حتتاج إلى املرور عبر هذه العملية املوسعة، وينبغي عدم التسرع باتخاذ قرار اخذ هذا املسار، ألسباب 
ليس أقلها أن طرح املشروع على مرحلتني ُمكلف على كل من اجلهة العامة ومقدمي العطاءات، ومن احملتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخير 

عملية تنفيذ املشروع.

ويف حالة طرح املشروع على مرحلتني، ينبغي أن ينص طلب تقدمي العطاءات املبدئية الذي تصدره جلنة املنافسة بوضوح على إجراء 
حوار تنافسي / تقدمي عطاءات على مرحلتني. وينبغي أيضاً أن ينص صراحة على أن املقترحات املقدمة استجابة لهذه الدعوة لن 
تستخدم ألغراض التقييم، بل بدال من ذلك، لتلقي مقترحات ملواصفات املشروع الستكمال إعداد طلب تقدمي العروض. ويف نفس 
السياق، ينبغي أيضاً ذكر املجاالت احملددة التي حتتاج فيها جلنة املنافسة إلى مقترحات/مالحظات من مقدمي العطاءات احملتملني. 

وكحد أدنى، يجب أن يتضمن طلب العروض املبدئية ما يلي:  

كافة املعلومات التي تستطيع جلنة املنافسة تقدميها عن املشروع وخصائصه أو معايير ومؤشرات ادائه أو متطلبات متويله أو   �
الترتيبات التعاقدية االساسية اخلاصة به واي معلومات اخرى ذات صلة.

توضيح جميع اجلوانب التي تعتبر جلنة املنافسة ضرورة تقدمي املستثمرين احملتملني مالحظاتهم / مقترحاتهم بشأنها وذلك   �
لدراستها من قبل جلنة املنافسة واالسترشاد بها يف مرحلة اعداد الوثائق النهائية لطرح املشروع.

اشتراط أال تشتمل العروض املبدئية على أي معلومات أو بيانات مالية ووجوب أن تقتصر العروض املقدمة يف هذه املرحلة على   �
االمور الفنية أو القانونية أو البيئية أو التمويلية العامة لالسترشاد بها من قبل جلنة املنافسة.

ينبغي  إنه  إال  تنافسي،  حوار  وتقييمها يف سياق  وتلقيها  العطاءات  لتقدمي  التنفيذية ال حتدد طريقة  الالئحة  أن  من  الرغم  وعلى 
تطبيق نفس اإلجراءات املتبعة يف عمليات تقدمي العطاءات العادية )أي التأهيل املسبق أو التأهيل الالحق( ألغراض ضمان النزاهة 
والشفافية طوال هذه العملية. وبناء على ذلك، ينبغي للجنة املنافسة اتخاذ الترتيبات الالزمة لتلقي مظاريف العطاءات من املستثمرين، 
املنافسة حينها  تستطيع جلنة  املبدئية،  العطاءات  دراسة جميع  وبعد  املناقصة.  املشاركني يف  بجميع  قائمة  تنشر  أن  أيضا  وينبغي 
دعوة املستثمرين للمشاركة يف حوار تنافسي فردي حول مقترحاتهم بشأن مواصفات املشروع. وعند القيام بذلك، يجب منح جميع 
املستثمرين فرصة متساوية ونفس الوقت للمشاركة يف هذه املناقشات. بعد ذلك تتخذ جلنة املنافسة قرارا بشأن أي من العروض 
العامة يف سياق  التنافسية( يتوافق بشكل أفضل مع املصلحة  املبدئية )التي يحتمل أن تتم مناقشتها / توضيحها خالل احلوارات 
املشروع املقترح ويستجيب بشكل أفضل لالحتياجات احملددة يف الدعوة لتقدمي عروض مبدئية. ووفقا لهذا العطاء املبدئي "األفضل"، 
تقوم جلنة املنافسة يف نهاية املطاف باستكمال إعداد طلب تقدمي العروض ورفعها إلى اللجنة العليا العتمادها و/أو التعديل عليها. ويف 
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حال موافقة اللجنة العليا عليها، تُصدر بعدئذ الدعوة لتقدمي عطاءات نهائية )على أساس وثائق املناقصة النهائية( ومتضي بعد ذلك 
عملية تقدمي العطاءات وفق نفس القواعد واإلجراءات املبينة أعاله. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه العملية ستقلل وحتد من مالحظات 

مقدمي العطاءات والتعديالت املقترحة على مناذج عقود املشروع أو االشتراطات الفنية.

استكمال العقد  5.9

فيما يلي األحكام الواردة يف قانون الشراكة التي تعتبر األكثر أهمية فيما يتعلق باستكمال التعاقد مع املستثمر املفضل:

املادة )10(

"على الهيئة أو املستثمر الفائز تأسيس شركة املشروع، التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ املشروع املعلن عنه وتؤول حقوق والتزامات 
املستثمر الفائر إليها. ويُحدد رأس املال الذي تؤسس به شركة املشروع يف ضوء العرض املقدم يف عطاء املستثمر الفائز. ويتحدد نوع 

نظام الشراكة الذي يتم طرحه، وحتدد طريقة وتنفيذ املشروع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقا ألحكام هذا القانون."

املادة )11(

"على أي حتالف يفوز مبشروع من املشروعات التي تطرح وفقا ألحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر بحسب احتياجات 
املشروع، وكذلك احلال إذا استوجب املشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، وال يتم التوقيع على عقد الشراكة إال بعد قيامه بتأسيس 
شركة التحالف. ويف حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة املستثمر يف الشركة املساهمة العامة، التي مت 

طرحها وفقا ألحكام هذا القانون، وتؤول حقوق والتزامات املستثمر الفائر إليها."

املادة )17(

"يجوز أن جترى مفاوضات مع املستثمر املفضل يف شأن بعض اإليضاحات والتفصيالت اخلاصة باالشتراطات الفنية واملالية، وال يجوز 
أن تتناول هذه املفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقدمي العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، كما ال يجوز إجراء أي تعديل 

يف الشروط الفنية واملالية التي مت تقييم العطاءات على أساسها.

وإذا تعثرت املفاوضات مع املستثمر املفضل يتم التفاوض مع مقدم أو مقدمي العطاءات األخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم االتفاق نهائيا 
مع أحدهم على شروط عقد الشراكة، وإال رفضتهم جميعا، وال يجوز للجهة العامة أن تعاود املفاوضات مع مستثمر أنهيت املفاوضات 

معه طبقا لهذه الفقرة. ]...[. "

املواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية هي كما يلي: 
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 املادة )42( التفاوض مع املستثمر املفضل

يتناولها وحتفظاته على  التي  العرض املقدم منه والتفصيالت وااليضاحات  للتفاوض يف شأن  الهيئة دعوة للمستثمر املفضل  توجه 
وثائق الطرح. وحتدد الهيئة يف دعوتها املوضوعات التي تشملها املفاوضات واملدة الزمنية احملددة للتفاوض. وتتولى جلنة املنافسة 
حتت إشراف الهيئة التفاوض مع املستثمر املفضل، ولها االستعانة مبن يحتاجه من اخلبراء واملتخصصني واملكاتب االستشارية احمللية 

واألجنبية التي تتعاقد معها الهيئة إلجناز أعماله.

ويف جميع األحوال ال يجوز أن تتناول هذه املفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقدمي العطاءات شروطاً غير قابلة للتفاوض 
أو حيوداً جوهرية )Material Deviation( وفقاً لوثائق طرح املشروع، كما ال يجوز إجراء أي تعديل يف الشروط الفنية واملالية التي 
مت تقييم العطاءات على أساسها، وال يجوز أن تنشئ املفاوضات تعدياًل يف شروط املنافسة بحيث تضع املستثمر املفضل أو تعفيه من 

مسؤولياته وفقا ملا هو منصوص عليه يف الشروط املرجعية ضمن جدول توزيع املخاطر املنصوص عنه يف وثائق طرح املشروع.

وتثبت هذه املفاوضات يف محضر يوقع عليه املستثمر وأطراف التفاوض، وتعتبر اإليضاحات والتفصيالت املقدمة من املستثمر املفضل 
بهذا الشأن جزءاً ال يتجزأ من عطائه.

املادة )43( فشل املفاوضات

إذا تعثر الوصول من خالل املفاوضات الى اتفاق نهائي مع املستثمر املفضل بشأن وثائق التعاقد تقوم الهيئة بإنذاره بوقف املفاوضات 
معه ومطالبته بتقدمي موقفه النهائي خطيا من خالل أفضل عرض يكون يف مكانته تقدميه، ويرفع هذا العرض الى اللجنة العليا 

مصحوبا بتوصية الهيئة التخاذ قرار بشأنه.

ويف حالة عدم قبول هذا العرض او امتناع املستثمر املفضل عن تقدمي العرض املطلوب خالل املهلة املمنوحة له، يتم انهاء املفاوضات 
معه بناء على موافقة اللجنة العليا.

تقوم الهيئة بدعوة مقدم او مقدمي العطاءات االخرى وفقا لترتيبهم للتفاوض معهم بغرض االتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط 
التعاقد، وذلك بعد فوات مواعيد التظلم من قرار انهاء التفاوض، والبت فيه.

وال يجوز للهيئة استئناف املفاوضات مع مقدم اي عرض سبق انهاء املفاوضات معه كما ال يجوز لها التفاوض مع اثنني من مقدمي 
العطاءات او أكثر يف وقت واحد، وال يجوز لها التنازل لصالح املستثمر املفضل التالي عن شرط كان محل رفض مع املستثمر املفضل 

االسبق.

ويف جميع االحوال يجوز للجنة العليا إلغاء الفرصة االستثمارية واعادة طرحها.

طـــــــرح املشـــــروع



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص118

املادة )44( ترسية املنافسة

تخضع ترسية املنافسة يف جميع االحوال ملوافقة ديوان احملاسبة وفقا ألحكام املادة )31( من القانون ويعرض على ديوان احملاسبة 
وثائق طرح املشروع وعطاء املستثمر املفضل واي مفاوضات متت معه والشروط النهائية التي مت االتفاق عليها، ويراعى يف هذه احلالة 

مدة سريان كفالة املنافسة.

وبعد احلصول على موافقة ديوان احملاسبة، تقوم الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة بإعداد تقرير متكامل عن املوضوع لعرضه على 
اللجنة العليا مع توصيتها باعتماد املستثمر الفائز ودعوته لتوقيع وثيقة االلتزام.

املادة )45( وثيقة االلتزام

يف حالة التوصل إلى اتفاق مع املستثمر املفضل، وبعد موافقة اللجنة العليا على اعتماد التوصية اخلاصة باختياره كمستثمر فائز، 
يدعى إلى التوقيع مع اجلهة العامة املعنية والهيئة على وثيقة االلتزام املرفق بها وثائق العقد التي مت االتفاق عليها، وال تكون هذه 
الوثائق، باستثناء اتفاقية ضمان السرية، منتجة آلثارها القانونية أو ملزمة للدولة إال بعد استيفاء الشروط الواقفة للتعاقد املبينة يف 

وثيقة االلتزام.

الثاني الذي يلي املستثمر املفضل  العطاءات باستثناء املستثمر  املنافسة ملقدمي  الهيئة بعد توقيع وثيقة االلتزام برد كفاالت  وتقوم 
ترتيباً، وذلك إلى حني توقيع عقد الشراكة مع املستثمر الفائز، أو انتهاء مدة سريان كفالة املنافسة املقدمة يف عرض املستثمر الثاني 

ورفضه متديدها.

املادة )46( الدعوة لتوقيع وثيقة العقد

على املستثمر الفائز واجلهات العامة املعنية مباشرة االجراءات الالزمة لتنفيذ شروط وثيقة االلتزام توطئة لتوقيع عقد الشراكة وفقا 
ملا مت اعتماده من اللجنة العليا.

 فإذا كان املستثمر الفائز حتالف، فإنه يتعني عليه أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر حسب احتياجات املشروع وذلك وفقا لقوانني 
دولة الكويت وبناء على ما مت االتفاق عليه يف وثيقة االلتزام، وعلى كل عضو من أعضاء التحالف تقدمي كافة ما تطلبه الهيئة أو اجلهة 
املعنية من مستندات رسمية مصدقة إلثبات ملكيته ألسهم الشركة التي مت تأسيسها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتراعى يف 

هذه احلالة الضمانات املقدمة من املستثمر الفائز جتاه الدولة.

ويجوز يف املشروعات التي ال تزيد قيمتها على )60( ستني مليون دينار أو يف املشروعات املستثناة مبوجب أحكام املادة )16( من القانون، 
أن تقوم شركة التحالف بالتوقيع على عقد الشراكة وتنفيذ املشروع مباشرة.

ويف األحوال األخرى التي يتعني فيها تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يتملك املستثمر الفائز من خالل شركة أو شركات التحالف 
األسهم املخصصة للقطاع اخلاص فيها.
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وتقوم اجلهة العامة املعنية بتوقيع وثيقة العقد متضمنة على وجه اخلصوص عقد الشراكة النهائي وعقود إيجار األرض – إن وجدت 
- ، وعقد اإلحالل الستبدال املستثمر يف حال تخلفه عن أداء التزاماته، ويجوز يف األحوال التي مت فيها حتديد أكثر من جهة عامة 
للمشروع أن يخصص للجهات العامة األخرى ملحقا خاصا بشروط التعاقد مبا يتفق وطبيعة اختصاصها والتزاماتها التعاقدية الناشئة 

عن املشروع، بحيث يتم التوقيع عليه من قبلها.

العامة  بإبالغ اجلهة  الهيئة  التحالف أو شركة املشروع بحسب األحوال. وتقوم  إلى شركة  الفائز  والتزامات املستثمر  وتنتقل حقوق 
املختصة باملشروع بذلك لتحديد تاريخ توقيع وثيقة العقد ودعوة شركة املشروع للتوقيع عليه.

املادة )47( االجراءات يف حال انسحاب املستثمر الفائز او تخلفه عن التوقيع

يف حالة انسحاب املستثمر الفائز أو تخلفه عن التوقيع على وثيقة االلتزام او وثيقة العقد، أو عن تقدمي الكفالة النهائية املطلوبة، او 
عن تأسيس شركة التحالف او شركة املشروع، او عن االكتتاب بأسهم الشركة املساهمة العامة املخصصة له عند التأسيس، ترفع الهيئة 
تقريراً للجنة العليا بذلك مع التوصية التي تراها مناسبة يف هذا الشأن. وللجنة العليا ان تصدر قراراً بدعوة املستثمر التالي له ترتيًبا 

للتفاوض معه والتوصل الى اتفاق نهائي معه وفقاً لذات القواعد واالجراءات املتبعة مع املستثمر املفضل السابق.

املادة )59( تأسيس شركة التحالف

يتعني على التحالف الفائز مبشروع من مشروعات الشراكة تأسيس شركة للتحالف أو أكثر وفقاً لقوانني دولة الكويت بحسب احتياجات 
املشروع.

ويف حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة املستثمر يف الشركة املساهمة العامة التي مت طرحها وفقاً ألحكام 
القانون، وتؤول حقوق والتزامات املستثمر الفائز إليها.

التفاوض بشأن عقد الشراكة 

بعد حتديد وإخطار املستثمر املفضل )وكذلك مقدمي العطاءات الذين لم يتم اختيارهم(، تدعو الهيئة املستثمر املفضل للتفاوض بهدف 
التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد / استكمال عقد الشراكة. وعند القيام بذلك، ينبغي حتديد املدة املتوخاة للتفاوض وكذلك املسائل 
التي يتعني معاجلتها. وقد تشمل هذه املفاوضات مناقشة أي تعديالت مقترحة أو حتفظات مت التعبير عنها فيما يتعلق بشروط معينة 
من شروط عقد الشراكة، على أال تكون جوهرية بطبيعتها، بحسب ما قدمه املستثمر املفضل يف عطاءه. غير أنه جتدر اإلشارة إلى أنه 
ال يجوز تعديل الشروط التعاقدية التي تعتبر غير قابلة للتفاوض وفقا لطلب تقدمي العروض أو املعايير الفنية واملالية التي مت تقييم 
عروض مقدمي العطاءات على أساسها. ويف حني أن جلنة املنافسة )حتت إشراف الهيئة ومبساعدة مستشار املشروع( هي من تتولى 
قيادة املفاوضات مع مقدمي العطاءات املفضلني، إال أنه يستحسن إشراك املستشارين القانونيني فضال عن اخلبراء الفنيني اآلخرين 
املطلوبني )بحسب نص املادة 42 من الالئحة التنفيذية(. وهذا سيدعم إجراء املفاوضات بصورة مهنية، فضال عن جناحها يف التوصل 

إلى الصيغة النهائية لعقد الشراكة، واختتام مرحلة الطرح والبدء يف التنفيذ.

ومع ذلك، ينبغي أن يتم األخذ بعني االعتبار أن جلنة املنافسة والهيئة واجلهة العامة من ناحية، واملستثمر املفضل من ناحية أخرى 
سيكون لهما وجهات نظر مختلفة بشأن مرحلة املفاوضات. ففي حني أن املستثمر املفضل سيسعى للحد من مخاطره وزيادة هوامش 
ربحه، فإن أطراف القطاع العام يف املقابل ترغب يف تخفيض تكاليفها وتقليل املخاطر احململه على اجلهة العامة وزيادة قيمة اخلدمات 
املقدمة من خالل املشروع. ولذلك سيكون من الضروري على جلنة املنافسة أن تكون مستعدة متاماً ملرحلة التفاوض. وميكن أن تشمل 

االعتبارات التي يتعني على جلنة املنافسة مراعاتها يف أعمالها التحضيرية النقاط التالية:

طـــــــرح املشـــــروع
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حتديد أهداف املفاوضات مع املستثمر املفضل؛  �

إعداد جدول زمني لبدء وإمتام املفاوضات ضمن فترة صالحية العطاء:  �

تشكيل فريق للتفاوض )مبا يف ذلك أعضاء جلنة املنافسة واملستشارين القانونيني وغيرهم من اخلبراء الفنيني حسب االحتياج(؛   �

توقع مواقف ومصالح املستثمر املفضل؛    �

تصميم خطة تفاوض مفصلة،   وحتديد مواقف معينة )خطوط رجوع وبديلة وخطوط حمراء ال ميكن جتاوزها(؛  �

مراجعة وثائق الطرح لتحديد البنود التي تعتبر غير قابلة للتفاوض؛    �

حتديد القضايا التي ستناقش وكذلك اآلليات املقترحة حللها؛   �

حتديد املسائل التي ميكن حلها بسهولة من أجل بناء مسار تعاوني،  �

طلب أسماء / وظائف كل شخص يف فريق التفاوض اخلاص باملستثمر املفضل.  �

تعيني شخص يتولى الصياغة لتتبع الوثائق التعاقدية الناشئة؛   �

تخصيص محاضر لتسجيل النقاط والقرارات املتفاوض بشأنها؛ و   �

وضع جدول زمني أولي لتوقيع عقد الشراكة.  �

ويف حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع املستثمر املفضل، تعرض الهيئة على اللجنة العليا آخر أفضل عرض قدمه املستثمر. وإذا 
لم يعتبر هذا العرض النهائي مقبوال )أو إذا امتنع املستثمر املفضل عن تقدمي عرض نهائي(، يجوز إنهاء املفاوضات بناء على موافقة 
اللجنة العليا. وبعد نهاية الفترة املمنوحة لتقدمي اعتراض وفقا إلجراءات التظلم املنصوص عليها يف قانون الشراكة والالئحة التنفيذية، 
يجوز للجنة املنافسة عندئذ دعوة مقدم العطاء الثاني للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الوثائق التعاقدية. وبدال من ذلك، 
من حق اللجنة العليا أن تلغي عملية الطرح برمتها وأن تعيد طرح املشروع من جديد. ويف حالة املضي قدما يف املفاوضات مع مقدم 
)مقدمي( العطاءات وفقا لترتيبهم احملدد خالل مرحلة التقييم، وال يجوز إجراء مناقشات متزامنة أو يف نفس الوقت مع اثنني أو أكثر 

من مقدمي العطاءات، وال يجوز استئناف املفاوضات التي مت إنهاؤها مع نفس املستثمر.
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توقيع العقد

يف حال مت التوصل إلى اتفاق مع املستثمر املفضل )أو مت إبرام مفاوضات مع املستثمر الذي قدم ثاني عطاء أو التالي له(، يجب السعي 
للحصول على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على أي تعديالت مت إدخالها على نسخة عقد الشراكة التي مت التشاور بشأنها مع إدارة 
الفتوى أثناء مرحلة إعداد طلب تقدمي العروض. ويف وقت الحق، يجب احلصول على موافقة كل من ديوان احملاسبة وكذلك املوافقة 
الالحقة للجنة العليا على قبول مقدم العطاء. وإذا مت منح هذه املوافقات، يتم دعوة مقدم العطاء الفائز للتوقيع على وثيقة االلتزام 
مع اجلهة العامة املعنية11. ويف حني أن عقد الشراكة سوف يرفق بوثيقة االلتزام، فإن عقد الشراكة ال يصبح نافذاً إال بعد استيفاء 

الشروط املنصوص عليها يف وثيقة االلتزام.12

لتنفيذ شروط وثيقة االلتزام وتوقيع عقود املشروع ذات الصلة )أبرزها عقد الشراكة  الزمني  التالية وكذا املوعد  العملية  وتختلف 
النهائي( بناء على ما إذا كانت قيمة املشروع ال تتجاوز 60 مليون دينار كويتي أو أنه مشروع يندرج يف إطار املادة )16( من قانون 
الشراكة.13 فإذا كانت قيمة املشروع أقل من 60 مليون دينار كويتي، قد يقوم مقدم العطاء الفائز بإنشاء شركة املشروع )يف حال كان 
مقدم العطاء الفائز حتالفاً( ومن ثم االنتقال إلى توقيع عقد الشراكة وتنفيذ املشروع مباشرة. ويف جميع احلاالت األخرى )أي إذا 
جتاوزت قيمة املشروع 60 مليون دينار كويتي(، يجب إنشاء شركة مساهمة عامة للمشروع. وستتم مناقشة املسائل ذات الصلة بهذا 

السيناريو أدناه، وال سيما تأسيس شركة مساهمة عامة، يف القسم 5.10.

طـــــــرح املشـــــروع

11 وبعد توقيعها، على الهيئة إعادة الضمان اإلبتدائي ملقدمي العطاءات باستثناء مقدم العطاء الثاني الذي يلي املستثمر املفضل وكذا املستثمر املفضل إلى حني توقيع عقد الشراكة مع مقدم العطاء الفائز أو انتهاء صالحية 
الضمان ورفض مقدم العطاء الثاني متديده. 

12 ترد التفاصيل املتعلقة بإعادة الضمان اإلبتدائي يف املادة )45( من الالئحة التنفيذية
13  يتعلق ذلك بطرح بعض املشروعات التنموية ذات الطبيعة اخلاصة التي ال تتجاوز كلفتها املقدرة يف دراسة اجلدوى املتكاملة 250 مليون دينار كويتي. ويف مثل هذه احلاالت، يجوز ملجلس الوزراء، بناء على توصية من 

اللجنة العليا، إصدار قرار مبرر بأن يتبع هذا املشروع نفس القواعد املنصوص عليها يف املشروعات التي ال تتجاوز كلفتها اإلجمالية 60 مليون دينار كويتي
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5.10. بيع أسهم شركة املساهمة العامة

فيما يلي أحكام قانون الشراكة التي تعتبر أكثر صلة مبوضوع الشركات املساهمة العامة:

املادة )12(

تقوم الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي ال جتاوز تكلفتها اإلجمالية ستني مليون دينار كويتي )60 مليون 
د.ك( يف منافسة بني املستثمرين الراغبني باالستثمار يف املشروع، وتلتزم يف تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسس املستثمر الفائز 

شركة املشروع.

املادة )13(

تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها اإلجمالية على ستني مليون دينار كويتي )60 مليون د.ك( يف منافسة بني املستثمرين 
الراغبني باالستثمار يف املشروع.

وتقوم الهيئة بعد طرح املشروع وحتديد املستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية:

نسبة ال تقل عن ستة يف املائة )6%( وال تزيد على أربعة وعشرين يف املائة )24%( تخصص للجهات العامة التي يحق لها متلك   |1
األسهم.

نسبة ال تقل عن ستة وعشرين يف املائة )26%( من األسهم تخصص ليكتتب فيها املستثمر الفائز وفقا ألحكام هذا القانون، وذلك   |2
مع مراعاة النسبة املنصوص عليها يف املادة )20( من هذا القانون املخصصة لصاحب املبادرة.

خمسون يف املائة )50%( تخصص لالكتتاب العام للكويتيني املوجودين على قيد احلياة املسجلة أسماؤهم يف سجالت الهيئة العامة   |3
للمعلومات املدنية يف تاريخ الدعوة لسداد قيمة األسهم وفقا ألحكام املادة التالية. 

املادة )14(

تكتتب الهيئة يف احلصص املخصصة لكل من اجلهات العامة واملواطنني. ويكون لها كامل حقوق املساهمني يف األسهم التي اكتتبت فيها 
نيابة عنهم، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام اجلهة العامة باالكتتاب مباشرة يف أسهم الشركة.

وال يؤدي متلك الهيئة واكتتابها يف أسهم الشركة التي تؤسس وفقا ألحكام الفقرة السابقة أو إدارتها بالنيابة عن الغير إلى اعتبار أموال 
هذه الشركة أمواال عامة طبقا للقانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة.

وتلتزم الهيئة بعد تشغيل املشروع كليا مبا يلي:

دعوة اجلهات العامة واملواطنني الذين مت االكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا االكتتاب للدولة، شامال القيمة االسمية للسهم   �
ورسوم اإلصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة عن طريق اجلريدة الرسمية ووسائل اإلعالم الكويتية التي يتم حتديدها يف 
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قرار الدعوة، وذلك وفقا لإلجراءات وبالطريقة التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم تسديد قيمة االكتتاب 
يف موعد أقصاه ستون يوما، حتسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي متت فيه الدعوة لالكتتاب.

حتول األسهم بأسماء كل من اجلهات العامة واملواطنني الذين قاموا بسداد قيمة احلصة املخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك   �
القيمة.

 يسقط حق اجلهات العاملة واملواطنني فيما لم يتم سداد قيمته من أسهم خالل املواعيد املشار إليها يف هذه املادة.

املادة )15(

تقوم الهيئة بعرض األسهم التي لم تسدد قيمتها خالل امليعاد املشار إليه يف املادة السابقة، وكذلك كسور األسهم الناجتة عن عملية 
التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على اجلهات احلكومية أو املستثمر أو عرضها يف سوق الكويت لألوراق املالية، وذلك وفقا ملا تراه الهيئة 
مالئما، وتؤول املبالغ الناجتة عن بيع هذه األسهم بالزيادة على القيمة االسمية للسهم إلى اخلزينة العامة للدولة. وإذا تعذر بيع األسهم 

وفقا للفقرة السابقة تظل تلك األسهم يف  مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة الهيئة حلني التصرف فيها. 

وفيما يلي املواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية: 

املادة )60( تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية

يؤسس املستثمر الفائز شركة املشروع ملشروع الشراكة الذي ال تتجاوز تكلفتها اإلجمالية )60مليون د. ك( ستني مليون دينار كويتي. 
وتتولى الهيئة، بعد طرح املشروع وحتديد املستثمر الفائز، تأسيس شركة مساهمة عامة ملشروع الشراكة الذي تزيد تكلفته اإلجمالية 
على )60 مليون د.ك( ستني مليون دينار كويتي، وإخطار وزارة التجارة والصناعة باالسم التجاري الذي مت اختياره للشركة، كما حتدد 

رأس املال املعتمد لها. وتوزع أسهم الشركة وفقاً للنسب التالية:

نسبة ال تقل عن )6%( وال تزيد عن أربعة وعشرين يف املائة )24%( تخصص للجهات العامة التي يحق لها متللك األسهم.  |1

نسبة ال تقل عن ستة وعشرين يف املائة )26%( من األسهم تخصص ليكتتب فيها املستثمر الفائز وفقاً ألحكام القانون والالئحة   |2
مع مراعاة النسبة املنصوص عليها يف املادة عشرين من القانون واملخصصة لصاحب املبادرة متى وجد.

خمسون يف املائة )50%( تخصص لالكتتاب العام للكويتيني املوجودين على قيد احلياة املسجلة أسمائهم يف سجالت الهيئة العامة   |3
للمعلومات املدنية يف تاريخ الدعوة لسداد قيمة األسهم وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة.

املادة )61( إجراءات التأسيس 

يخضع تأسيس الشركة املساهمة العامة وشركة التحالف – إن وجدت – ألحكام املرسوم بقانون رقم )25( لسنة 2012 بإصدار قانون 
الشركات وتعديالته وللقوانني املعمول بها واإلجراءات املعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة فيما ال يتعارض مع أحكام القانون.
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املادة )62( آلية اكتتاب الهيئة

تقوم الهيئة مبخاطبة اجلهات العامة التي أبدت رغبتها باالستثمار يف املشروعات التي تطرح من قبل الهيئة وتؤسس شركة مساهمة 
عامة لتنفيذها، لتحديد نسبة األسهم التي ترغب هذه اجلهات يف متلكها من احلصة املخصصة للجهات العامة وفقاً للقانون.

وتقوم الهيئة يف األحوال التي عهد فيها القانون لها يف االكتتاب نيابة عن اجلهات العامة، باالكتتاب يف حصة األسهم املخصصة لهذه 
اجلهات وبالنسبة املتفق عليها يف عقد التأسيس واتفاقية الشركاء للشركة املساهمة العامة من قيمة األسهم والتي يوقع عليها الشركاء 
املؤسسون، وتسجل األسهم باسم الهيئة مع اإلشارة إلى تخصيصها للجهة العامة التي طلبت متلكها يف نشرة اإلكتتاب عند حتويلها 

وفقاً ألحكام القانون.

وعلى الهيئة التأكيد من قيام املستثمر الفائز أو شركة التحالف – بحسب األحوال – بسداد قيمة االكتتاب يف النسبة املخصصة له من 
قيمة األسهم التي فاز بها يف الشركة املساهمة العامة املخصصة للجهات احلكومية.

وبعد استكمال إجراءات التأسيس وانعقاد اجلمعية العمومية وإعداد نشرة االكتتاب للعامة ، تقوم الهيئة باالكتتاب نيابة عن املواطنني 
بالنسبة املتفق عليها يف عقد التأسيس واتفاقية الشركاء للشركة املساهمة العامة من قيمة األسهم املخصصة لهم وتشرف الهيئة 
على استكمال رأسمال الشركة وفقاً للشروط املتفق عليها يف عقد التأسيس والنظام األساسي فيما بني رأس املال املصدر ورأس املال 

املصرح به .

املادة )63( حتويل األسهم 

تقوم الهيئة مبجرد تشغيل املشروع كلياً بالتأكد من استكمال رأس مال الشركة املصرح به بشكل نهائي وتقوميه مبا يتفق مع تكاليف 
اإلنشاء الفعلية وال يجوز تعديل رأس مال الشركة املساهمة العامة املصرح به إال بعد موافقة اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، 
وذلك توطئة لدعوة اجلهات العامة واملواطنني لسداد قيمة األسهم املخصصة لهم. ويف حال موافقة اللجنة العليا، تقوم الهيئة باآلتي:

دعوة اجلهات العامة واملواطنني الذين مت االكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا االكتتاب للدولة، شاماًل القيمة االسمية للسهم   |1
ورسوم اإلصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة يف اجلريدة الرسمية ووسائل اإلعالم الكويتية التي يتم حتديدها يف قرار 
الدعوى، بحيث يذكر يف الدعوى املبلغ اإلجمالي الواجب تسديده عن كل سهم ومكان التسديد ووسيلة الدفع املقبولة وامليعاد 
النهائي للتسديد وعلى أن يتم تسديد قيمة االكتتاب يف موعد أقصاه ستون يوماً حتسب اعتبارا من أول التالي للشهر الذي متت 

فيه الدعوة لالكتتاب.

حتول السهم بأسماء كل من اجلهات العامة واملواطنني الذين قاموا بسداد قيمة احلصة املخصصة لهم عند تسوية واستيفاء   |2
القيمة وفقاً للمبلغ اإلجمالي الواجب تسديده عن كل سهم يف مكان التسديد وفقاً لوسيلة التسديد احملددة وخالل املدة احملددة 

يف اإلعالن.

وعلى وكالة املقاصة إصدار اإليصاالت الدالة على ملكية األسهم بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة.

ويسقط حق اجلهات العامة واملواطنني باالكتتاب يف أسهم الشركة، وذلك بالنسبة لألسهم التي لم تسدد قيمتها خالل املواعيد املشار 
إليها ووفقاً للشروط املبينة يف الدعوة.
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املادة )64(  األسهم غير املسددة قيمتها

تقوم الهيئة بعرض األسهم التي لم تسدد قيمتها خالل امليعاد املشار إليه يف املادة السابقة وكذلك كسور األسهم الناجتة عن عملية 
التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على جهات عامة أخرى بخالف اجلهات التي سقط حقها يف االكتتاب، وفقاً للمادة السابقة أو على 
املستثمر أو عرضها يف سوق األوراق املالية، وذلك وفقاً ملا تراه الهيئة مالئماً، وتؤول املبالغ الناجتة عن بيع هذه األسهم بالزيادة عن 

القيمة األسمية للسهم إلى اخلزانة العامة للدولة.

وإذا تعذر بيع األسهم وفقاً للفقرة السابقة تظل هذه األسهم مسلحة باسم الهيئة نيابة عن الدولة حلني التصرف فيها.

ويكون للهيئة كامل حقوق املساهمني يف األسهم التي قامت باالكتتاب بها سواء عند التأسيس وحلني حتويلها أو بعد ذلك يف شأن 
األسهم التي لم تسدد قيمتها، وال يؤدي متلك الهيئة واكتتابها يف أسهم الشركة أو إدارتها لها بالنيابة عن الغير إلى اعتبار أموال هذه 

الشركة أمواالً عامة طبقاً للقانون رقم )1( لسنة 1993 بشأن حماية األموال العامة.
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تأسيس شركة مساهمة عامة  5.10.1

وكما ورد أعاله، فإن املشاريع التي تزيد كلفتها اإلجمالية عن 60 مليون دينار كويتي تتطلب من الهيئة تأسيس شركة مساهمة عامة 
بعد طرح املشروع واختيار املستثمر الفائز. ويحدد قانون الشراكة والئحته التنفيذية هيكل املساهمة كالتالي:  

نسبة ال تقل عن )6%( وال تزيد عن )24%( تخصص للجهات العامة التي يحق لها متلك األسهم.  �

نسبة ال تقل عن 26% )وال تزيد على 44% بناء على حصة اجلهات العامة( من األسهم تخصص ليكتتب فيها مقدم العطاء الفائز   �
)والتي، يف حال كان مقدم العطاء الفائز حتالفاً، يتم تأسيسها كشركة حتالف، كما هو مبني أعاله يف القسم 5.6.1.6(، شريطة 

امكانيةعرض 10% من النسبة احملددة للمستثمر الفائز تعرض على مقدم املبادرة، وفقا للمادة 20 من قانون الشراكة.

العامة  الهيئة  أسماؤهم يف سجالت  املسجلة  احلياة  قيد  على  املوجودين  للكويتيني  العام  لالكتتاب  تخصص  األسهم  من   %50  �
للمعلومات املدنية. 

يجب أن توضح وثائق طلب تقدمي العروض النسبة املئوية املخصصة ملقدم العطاء والنسبة املئوية املخصصة للجهات العامة التي يسمح 
لها باالستثمار يف املشروع.

وبصرف النظر عن التغير يف توزيع األسهم الوارد يف القانون القدمي14، جتدر اإلشارة أيضاً إلى أن تعريف التكلفة اإلجمالية للمشروع 
يستند اآلن على التكاليف الرأسمالية للمشروع15، مما قد يؤدي إلى خفض تكلفة القيمة احملسوبة ملشروع ما وذلك ألغراض التحقق 

من مدى انطباق احلد األقصى البالغ 60 مليون دينار كويتي.

يخضع تأسيس شركة املساهمة العامة ألحكام قانون الشركات )املرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012( وتعديالته. ويف هذا السياق، يجب 
على الهيئة أن تعد عقد التأسيس )والذي قد يتضمن أحكاما متنح السيطرة اإلدارية لشركة التحالف( واتفاقية الشركاء بني مختلف 
املساهمني يف شركة املشروع )شركة التحالف واجلهات العامة واملواطنني الكويتيني / الهيئة(. كما تقدم الهيئة طلباً إلصدار قرار من 

مجلس الوزراء بتأسيس شركة املساهمة العامة بصورة رسمية )بعد نشر املرسوم يف اجلريدة الرسمية(.

حتويل األسهم  5.10.2

العامة واملواطنني  للجهة  البداية يف حصة األسهم املخصصة  الهيئة هي من تكتتب يف  آنفاً، فإن  املذكور  توزيع األسهم  برغم نسب 
الكويتيني، إال إذا قررت اللجنة العليا أن تقوم اجلهات العامة باالكتتاب مباشرة يف أسهم شركة املساهمة العامة. ومبجرد أن يصبح 
املشروع جاهزا للعمل بكامل طاقته، تقوم الهيئة بدعوة اجلهات العامة واملواطنني الكويتيني لإلكتتاب يف جزء أو كل األسهم املخصصة 
لهم. ويتم اإلعالن عن الدعوة يف اجلريدة الرسمية ووسائل اإلعالم الكويتية، ويتم االكتتاب خالل 60 يوما حتسب اعتباراً من أول يوم 
من الشهر الذي يلي الشهر الذي متت فيه الدعوى لالكتتاب. ويف هذا الصدد، يتم حتويل األسهم للمواطنني الكويتيني وفقا ألحكام 

القانون رقم )15( لسنة 1960 وأنظمة سوق الكويت لألوراق املالية.

وأي أسهم متبقية لم يتم االكتتاب بها بعد العمليات املذكورة أعاله، تقوم الهيئة بعرضها للبيع بقيمتها السوقية على اجلهات احلكومية 
أو املستثمرين من القطاع اخلاص يف شركة املشروع أو عرضها يف سوق األوراق املالية وفق ملا تراه الهيئة مالئماً )املادة 15 من قانون 

14  لالطالع على مقارنة بشأن توزيع األسهم بني القانون القدمي وقانون الشراكة، انظر اجلدول يف القسم 2.3.1 أعاله
15  على النحو احملدد يف املادة )1( من قانون الشراكة، وكذلك مبوجب املادة )11( من الالئحة التنفيذية؛ انظر أيضا القسم 4.2.2.4 أعاله
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الشراكة واملادة 64 من الالئحة التنفيذية(16. ومن اجلدير بالذكر أن أي من هذه األسهم تظل مسجلة باسم الهيئة نيابة عن الدولة 
إلى أن يتم التصرف فيها. وهذا يختلف عن الترتيبات املنصوص عليها يف املادة )5( من القانون القدمي التي تنص على أنه يف حال لم 
يلتزم املواطنون الكويتيون بشراء جزء من األسهم املعروضة للتحويل أو جميعها، فيتم بيع تلك األسهم، أو احلصص غير املكتتب فيها 

باملزاد العلني للمستثمرين احملتملني من القطاع اخلاص.

5.10.3  دور الهيئة كمساهم مؤقت

وكما هو مبني أعاله، فإن الهيئة سوف تكون مبدئيا مساهم مؤقت يف شركة املساهمة العامة من وقت تأسيسها وحتى يتم حتويل 
األسهم إلى املواطنني الكويتيني ودعوة اجلهات العامة لالكتتاب )مالم يكتتبوا بها من قبل بناء على طلب اللجنة العليا( يف األسهم 
املخصصة لها بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع. ووفقا ألحكام املادة )64( من الالئحة التنفيذية، تتولى الهيئة بيع األسهم التي لم 

يكتتب فيها املواطنون الكويتيون املؤهلون.

5.10.4  إجراءات طرح أسهم املستثمر

يف حني أن عملية الطرح بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز تكلفتها اإلجمالية 60 مليون دينار كويتي تتم أساسا بنفس الطريقة املبينة 
بالتفصيل يف األقسام 5.5.7 إلى 5.5.9، إال إن بعض اخلصائص احملددة تستلزم التطبيق، نظرا ألن عملية الطرح حالياً تستتبع 
نسبة من األسهم يتم تخصيصها للمستثمر الفائز )من 26% إلى 44%، بناء على قرار اللجنة العليا(. وبناء على ذلك، ثمة وثيقة إضافية 
تشكل جزءا من وثائق الطرح لهذه املشاريع أال وهي مسودة اتفاقية الشركاء املساهمني ومسودة عقد تأسيس شركة املساهمة العامة 

املتأمل انشائها.

وفيما يتعلق بالتفاوض ووضع الصيغة النهائية، يظل املبدأ هو أن يُدعى مقدم العطاء األول يف الترتيب للدخول يف مفاوضات بغرض 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوثائق التعاقدية والتوقيع عليها. ومع ذلك، عندما يقدم مقدم العطاء الفائز املبلغ املستحق وفقا لعطاءه 
املالي، يتم استخدام اجلزء املعادل للقيمة االسمية لألسهم املخصصة له لتكوين رأسمال شركة املساهمة العامة. وعند هذه النقطة، 
يتم إدراج أسهم مقدم العطاء الفائز وفقا ملتطلبات قانون الشركات وتستطيع شركة املساهمة العامة أن تنتقل بعد ذلك إلى اإلقفال 

املالي للمشروع.

5.10.5  معدل العائد على األسهم )املردود االستثماري( للمواطنني املساهمني

فيما يتعلق باألسهم اململوكة للمواطنني الكويتيني واجلهات العامة يف شركة املساهمة العامة، جتدر اإلشارة إلى أنه من غير احملتمل 
أن ينطوي ذلك على أي عائد مضمون على األسهم. ويرجع ذلك إلى أنه وعلى الرغم من أن املستثمرين سيحددون العائد املتوقع من 
املشروع يف إطار عرضهم املالي17، )والذي يتوقع اإلفصاح عنه كجزء من عملية الدعوة لالكتتاب لتحويل األسهم(، إال أنه ال توجد 

عقوبات قانونية يف حال كانت العوائد الفعلية أو املردود االستثماري الفعلي ال يرقى إلى تلك التوقعات.

طـــــــرح املشـــــروع

16  وردت إجراءات التحويل الفعلي لألسهم املكتتب بها ضمن املادة رقم )63( من الالئحة التنفيذية.
17  أنظر القسم 6.7.2.1 وكذلك املادة )3/35/ج( من الالئحة التنفيذية.
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مسائل متويل املشروع
...................................

سيتم متويل معظم مشاريع الشراكة من قبل املستثمر باستخدام مزيج من حصص أسهم )يف شكل نقدي و / أو قروض مؤقتة / قروض 
املساهمني( وديون )مثل القروض املصرفية والسندات وغيرها( على أساس الرجوع احملدود أو "متويل مشروع ". لذلك، من املهم أن 
تضمن اجلهة العامة أن املشروع "قابل للتسويق لدى البنوك"، أي أن املقرضني على استعداد إلقراض املشروع بشروط وأحكام معقولة 

بناء على وثائق املشروع وتوزيع املخاطر فيه.

القروض املؤقتة / قروض املساهمني  6.1

وبدال من ضخ رأسمال يف شكل نقدي، يجوز السماح للمستثمر، رهنا مبوافقة أصحاب املصلحة املعنيني مبن فيهم اجلهة العامة، على 
ضخ رأس املال يف شكل قرض مؤقت و/ أو قرض املساهمني.  

القرض املؤقت هو قرض حتصل عليه شركة املشروع من البنوك التجارية وعادة ما يكون له فترة زمنية تتطابق مع فترة البناء. والغرض 
من ذلك هو أن يتم سداد القرض يف نهاية فترة البناء باستخدام أموال يتم ضخها من قبل املستثمر. وللتخفيف من مخاطر عدم قدرة 
شركة املشروع على سداد القرض بالكامل يف نهاية مدة البناء، عادة ما يطلب املقرضون الذين يقدمون قروض مؤقتة ضمان جتاري من 
املستثمر أو خطاب اعتماد ضامن. وبدالً من ذلك، يستطيع املستثمر ضخ رأس املال يف شكل قرض املساهمني. ولتفادي الشك، لن يتم 

اعتبار أي رأس مال يتم ضخه يف شكل قرض على أنه دين يف إطار مختلف عقود الشراكة ويجب أن تكون القروض ملحقة بالكامل.

الرهن  6.2

ال يجوز لشركة املشروع أن تبيع أو ترهن األرض التي أقيم عليها املشروع، ألن األرض مبوجب القانون الكويتي تعتبر مملوكة للدولة. 
ومع ذلك، تستطيع شركة املشروع أن ترهن أو ترتب ضمان على أي أصل من أصول املشروع التي متلكها. ويف هذا السياق، من املهم أن 
يحدد عقد الشراكة بوضوح ما هي أصول املشروع التي تعتبر ملكية خاصة، بحيث ميكن رهنها، وما هي األصول العامة التي ال يجوز 
رهنها. ويجوز لشركة املشروع أيضاً أن تنشئ ضمان عيني على أي مبالغ مستحقة لها مبوجب عقد الشراكة. وباإلضافة إلى ذلك، 
ميكن للمستثمر رهن أسهمه يف شركة املشروع لدى املقرضني، شريطة موافقة اللجنة العليا. وقد ينص يف وثيقة االلتزام على السماح 

للمقرضني بشراء أو بيع األسهم إلى مستثمر جديد، شريطة موافقة اللجنة العليا.

الفصــــــــل
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إعادة التمويل  6.3

العليا. وتستند أي موافقة، من بني  اللجنة  لشروط عقد الشراكة، ورهناً مبوافقة  الدين وفقاً  تستطيع شركة املشروع إعادة متويل 
اعتبارات أخرى، على ما إذا كانت شروط وأحكام إعادة التمويل تؤثر سلباً على املشروع مقارنة بشروط وأحكام التمويل األصلي. 
وبالتالي يجب أن يشير عقد الشراكة إلى ما إذا كان ينبغي تقاسم أي مكاسب مترتبة على إعادة التمويل بني شركة املشروع واجلهة 

العامة.

موعد اإلغالق املالي  6.4

يجب أن ينص عقد الشراكة على إطار زمني معقول لإلغالق املالي، مع األخذ يف االعتبار املعامالت السابقة ومالحظات املستثمر 
العطاء واستيفاء مختلف  التكاليف كما وردت يف  املستثمر واملقرضني على احلفاظ على  تعقيد املشروع وقدرة  واملقرضني، ودرجة 

الشروط التي تسبق اإلغالق املالي.

تكاليف فسخ العقد  6.5

ينص عقد الشراكة عادة على تعويض عند اإلنهاء املبكر للعقد يعادل نسبة مئوية معينة من الدين يف حال قيام اجلهة العامة بفسخ 
عقد املشروع بسبب تعثر شركة املشروع.  ويتم حتديد مستوى تكاليف فسخ العقد )عادًة أقل من 100%( لضمان حتفيز املقرضني على 

معاجلة أي مشاكل محتملة يف الوقت املناسب. 
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املسائل التعاقدية األخرى
...................................

متطلبات التكويت  7.1

تتعلق اشتراطات التكويت بالتزام شركة املشروع مبوجب عقد الشراكة بتوظيف املواطنني الكويتيني من أجل تزويدهم بالتدريب وتوفير 
فرص عمل لهم وإكسابهم املهارات يف تطوير وبناء وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية املعقدة.  

ويجب أن تكون درجة التكويت متوازية مع مستوى القيمة مقابل املال التي يجب أن يوفرها املشروع وإمكانية وقدرتة املشروع على العمل 
بكفاءة.  وبناء على ذلك، فإن متطلبات احلد األدنى للتكويت تختلف من مشروع إلى آخر، تبعا ملستوى املهارات املطلوبة.

سندات التسليم  7.2

تعتبر شهادات التسليم واستبقاء األموال إحدى اآلليات التي تتبعها اجلهة العامة لضمان تسليم املشروع بحالة مناسبة، مبا يف ذلك 
تسليم أي أدلة فنية أو إرشادات وبرامج وأجهزة وغيرها من األصول الضرورية.  وسواء طلبت اجلهة العامة أحد هذين األمرين أو 

كليهما، فذلك أمر تقرره اجلهة العامة، ويحدد يف وثائق طرح املشروع وعقد الشراكة.

قيود العطاءات  7.3

تنص املادة 35 )13( من قانون الشراكة على جواز أن تتضمن عقود الشراكة أحكاماً تقيد قدرة شركة املشروع على تنفيذ مشروعات 
شراكة أخرى ويخضع ذلك ملوافقة اللجنة العليا. ومع ذلك، ال ينبغي أن تقيد هذه األحكام حق املستثمرين يف تقدمي عطاءات ملشاريع 

شراكة مستقبلية يف دولة الكويت.

الفصــــــــل
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تنفيذ ومتابعة املشروع
...................................

تتناول املواد التالية من قانون الشراكة أحكام تتعلق بتنفيذ ومتابعة املشروع:

املادة )6(

تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع اجلهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا ألحكام هذا القانون، وتتولى القيام مبا يلي:

حتديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم املوافقة عليها.  |6

وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إجنازها وإصدار القرارات الالزمة لذلك.  |11

إعداد وتقدمي تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا العتماده متهيدا لقيام وزير املالية بعرضه على مجلس الوزراء.  |12

متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع اجلهة التي يتبعها املشروع.  |13

املادة )19(

يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو اجلهة العامة ألسباب تتعلق باملصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب 
قرارها وبيان املنفعة املترتبة على هذا اإلنهاء، وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر املتعاقد وفقا ملا تنص عليه وثائق عقد الشراكة. 

الفصــــــــل
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املادة )29(

التنفيذية، كما تخضع ألحكام  القانون والئحته  العام واخلاص وعقودها أحكام هذا  تسري على مشروعات الشراكة بني القطاعني 
القوانني السارية يف الكويت مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره 
أو تطبيقه ويختص القضاء الكويتي بنظر املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز -  باالستثناء من األمر األميري 
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 املشار إليه – وبعد موافقة اللجنة العليا – االتفاق بني اجلهة العامة املتعاقدة واملستثمر على 

تسوية املنازعات بينهما عن طريق التحكيم.

املادة )30(

عند انتهاء مدة عقود الشراكة تقوم الهيئة بتقييم املشروع لتحديد املقابل الذي حتصل عليه الدولة او املستثمر حسب االحوال وتتولى 
اللجنة االمور التالية:

تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة املختصة بطرح ادارة او ادارة وتطوير املشروعات التي تؤول الى الدولة   |1
وفقا ألحكام هذا القانون قبل سنة من ايلولتها اليها يف منافسة وفقا لطبيعة املشروع.

يجب ان يكون من بني وثائق املشروع املعلن عنها البيانات املدققة له عن آخر ثالث سنوات.  |2

ال يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة هذه املشروعات يف العقد اجلديد على عشر سنوات.  |3

وبالنسبة لعقد االدارة والتطوير الذي يتضمن عمليات حتديث للمشروع او إدخال نظم تشغيل حديثة او القيام بإنشاء اصول جديدة 
لرفع كفاءة اخلدمة املقدمة او حتسينها او تقليل تكلفتها، فإنه ال يجوز ان تزيد مدة العقد على 20 سنة.

وحتدد الشروط املرجعية معايير التطوير وحتديد املدد املناسبة لكل مشروع على حدة.

حتدد الالئحة التنفيذية القواعد اخلاصة بإجراءات اعادة الطرح والترسية. وتكون االفضلية يف الترسية للمستثمر الذي يقدم   |4
أفضل عرض للدولة وفقا للشروط املرجعية اخلاصة بإعادة طرح املشروع بشرط التزامه بكل املتطلبات الواردة فيهذه الشروط 
. ويكون للمستثمر، الذي انتهى عقده، االفضلية يف الترسية إذا اشترك يف املنافسة وبنسبة  )5%( من العطاء االفضل، وتكون 
النسبة %10  إذا كان املستثمر الذي انتهى عقده شركة مساهمة عامة ، وتضع الالئحة التنفيذية جدوال بالنسبة املالئمة التي تتفق 

وطبيعة مشروعات الشراكة وقيمة رأس املال املوظف فيها.

ويف جميع االحوال يلتزم املستثمر – عند انتهاء مدة العقد – بإعادة املشروع الى الدولة بالشروط املتفق عليها يف عقد الشراكة.

وال تخل احكام هذه املادة بحق الدولة يف ان تقوم بإدارة املشروع او ادارته وتطويره بصورة مباشرة او انهاء نشاطه. 
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املادة )31(

تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقا ألحكام هذا القانون مبا فيها العقود االستشارية للرقابة املسبقة والالحقة لديوان احملاسبة 
وفقا لقواعد الرقابة املنصوص عليها يف القانون رقم )30( لسنة 1964 املشار اليه.

وحتدد اللجنة العليا النظم واإلجراءات احملاسبية السنوية للهيئة. ويكون للهيئة مراقب حسابات او أكثر يعني بقرار من وزير املالية 
للسنة املالية التي عني لها، وحتدد أتعابه عنها.

املادة )33(

يقدم وزير املالية إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع املشروعات التي مت إبرامها أو تنفيذها وفقا ألحكام هذا القانون، وترسل 
نسخة منه إلى مجلس األمة.

على أن يرفق بالتقرير مخطط يبني به موقع كل مشروع من املشروعات املشار إليها يف الفقرة السابقة ومساحة األراضي املتعاقد عليها 
وحدودها يف األحوال التي يكون فيها املشروع على أرض متلكها الدولة.

 – ان وجدت   – ارتكبها  التي  واملخالفات  العقد  بشروط  املشروع(  )شركة  املتعاقد  املستثمر  التزام  التقرير مدى  يبني يف  ان  وعليه 
واإلجراءات التي اتخذتها احلكومة إزاءها.

وعلى الوزراء املختصني تزويد وزير املالية بكافة ما يحتاجه من بيانات ووثائق ومستندات ومعلومات بشأن مشروعات الشراكة التي 
أبرمت مع وزاراتهم إلعداد هذا التقرير. 

عملية إدارة العقود  8.1

يعتمد حتقيق أهداف املشروع على قيام القطاعني العام واخلاص بتنفيذ مهامهما مبوجب عقد الشراكة الذي ينظم العالقة بني شركة 
املشروع واجلهة العامة حتى انتهاء مدة عقد الشراكة. وتنص شروطه على اختصاصات األطراف ومسؤولياتهم والتزاماتهم. ولذلك من 
املهم فهم العالقات بني جميع األطراف، حيث قد يكون لكل طرف أهداف فردية ميكن أن تؤثر على اتساق التسليم إذا لم تتم إدارتها 

على الوجه الصحيح. 

ويبدأ دور إدارة العقود عند ترسية عقد املشروع وميتد إلى نهاية فترة التشغيل. وينبغي وضع هياكل إدارة العقد يف مرحلة الطرح، 
لضمان معرفة املشاركني بإدارة العقود بتفاصيل املشروع وعقد الشراكة. ويجب على اجلهة العامة تعيني مديراً للعقود بدوام كامل 
لقيادة هذه العملية. وينبغي أن يكون مدير العقود فرداً مدرباً بشكل جيد ويتمتع بخبرة يف مشاريع الشراكة. وتتمثل مسؤوليته الرئيسية 
يف متابعة نتائج املشروع ومخرجاته، ومستويات اخلدمة، واجلداول الزمنية، وتوزيع املخاطر. كما يجب أن يكون لدى مدير العقود 
ميزانية كافية إلنشاء وحدة إلدارة املشروع تضم عدد من املوظفني املؤهلني وذوي اخلبرة وكذلك األجهزة. ويجب أن يكون ملدير العقود 

أدوار وصالحيات محددة بوضوح إلدارة وحدة إدارة املشروع ورصد التقدم احملرز يف تنفيذه.

تنفيـــذ ومتابعـــة املشــــروع
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مراقبة األداء  8.2

خالل مرحلة البناء يركز مدير العقود على مراقبة اجلودة واجلداول الزمنية خالل مرحلة إنشاء املشروع. وخالل مرحلة التشغيل، يركز 
مدير العقود على ضمان توفر األصول واالمتثال للمعايير البيئية املناسبة والتوقيع على صرف املدفوعات )إن وجدت(، وآليات تسوية 
املنازعات وإدارة التغيير وتسليم األصل يف نهاية مدة املشروع. ويف حالة وجود قصور يف األداء، ينبغي أن تكون هناك أحكام تنص على 

دفع غرامات مالية وصوالً يف نهاية املطاف إلى إنهاء عقد الشراكة.

يجب أن تكون قياسات األداء، كما هو منصوص عليه يف عقد الشراكة، موضوعية وقابلة للقياس. وينبغي أن يحدد عقد الشراكة ما 
يلي:

مؤشرات األداء الرئيسية التفصيلية التي حتدد مستوى األداء املطلوب؛  �

طريقة رصد وقياس األداء مقابل مؤشرات األداء الرئيسية احملددة؛  �

ما هي معلومات األداء املطلوبة، وكيف يتم جمعها، ومن يقوم بذلك؛  �

حقوق اجلهة العامة يف إجراء عمليات التدقيق أو التفتيش العشوائي؛   �

موعد بدأ قياس األداء؛  �

طريقة التبليغ ورفع التقارير حول نتائج قياس األداء واتخاذ اإلجراءات بشأنها؛   �

عواقب سوء األداء وتكرار األداء الضعيف؛ و  �

أي حتديث لعملية إدارة العقود.  �

ويجب على اجلهة العامه ووحدة إدارة املشروع أن تقدم تقارير منتظمة عن رصد األداء، كل ستة أشهر على األقل أو دوريا بحسب ما 
حتدده الهيئة، بحيث تتضمن، على سبيل املثال ال احلصر، تقريراً عن البنود املذكورة أعاله، باإلضافة إلى أي مخالفات، وتقارير وضع 

التكويت مشفوعة بوثائق رسمية، وأي عوائق سابقة أو حالية أمام تنفيذ املشروع.

إضافة إلى ذلك، حتدد املادة 41 من قانون الشراكة املتطلبات احملددة فيما يتعلق بالدفع إلى شركة املشروع أثناء تنفيذ عقد الشراكة. 
وطبقاً لهذه املادة "ال تبدأ شركة املشروع يف تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع املنتجات أو إتاحة اخلدمات وفقاً ملستوى األداء 
املنصوص عليه يف العقد إال بعد إصدار شهادة بقبول مستوى جودة األعمال أو املنتجات أو اخلدمات املتاحة من اجلهة املبينة يف عقد 
الشراكة، وذلك ما لم تنص شروط عقود الشراكة على خالف ذلك". وبناء عليه، يتعني على كل من مدير العقود ووحدة إدارة املشروع 

ضمان التنسيق يف هذا اخلصوص مع اجلهة العامة أو أي طرف آخر مت تعيينه ألغراض إصدار شهادة اجلودة املذكورة أعاله.



137

عمليات املراجعة  8.3

املراجعة  قيادة عمليات  العامة  وتتولى اجلهة  الصلة.  ذات  املؤسسات  إلى  تقارير  وتقدمي  لعمليات مراجعة مستقلة  املشروع  يخضع 
بالتنسيق مع الهيئة. وتشمل بعض املراجعات والتقارير املطلوبة ما يلي: 

اجلدول 8.1: حملة حول عملية املراجعة والتقارير املطلوبة

تقرير مقدم العطاء )املستثمر( املفضل )PBR(: تقوم جلنة املنافسة بتجميع تقرير املستثمر املفضل ومراجعته واعتماده من قبل الهيئة 
وتقدميه بعد ذلك للموافقة عليه من قبل ديوان احملاسبة يف دولة الكويت يف أقرب وقت ممكن بعد نهاية املفاوضات مع مقدم العطاء/

املستثمر املفضل. وينبغي أن يتضمن تقرير املستثمر املفضل:

وصفا موجزا للمشروع؛   �

قائمة باملشاركني يف املشروع ومسؤوليات كل منهم؛  �

قائمة مرجعية بجميع الوثائق الفنية والقانونية واملالية التي مت إعدادها واألحداث والقرارات الرئيسية التي اتخذت أثناء عملية   �
طرح املشروع.

تفاصيل عملية الطرح؛ و  �

تقديرات التكاليف يف مختلف مراحل عملية طرح املشروع وسعر العقد النهائي.   �

تقرير إقفال املشروع )PCR(. تشير املوافقة على تقرير إقفال املشروع إلى تفاهم واتفاق رسمي على أن املشروع قد وصل إلى مرحلة 
اإلقفال املالي. وبتوقيعها على هذه الوثيقة، توافق الهيئة واجلهة أو اجلهات العامة املختصة على أن جميع اجلوانب اإلدارية واملالية 
واللوجستية املتعلقة بطرح ومتويل املعاملة قد أبرمت ومت تنفيذها وتوثيقها على النحو املبني يف تقرير إقفال املشروع. وينبغي أن يتضمن 

هذا التقرير ما يلي:

تنفيـــذ ومتابعـــة املشــــروع

جلنة املنافسة ملوافقة ديوان احملاسبة العام تقرير املستثمر املفضل يف نهاية عملية الطرح
الطرف املسؤولاملوعدالبند

جلنة املنافسةتقرير إغالق املشروع اإلغالق املالي

اجلهة العامة املراجعة الالحقة للمشروع يف نهاية فترة البناء

اجلهة العامة استعراضات األداء  خالل سنة واحدة من بدء اخلدمة وبعد ذلك على فترات دورية
على النحو الذي حتدده الهيئة

اجلهة العامةتقرير التسليم عند انتهاء املشروع وتسليم األصول إلى الدولة



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص138

وصفا موجزاً للمشروع   �

جميع االتفاقيات التعاقدية  �

قائمة بجميع أعضاء التحالف  �

وصفا لهيكل املساهمة يف شركة املشروع.  �

املعلومات املتعلقة برأسمال شركة املشروع املتاح.  �

جدول زمني مفصل ملراحل التطوير والبناء  �

التكاليف اإلجمالية املتوقعة للمشروع  �

املبالغ السنوية للمشروع التي تدفعها اجلهة العامة )أو الرسوم التي يدفعها املستهلك(، و  �

معدل العائد الداخلي املتوقع.  �

ومبجرد توقيع تقرير إقفال املشروع، يجب على عضو الهيئة يف جلنة املنافسة و/أو إدارة طرح املشروع تسليم التقرير إلى إدارة تنفيذ 
ومتابعة املشروع.

البناء. وينبغي أن يعده  املراجعة الالحقة للمشروع )PPR(. ينبغي إعداد تقرير املراجعة الالحقة للمشروع بعد االنتهاء من أعمال 
شخص )عادة مدقق مستقل من خالل اجلهة العامة( ال يشارك بشكل مباشر يف إدارة املشروع. والغرض من تقرير املراجعة الالحقة 

للمشروع هو تقدمي تفاصيل حول التكاليف النهائية )مع تقديرات للمطالبات املستحقة( وتقييم أداء مختلف األطراف يف املشروع.

وينبغي أن يتضمن تقرير املراجعة الالحقة للمشروع ما يلي:

وصفا موجزا للمشروع  �

حملة عامة عن تاريخ املشروع مع أبرز القرارات / األحداث؛  �

حتليل التباين للتكاليف النهائية للمشروع مقارنة بالتقديرات املبدئية وقيمة العقد النهائي  �

حتليل الوقت املستغرق الستكمال مختلف مراحل املشروع مقارنة بالتوقعات  �

تقارير تسوية أي مطالبات معلقة عند سداد الدفعة النهائية )تستخدم هذه املعلومات من قبل اجلهة العامة لتحديث حتليل التباين   �
يف تقرير املراجعة الالحقة للمشروع، كما ستستخدمه الهيئة ألغراض إعداد التقارير(، و

أي قضايا تتعلق بعدم االمتثال خالل مرحلة البناء.  �
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مراجعات األداء. انظر القسم 8.2 لإلطالع على التفاصيل.

تقرير التسليم. يعرض هذا التقرير تفاصيل جميع األنشطة التي مت تنفيذها من أجل تسليم املشروع بنجاح وحالة االلتزام باجلداول 
الزمنية املنصوص عليها يف عقد الشراكة. وينبغي أن يتضمن ما يلي:

األنشطة / اإلجراءات املتبعة أثناء مرحلة تشغيل املشروع؛  �

الهياكل اإلدارية،  �

قائمة نهائية باألصول التي مت إنشاؤها للمشروع مع األدلة الفنية التي تفصل أعمالها،  �

قائمة بجميع السجالت والوثائق ذات الصلة باملشروع، مبا يف ذلك جميع سجالت الصيانة الفنية والسجالت املالية،  �

معلومات عن نقل القوى العاملة املاهرة وغير املاهرة إلى اجلهة العامة، مع حتديد معلومات عن وضع املوظفني الكويتيني، إن   �
وجدوا،

خطط لضمان عدم حدوث أي ضوضاء / انقطاع اخلدمة يف جميع مراحل عملية التسليم؛ و   �

أي مدفوعات إضافية، إما لشركة املشروع أو اجلهة العامة، املرتبطة بعملية التسليم.  �

 
تسوية املنازعات  8.4

يعتبر األساس القانوني لتسوية املنازعات مسألة هامة يف مشاريع الشراكة. فاألطراف اخلاصة )أي املستثمرون واملقرضون واملقاولون( 
يتشجعون للمشاركة يف هذه املشاريع عندما يكونوا واثقني من أن أي نزاع ميكن تسويته بصورة عادلة وبكفاءة. وينبغي توفير مجموعة 
واسعة من آليات تسوية املنازعات من أجل تفادي القضايا التي قد تتطلب تسويتها وقتاً طوياًل وتكون مكلفة. وميكن أن تشمل هذه 
اآلليات احلوار والوساطة )رمبا عن طريق خبير مستقل(، والتحكيم. وينبغي أيضا النظر يف تشكيل مجلس لتسوية املنازعات، يف شكل 

جلنة للمساعدة يف منع املنازعات وتسويتها يف وقت مبكر.

ومن املهم أن تكون آليات تسوية املنازعات متوافقة مع أفضل املمارسات الدولية، خاصة عندما يتوقع أن تكون هناك استثمارات كبيرة 
من قبل مستثمرين أجانب. فعلى سبيل املثال، يلجأ املستثمرون األجانب إلى التحكيم الدولي كخيار نهائي )ينص عليه القانون يف املادة 

)29(. انظر امللحق )ب/9( لإلطالع على الصيغة املقترحة بشأن صياغة هذا البند التعاقدي(.

طلبات إعادة التفاوض  8.5

من أجل احلفاظ على نزاهة عملية الطرح، ال ينبغي النظر يف إعادة التفاوض إال يف ظروف استثنائية ، على سبيل املثال من خالل 
أوامر التغيير أو يف ظل حدوث تغيير يف القانون أو حالة قوة قاهرة. وينبغي التعامل مع معظم القضايا مبوجب بنود عقد الشراكة.   

ووكقاعدة عامة، ال ينبغي للجهة العامة أن تقبل طلبات إعادة التفاوض من قبل شركة املشروع.

تنفيـــذ ومتابعـــة املشــــروع
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إنهاء العقد  8.6

يجوز إنهاء عقد الشراكة يف وقت مبكر لعدد من األسباب، منها:

عدم استيفاء لشروط مسبقة على نفاذ العقد  |1

إذا لم يتم استيفاء الشروط املسبقة لنفاذ العقد )يشمل ذلك عادة الوصول إلى اإلقفال املالي( بحلول التاريخ احملدد يف عقد الشراكة، 
ولم يتم االتفاق على تنازل أو متديد التاريخ، فإن عقد الشراكة ينتهي تلقائيا.

حالة تخلف عن األداء من قبل شركة املشروع  |2

التأخير يف الدفع، والتأخير يف إجناز  قد تشمل أحداث تقصير شركة املشروع حاالت مختلفة من عدم تنفيذ عقد الشراكة، مثل 
العمليات، والتخلي عن العمل، وعدم معاجلة العيوب، أو اإلفالس.  ومتنح حلاالت عدم التنفيذ فترات زمنية لتصويبها والتي يجب 
تصميمها بعناية. فإذا كانت فترة التصويب طويلة جدا، قد تؤدي إلى تعطيل تقدمي اخلدمة وتنفيذ املشروع، وإذا كانت فترة التصويب 
قصيرة جدا، ميكن أن يتم إنهاء عقد الشراكة دون لزوم لذلك، األمر الذي يؤدي إلى زيادة التكاليف على جميع األطراف. وإذا ما 
نقضت مدة التصويب وال تزال حالة عدم التنفيذ قائمة، فإن ذلك سيؤدي إلى إجراءات اإلنهاء، والتي قد تتضمن دفع تعويض إلى شركة 

املشروع عن اإلنهاء املبكر للعقد وفقاً ملعادلة محددة سلفاً، مقابل األصل )انظر القسم 6.5 حول هذا املوضوع(.

حالة تخلف عن األداء من قبل اجلهة العامة  |3

تتعلق بحاالت تخلف اجلهة العامة عن تنفيذ التزاماتها مبوجب عقد الشراكة، مثل عدم دفع أي مبالغ مستحقة لشركة املشروع.  وكما 
هو مبني أعاله، فإن وقوع حالة تخلف عن التنفيذ عادة ما تؤدي إلى منح مهلة للتصويب، ويف حال انتهت هذه املدة املمنوحة للتصويب 

دون القيام بتنفيذ االلتزام فان ذلك قد تؤدي إلى البدء بإجراءات إنهاء العقد، مبا يف ذلك دفع تعويض عن اإلنهاء املبكر.

القوى القاهرة التي تستمر لفترات طويلة أو اإلجراءات احلكومية اجلوهرية املعاكسة  |4

ميكن أيضا إنهاء عقد الشراكة يف حال حدوث ظرف قاهر يستغرق فترة طويلة )أي أحداث خارجة عن سيطرة أي طرف من األطراف، 
مثل العواصف والفيضانات والزالزل وما إلى ذلك( أو إجراء حكومي مادي وسلبي خارج عن إرادة ونطاق حتكم اجلهة العامة. وكما 
هو احلال مع أحداث التخلف أو التقصيريف التنفيذ، عادة ما يتم اتخاذ اإلجراءات بعد فترة زمنية معينة ، فإذا كان احلدث ال يزال 
قائماً بعد انقضاء مدة معينة، سيتم إنهاء عقد الشراكة ودفع اجلهة العامة تعويض مناسب )وفقا ملعادلة يحددها عقد الشراكة( لشركة 

املشروع.

إنهاء العقد ألسباب تتعلق باملصلحة العامة  |5

جُتيز املادة )19( من قانون الشراكة إنهاء عقد الشراكة بقرار من اللجنة العليا )بناء على توصية من الهيئة أو اجلهة العامة(، شريطة 
أن يكون هناك مبرر وتقدمي تعويض عادل لشركة املشروع.
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وإذا لم يتم إنهاء عقد الشراكة يف وقت مبكر، فإن عملية التسليم يف نهاية املدة تخضع عموما إلجراءات التسليم يف إطار عقد الشراكة، 
ويتم إعادة طرح العقد أو إعادة األصل إلى اجلهة العامة )انظر أدناه(. 

متديد االمتياز  8.7

تتناول املادة 30 من قانون الشراكة واملادة 65 من الالئحة التنفيذية احكام انتهاء االمتياز. فقبل عامني على األقل من نهاية عقد 
الشراكة، تقوم الهيئة بالتعاون مع اجلهة العامة بتقييم املشروع )مبساعدة اجلهات االستشارية إذا لزم األمر( لتحديد ما إذا كان يجب 

إعادة طرح املشروع أو إعادته إلى اجلهة العامة للدولة أو إيقافه، وترفع توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا.

وبعد ذلك تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن ما يجب اتباعه. فإذا تقرر إعادة طرح املشروع )سواء بطرح إدارة املشروع يف املستقبل أو 
اإلدارة والتطوير(، يجب أن يتم إعادة طرح املشروع قبل سنة من نهاية مدة عقد الشراكة وترسيته قبل انتهاء مدة عقد الشراكة احلالي. 

ويكون لشركة املشروع احلالية األفضلية يف الترسية إذا شاركت يف املنافسة وفقا للنسب التالية:

إجراءات التسليم  8.8

العامة  إلى اجلهة  املشروع  ملكية ومصلحة شركة  إعادة تسليم جميع  ويتم  املشروع،  تسليم  إجراءات لضمان  التسليم هي  إجراءات 
عند انتهاء عقد الشراكة يف حالة تشغيل جيدة، مع املستندات واملعرفة املطلوبة الالزمة للجهة العامة أو ملستثمر آخر إلدارة وتشغيل 

األصول.  وقد يشمل هذا اإلجراء أعمال فحص واختبار وأعمال تصحيحية للتأكد من أن األصل يف حالة جيدة.

تنفيـــذ ومتابعـــة املشــــروع

نوع شركة املشروع، التي انتهى عقدها
5% من أفضل عطاءاملشروعات التي ال يؤسس فيها شركة مساهمة عامة

10% من أفضل عطاءاملشروعات التي يؤسس فيها شركة مساهمة عامة

النسبة
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امللحق أ: 
توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: 

منوذجني من مصفوفة املخاطر
...................................

يبني هذا امللحق أ منوذجني لتوزيع املخاطر ، مأخوذين من التقرير اخلاص بتوزيع املخاطر يف التعاقدات بني القطاعني 
التقرير يف  يتوفر نسخة كاملة عن  لعام 2016 حيث  العاملية  التحتية  البنية  العام واخلاص الصادر عن مؤسسة مجمع 

https://ppp-risk.gihub.org/ االنترنت عبر الرابط

وكما ورد يف الباب 4.2.2.4 من الدليل االرشادي، تقوم اجلهة العامة بوضع مصفوفة لتوزيع املخاطر لكل معاملة تتم فيما 
يتعلق مبشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لغرض حتديد التوزيع املناسب جلميع املخاطر املرتبطة باملشروع.

املياه  من  امللوحة  نزع  بالترتيب ملشروع  ا  املخاطر  توزيع  امللحق منوذجني من خالل مصفوفة  نستعرض يف هذا  سوف 
ومشروع لبناء ميناء للحاويات، وميكن احلصول على معلومات إضافية عن املشاريع املعروضة هنا يف الصفحة األولى من 

كل مصفوفة لكل مشروع.

ولقد مت العمل على اخلروج بالعينات املرفقة ملصفوفة توزيع مخاطر خاصة لكل من املشاريع املذكورة باستخدام أدوات 
اإلرشاد العاملية ملؤسسة مجمع البنية التحتية العاملية، فكل مصفوفة مكونة من قائمة باملخاطر املنفصلة التي مت جتميعها 
يف مجموعات متشابهة، كما متثل املصفوفة توصيات حول التوزيع النمطي لكل نوع من أنواع املخاطر فيما بني اجلهة 
العامة والقطاع اخلاص يف مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وتشتمل هذه التوصيات متى تكون املخاطر 

مشتركة بني اجلهتني املتعاقدتني يف توزيع املخاطر بينهما، كما يقدم شرح لتوزيع املخاطر  املقترح

وباإلضافة إلى ما سبق توفر النماذج املرفقة ملصفوفة توزيع املخاطر معلومات عن التخفيف أو التعامل مع كل نوع من 
أنواع املخاطر وترتيبات الدعم احلكومي املمكن اللجوء إليها، ويعتبر هذا التوجه من املمارسات املفضل اتباعها عند إعداد 

مصفوفة توزيع مخاطر مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

من املهم أن نذكر لكم هنا أن األدوات املوجودة يتم استخدامها يف عدد من الدول هي عادة تفي بأغراض وضع مصفوفة 
املخاطر اخلاصة التي قد تنشأ يف إطار ترتيبات توزيعها يف دول ذات أسواق نامية، على عكس ما قد يستخدم يف عدد 
من الدول املتقدمة والتي لديها خبرة واسعة يف التعامل مع مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، ومن ثم فقد 

اضفنا شرحاً وافياً عن الترتيبات املختلفة لتوزيع املخاطر يف األسواق النامية واملتقدمة.

اخلاصة  املخاطر  مصفوفة  لوضع  النماذج  بهذه  باالستعانة  تقوم  أن  العامة  اجلهات  على  يجب  األساس  هذا  وعلى 
مبشاريعها كأداة استرشاديه فقط ال غير، فهذه النماذج ما هي إال متثيل لواقع توزيع املخاطر املوجودة عادًة يف كل من 
مشاريع حتلية مياه الشرب من امللوحة ومشاريع بناء ميناء للحاويات حول العالم علىالترتيب، ومع ذلك فإن كل مشروع 
شراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت سوف يستلزم وضع حتليله املنفرد للمخاطر املناسبة وتوزيعها لكل مشروع 

على حده.
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يوجد أمثلة أخرى عن مصفوفــات توزيــع املخاطــر على املوقع االلكتروني اخلاص مبؤسسة مجمع البنيـــة التحتية العاملية 
/https://ppp-risk.gihub.org كما يتوفر يف هذا املوقع قائمة لأللفاظ املستخدمة يف وضع مصفوفة املخاطر كما يوجد 

باملوقع منتدى افتراضي ملناقشة املواضيع اخلاصة بتوزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

مصفوفة مخاطر مشروع حتلية املياه

التحويل BOOT( حيث تباع املياه املنزوعة  التشغيل –  التملك –  ينفذ مشروع نزع امللوحة من املياه بطريقة )البناء –   �
امللوحة إلى جهة شراء واحده تابعة للدولة.

من املفترض أن توفر اجلهة املتعاقدة األرض التي سوف ينشأ عليها املشروع.  �

قد يشمل نطاق عمل املشروع بنية حتتية مرتبطة باملشروع على سبيل املثال أنابيب لنقل املياه، وشبكات نقل كهرباء،   �
وإن دعت احلاجة مرافق توليد.

التكنولوجيا املستخدمة قد تشمل نوعني رئيسيني – التناطح العكسي أو االستقطار )فيما تكون التكنولوجيا الثانوية   �
املراحل  متعدد  التأثير  بطريقة  التبخير  تقنية  أو   MSF املراحل  املتعدد  الوميضي  التبخير  املستخدمة هي طريقة 
MED(، وعادة ما يتم حتديد التكنولوجيا املستخدمة من قبل اجلهة املتعاقدة ولكن ينتج عن ذلك مخاطر تكنولوجية 
مختلفة للمشروع، فعلى سبيل املثال فإن استخدام تكنولوجيا التناضح العكسي RO هو أكثر عرضة للتأثر بنوعية 

مياه البحر مبا يف ذلك منو الطحالب مثل املد األحمر.

املخاطر احملورية هي:  �

مخاطر االنشاءات  �

مخاطر املوارد أو املدخالت   �

مخاطر صعود تكنولوجيا حديثة مغيرة يف املجال  �

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

تتحمل اجلهة احلكومية املتعاقدة 
املخاطر الرئيسية للتأكد من أن األراضي 

املطلوبة يف املوقع املخصص للمشروع 
متوفرة ألنها قامت باختيار املوقع، ويجوز 

أن متنح اجلهة املتعاقدة األراضي يف 
حال كانت قد حصلت على حقوق األرض 

ذات الصلة، أو عبر احلصول على 
موافقة طرف ثالث وهو مالك أرض يف 
حال موافقته على منح حقوق استخدام 

األرض ذات الصلة، ومبا أن املشروع 
سينتقل إلى اجلهة املتعاقدة يف نهاية 
املدة املتفق عليها، فإن حقوق األرض 

متنح عادة للمشروع مبوجب عقود إيجار 
أو اتفاقيات مماثلة.

قد حتتاج األراضي إلى وضع ترتيبات 
لتوفير املرافق الالزمة ألنابيب املياه 

وغيرها من املرافق )على سبيل املثال 
إذا كانت هناك حاجة إلى توصيالت 

كهربائية أو أعمال توليد كبيرة(. وهنا قد 
تقع بعض املسئولية عن ذلك على شريك 

القطاع اخلاص إذا كانت تعتمد تلك 
الترتيبات على تصميم املشروع.

يكون شريك القطاع اخلاص مسئول عن 
تقييم مدى كفاية املوقع املعني من قبل 

اجلهة املتعاقدة واحلقوق املتعلقة باألرض 
املمنوحة )مبا يف ذلك أي حقوق ارتفاق 
وحقوق وصول مرتبطة بها( وأي قيود 

قد يفرضها املوقع املعني على التصميم 
)مثل التخطيط العام ومقترحات حلول 
بناء أساس املشروع( وبناء املشروع )مبا 

يف ذلك طرق الوصول إلى املوقع ومناطق 
التوزيع املتاحة(.

مع ذلك، بعض مواقع العمل يف املشروع 
سيتم تقاسم بعض املخاطر مع اجلهة 

املتعاقدة.

متقدم شراء األرض 
واملوقع

مخاطر احلصول 
على ملكية األرض 

الستخدامها يف املشروع، 
ومخاطر اختيار املوقع 

والظروف اجليوفيزيائية 
والهيدرولوجية لذلك 

املوقع.
احلصول على إذن 

لتخطيط االرض
حق الدخول للموقع

الكفالة
اإلرث
األثار

التلوث
العيوب الكامنة

اجلدول أ1.1: مصفوفة مخاطر مشروع حتلية املياه
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ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

عادة ما تكون حقوق استغالل األراضي 
واحلالة التي يوجد عليها قطع األراضي 

معروفة ومؤسسة يف األسواق املتقدمة حيث 
ميكن التخفيف من أثر املخاطر عبر الفحص 

املناسب النايف للجهالة لسجالت األراضي 
وشركات املرافق العامة.

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة الى استخدام 
السلطات املمنوحة لها تشريعياً لتأمني 

املوقع )مثال عبر النزع للملكية العامة أو 
االستحواذ االجباري(

حتى يف حاالت توفر املوقع بشكل واضح 
بدون أي عوائق قد يكون هناك سبب 
الستخدام السلطات احلكومية لتأمني 

املوقع بشكل مناسب خلدمة املشروع، فقد 
يظهر تداخل ملوقع أثري مع موقع املشروع 

وهي أمور ال يستطيع شريك القطاع 
اخلاص أن يتعامل معها.

أمثلة على ذلك تشمل احلاجة إلعادة 
إسكان سكان املنطقة )أي نقل مقرات 

االعمال أو السكن اخلاص( وضرورة إدارة 
األثر السياسي االجتماعي للمشروع وما 

حول املوقع املخصص له.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن جتري تقييم 
مفصل لألرض والبيئة واحلالة االجتماعية 
ويجب عليها اإلفصاح بنتيجة هذا التقييم 
لطرف شريك القطاع اخلاص كجزء من 

عملية تقدمي العروض املالية.
وأثناء عملية التقدم بالعروض وجب على 
اجلهة املتعاقدة أن تسمح لطرف شريك 

القطاع اخلاص بأن يقوم باملسوح األرضية 
اخلاصة به وأن يطلع على األصول أو 

املباني املوجودة على ارض الواقع.
وألقصى مدى ممكن يجب على اجلهة 

املتعاقدة أن تقوم بالتأكد من أنها قد فهمت 
كل املخاطر اخلاصة بتأمني املوقع القيود 

املرتبطة باملوقع والتي قد تؤثر على عمليات 
االنشاءات وإدارة املرفق.
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

مخاطر 
شراء األرض 

واملوقع

امخاطر اكتساب ملكية 
األرض الستخدامها 

يف املشروع، ومخاطر 
اختيار هذا املوقع 

والظروف اجليوفيزيائية 
والهيدرولوجية لذلك 

املوقع.
احلصول على إذن 

لتخطيط االرض
حق الدخول للموقع 

الكفالة
اإلرثاألثار

التلوث
العيوب الكامنة

متقدمة

تكون اجلهة املتعاقدة املسئولة عن التلوث 
السابق وجوده باملوقع أو االكتشافات 
األثرية أو احلفريات والبنية التحتية 

املُقامة ، إلى احلد الذي لم تكن  معروفة  
أو مكشوفه بالفعل من قبل استقصائيات 

املوقع إما عن طريق التعامل مع هذه 
االكتشافات أو تقدمي العون فيمت 

يتعلق باآلثار املترتبة على املشروع ، 
ويجوز للجهة املتعاقدة أيضا أن تتحمل 
املسؤولية عن الظروف اجليوتقنية غير 

املعروفة على الرغم من أن هذا قد 
يقتصر على أنواع معينة من الشروط، 
وسوف يقتصر على الظروف التي لم 
يكن متوقعا بشكل معقول توقعها تبعاً 

لدراسات استطالع املوقع التي أجريت أو 
التي كان ينبغي أن يتوالها شريك القطاع 

اخلاص.
قد يطلب من شريك القطاع اخلاص 

القيام ببعض الدراسات للموقع لتقدمي 
تقرير أساسي يشرح واقع احلال يف 

املوقع املختار قبل بدء العمل فيه.
يتوقع أن يقوم شريك القطاع اخلاص 

بالتأكد بنفسه من حالة أي أصول 
موجودة قد ميكن استخدامها يف املشروع 
أو أي من األصول املتواجدة بالفعل التي 

مت التعرف عليها ويتطلب إزالتها أو نقلها 
من موقعها احلالي.  

بغض النظر إذا كانت األراضي التي 
سيتم تخصيصها للمشروع هي أراض 

الدولة أو أراض خاصة، يجب على اجلهة 
احلكومية املتعاقدة أن تتولى مسئولية 

احلصول على حقوق استغالل األراضي 
الالزمة للمطور وحق الدخول إلى 

األراضي واستخدامها، وعادة ما يأخذ 
ذلك شكل اتفاقية حق انتفاع.

ويف حال عدم وجود أي وثيقة فيما 
يتعلق مبلكية األرض كما هو احلال 

يف بعض احلاالت )خاصة يف حاالت 
شبكات انابيب توزيع أو نقل املياه(، يجب 

على اجلهة املتعاقدة العمل على توفير 
تراخيص تعاقدية الستغالل األراضي، 

وبصورة عامة فإن شريك القطاع اخلاص 
ومموليه راضون عن لوجود مثل هذه 

التعاقدات مع أن هذه احلقوق لن تسجل 
لصاحلهم.

يكون شريك القطاع اخلاص مسئول عن 
تقييم مدى كفاية املوقع املعني من قبل 

اجلهة املتعاقدة واحلقوق املتعلقة باألرض 
املمنوحة )مبا يف ذلك أي حقوق ارتفاق 
وحقوق وصول مرتبطة بها( وأي قيود 

قد يفرضها املوقع املعني على التصميم 
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ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

إن حقوق استغالل األراضي و احلالة 
التي تكون عليها األراضي عامة )خاصة 
اعتمادية سجالت شركات املرافق العامة 

ورسوم استغالل األراضي( يف األسواق 
الناشئة ال تكون على نفس مستوى التأكيد 

والوضوح كما يف األسواق املتقدمة حيث 
توجد سجالت معتمدة لتسجيل األراضي 
وكذلك سجالت معتمدة لشركات املرافق 

العامة، وكثيرا ما يتعني على املقرضني 
والكفالء أن يشعروا بالرضى لوفر حقوق 

ملكية األراضي يف شكل تعاقدي شامل 
)مسجلة فقط من خالل عملية التوثيق(.

ويف غياب تشريعات مناسبة يف األسواق 
الناشئة ميكن التعامل مع مشاكل حقوق 
األراضي للسكان األصليني و املشاركة 
املجتمعية عبر تبني ضمانات مؤسسة 
التمويل الدولية للمشروع وباخلصوص 
لضمان احلصول على خيارات التمويل 

العاملي املتوفرة للمشروع.

يرجى االطالع على التعليقات اخلاصة 
باملخاطر البيئية واالجتماعية ملشروع نزع 

امللوحة من املياه لألسواق الناشئة.

كما يجب على اجلهة املتعاقدة أن تقوم 
بالتعامل مع أي حقوق تخص السكان 
األصليني للموقع والتي قد تؤثر على 

استخدامه.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن جتري تقييم 
مفصل لألرض والبيئة واحلالة االجتماعية 
ويجب عليها اإلفصاح بنتيجة هذا التقييم 
لطرف شريك القطاع اخلاص كجزء من 

عملية تقدمي العروض املالية.
كما يجب على اجلهة املتعاقدة أن تقوم 

بالبدء بإجراء دراسات تقومي األثر البيئي 
خالل مرحلة التقدم بالعروض لتسريع 
إجراء عادة ما يأخذ الكثير من الوقت 

إلمتامه.
وأثناء عملية التقدم بالعروض وجب على 
اجلهة املتعاقدة أن تسمح لطرف شريك 

القطاع اخلاص بأن يقوم باملسوح األرضية 
اخلاصة به وأن يطلع على األصول أو 

أعمال البناء املوجودة على ارض الواقع.
وألقصى مدى ممكن يجب على اجلهة 

املتعاقدة أن تقوم بالتأكد من كانل فهمها 
لكل املخاطر اخلاصة بتأمني املوقع والقيود 
املرتبطة باملوقع والتي قد تؤثر على عمليات 

االنشاءات وإدارة املرفق.

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة الى استخدام 
السلطات املمنوحة لها تشريعياً لتأمني 

املوقع )مثال عبر النزع للملكية العامة أو 
االستحواذ االجباري(

وعادة ما تتولى اجلهة املتعاقدة إدارة مدى 
واسع من األمور املرتبطة مبصالح اجلهات 
ذات االرتباط باملشروع وعالقاتهم بحقوق 

استغالل األراضي ملوقع بعينه.

أمثلة على ذلك تشمل اآلثار السياسية 
واالجتماعية للمشروع على وحول 

موقعه، وميكن أن يكون هذا األمر شديد 
احلساسية يف سوق ناشئة.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

املخاطر البيئية 
واالجتماعية

مخاطر الظروف البيئية 
الكامنة والقائمة التي تؤثر 

على املشروع، وما يترتب 
على ذلك من مخاطر الحقة 
بوقوع اضرار على البيئة أو 

املجتمعات احمللية

سوق متقدمة

)مثل التخطيط العام ومقترحات حلول 
بناء أساس املشروع( وبناء املشروع )مبا 

يف ذلك طرق الوصول إلى املوقع ومناطق 
التوزيع املتاحة(.

مع ذلك بعض مواقع العمل يف املشروع 
سيتم تقاسم بعض املخاطر مع اجلهة 

املتعاقدة.
تكون اجلهة املتعاقدة املسئولة عن التلوث 

السابق وجوده باملوقع أو االكتشافات 
األثرية أو احلفريات والبنيةالتحيتية 

املُقامة، إلى احلد الذي لم تكن معروفة 
أو مكشوفة بالفعل من قبل استقصائيات 

املوقع إما عن طريق التعامل مع هذه 
االكتشافات أو تقدمي العون فيما يتعلق 

باآلثار املترتبة على املشروع، 
وتكون اجلهة املتعاقدة أيضا املسؤولة 
عن الظروف اجليوتقنية غير املعروفة 

على الرغم من أن هذا قد يقتصر على 
أنواع معينة من الشروط، وسوف يقتصر 
على الظروف التي لم يكن متوقعا بشكل 

معقول توقعها تبعاً لدراسات استطالع 
املوقع التي أجريت أو التي كان ينبغي أن 

يتوالها شريك القطاع اخلاص.
قد يطلب من شريك القطاع اخلاص 

القيام ببعض الدراسات للموقع للخروج 
بتقرير أساس معياري لعرض احلال 

الواقعي يف املوقع املختار قبل بدء العمل 
فيه.

يتوقع أن يتأكد شريك القطاع اخلاص 
بنفسه من حال أي أصول قد ميكن 

استخدامها يف املشروع أو أي من 
األصول املتواجدة بالفعل التي مت التعرف 
عليها ويتطلب إزالتها أو نقلها من موقعها 

احلالي.

x سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية \
الرئيسية إلدارة االستراتيجية البيئية 

واالجتماعية للمشروع ككل، غير أنه للجهة 
املتعاقدة أن حتتفظ مبسئوليتها على الظروف 

البيئية القائمة التي ال ميكن تلبيتها أو 
تسعيرها على النحو املالئم )مثل تلوث املياه(.
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يزداد التدقيق البيئي حتى يف األسواق 
املتقدمة، حيث أن كل من شركاء القطاع 

اخلاص واجلهات املتعاقدة يتحملون 
أعباء متزايدة لوضع خطط سليمة إلدارة 

املخاطر البيئية واالجتماعية قبل البدء 
باالنشاءات.

وينبغي أيضا أن يتناول العقد املبرم بني 
اجلهة املتعاقدة وشريك القطاع اخلاص 
إجراءات اسعاف أو اعانة محددة فيما 
يتعلق بالظروف األرضية )مبا يف ذلك 

التلوث(.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تبذل العناية 
الواجبة املبدئية والالزمة من أجل التأكد 

من مناسبة بيئة املوقع واإلفصاح عن جميع 
القضايا البيئية املعروفة لشريك القطاع 

اخلاص.
كما يجب على شريك القطاع اخلاص أن 
يتولى عملية القيام بتحقيق شامل لكامل 
املوقع، يف حني ستتولى اجلهة املتعاقدة 

مسئولية مراجعة كل اخلطط البيئية التي 
يعدها شريك القطاع اخلاص للتأكد من أن 
تلك اخلطط ستكون مناسبة إلدارة املخاطر 

اخلاصة باملشروع.

على اجلهة املتعاقدة أخذ خطوات 
هامة قبل وخالل املشروع إلدارة اآلثار 

االجتماعية لإلنشاءات والتشغيل.
قد يتوقع املستثمرون واملمولني االطالع 
على تقارير للتعامل مع مثل هذه األمور.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية إلدارة االستراتيجية البيئية 

واالجتماعية للمشروع ككل، ولكن حتتفظ 
اجلهة احلكومية مبسئوليتها يف خصوص 

الظروف البيئية القائمة التي ال ميكن 
تلبيتها أو تسعيرها على النحو املالئم 

)مثل تلوث املياه(.

سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية عن تصميم املرفق وامتثاله 
للمواصفات الوظيفية / األداء التي 

تقدمها اجلهة احلكومية.
يف حني سوف حتتفظ اجلهة املتعاقدة 
باملخاطر املرتبطة بالتصميم يف حدود 
اعتماد التصميم على الربط مع جهات 
تتولى اجلهة املتعاقدة املسئولية عنها، 

مثل تدفق املخرجات وضغط أنبوب 
توصيل املاء.

x

x

سوق متقدمة

سوق متقدمة

املخاطر البيئية 
واالجتماعية

املخاطر 
املرتبطة 
بالتصميم

مخاطر الظروف البيئية 
الكامنة والقائمة التي تؤثر 

على املشروع، وما يترتب 
على ذلك من مخاطر الحقة 
بوقوع اضرار على البيئة أو 

املجتمعات احمللية

مخاطر عدم تصميم 
املشروع بشكل مالئم 

للغرض املطلوب. 
دراسة اجلدوى. 

املوافقة على التصاميم. 
التغييرات يف التصميم.
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إن املقرضني الدوليني ومؤسسات التمويل 
اإلمنائي حساسون بشكل خاص إزاء 

املخاطر البيئية واالجتماعية، وذلك نتيجة 
اللتزامهم مببادئ االعتدال، سوف ينظرون 

عن كثب يف كيفية إدارة هذه املخاطر 
على مستوى القطاعني اخلاص والعام، 

وسيساعد هذا التدقيق على تخفيف 
املخاطر التي متثلها هذه القضايا.

تستفيد مشاريع نزع امللوحة من املياه يف 
االسواق املتقدمة من توافر املوارد بشكل 

مستقر ومعايير تصميم محددة تسمح 
بزيادة االبتكار ومكاسب الكفاءة.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تبذل العناية 
الواجبة املبدئية والالزمة من أجل التأكد 

من مناسبة بيئة املوقع وإفصاح جميع 
القضايا البيئية املعروفة لشريك القطاع 

اخلاص.
يف ضوء هذه التحقيقات، فإن العقد املبرم 

بني اجلهة احلكومية وشريك القطاع 
اخلاص ينص عموما على توزيع املخاطر 

البيئية واالجتماعية.
كما يجب على شريك القطاع اخلاص أن 
يتولى عملية القيام بتحقيق شامل لكامل 
املوقع، يف حني ستتولى اجلهة احلكومية 

مسئولية مراجعة كل اخلطط البيئية التي 
يعدها شريك القطاع اخلاص للتأكد من أن 
تلك اخلطط ستكون مناسبة إلدارة املخاطر 

اخلاصة باملشروع. 

ستوفر عموما اجلهة احلكومية احلد 
األدنى من املواصفات الوظيفية/ مواصفات 
األداء، وتطلب االمتثال للمتطلبات القانونية 

املعمول بها ومعايير املمارسات الصناعية 
اجليدة، ويتيح هذا األمر للقطاع اخلاص 

فرصة االبتكار وزيادة الكفاءة يف التصميم 
التفصيلي.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تأخذ الوقت 
املناسب للتأكد من أن احلد األدنى من 

املواصفات الوظيفية / مواصفات األداء 
سوف توفر منشأ يلبي توقعاتها لتحويل 

املنشأة اليها عند انتهاء فترة التعاقد على 
املشروع.

وسوف تتيح آلية مراجعة التصميمات 
الفرصة للجهة املتعاقدة أن تتطلع وتعلق 

على التصميمات التفصيلية لشريك القطاع 
اخلاص مع األخذ يف االعتبار أن هذه 

املراجعة التعتبر تأخير أو حتجيم أو تدخل 
يف دور شريك القطاع اخلاص ومسئوليته 
الكاملة على كل أوجه املشروع أو احلريات 

العامة املمنوحة له يف حدود حتقيقه 
للحد األدنى من املواصفات الوظيفية / 

مواصفات األداء.

على اجلهة املتعاقدة أخذ خطوات 
هامة قبل وخالل املشروع إلدارة اآلثار 

االجتماعية لإلنشاءات والتشغيل.
وعادة ما تتولى اجلهة املتعاقدة إدارة مدى 
واسع من األمور املرتبطة مبصالح اجلهات 
ذات االرتباط باملشروع وعالقاتهم بحقوق 

استغالل األراضي ملوقع بعينه.
ولكن يف مثير من األحيان لن تتمكن اجلهة 
املتعاقدة من توفير أي ضمانات أو كفاالت 

متعلقة مبثل تلك األمور.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية من حيث كفاية تصميم املرفق 
وامتثاله للمواصفات الوظيفية / األداء 

التي تقدمها اجلهة احلكومية.
يف حني سوف حتتفظ اجلهة املتعاقدة 
باملخاطر املرتبطة بالتصميم يف حدود 
اعتماد التصميم على الربط مع جهات 
تتولى اجلهة املتعاقدة املسئولية عنها، 

مثل تدفق املخرجات وضغط أنبوب 
توصيل املاء.

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
إدارة املشروع ما عدى بعض األعمال 

التي تعتمد على على أعمال اجلهة 
املتعاقدة / أعمال املتعلقة بالبنية التحتية 

التي يتم إستكمالها ويف هذه احلالة 
ميكن تقاسم املخاطر.

يتعامل الشريك اخلاص مع مخاطر 
النزاعات العمالية ما لم تكن تلك 

النزاعات العمالية ذات طابع سياسي 
أو التي حتدث على الصعيد الوطني يف 

بعض االختصاصات.
ويتحمل شريك القطاع مخاطر اإلعسار 

أو مخاطر نزاع مع مقاول من الباطن 
مما قد يتسبب تأخير.

ويتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
اختراق أو التعدي على حقوق امللكية 

الفكرية لآلخرين.
يتعني على شريك القطاع اخلاص أن 

يقوم بتصميم وبناء املشروع وفقا ملعايير 
جيدة ملمارسات الصناعية وقد يطلب 
منه االمتثال أو وضع برامج أو معايير 

أخرى لضمان اجلودة.

x

x

سوق ناشئة

سوق متقدمة

املخاطر 
املرتبطة 
بالتصميم

املخاطر 
املرتبطة 

بالبناء

مخاطر عدم تصميم 
املشروع بشكل مالئم 

للغرض املطلوب. 
دراسة اجلدوى. 

املوافقة على التصاميم. 
التغييرات يف التصميم

النزاعاتال عمالية
إدارة املشروع / التعامل مع 

اآلخرين
االضرار الناجتة عن بدء 

التشغيل
اختراق أو التعدي على 

حقوق امللكية الفكرية
معايير ضمان اجلودة

العيوب الكامنة
اخلالفات مع مقاولي 

الباطن/ االعسار
التكاليف الزائدة والتي ال 

يوجد لها تعويض أو حدث 
يرفع من آثارها.
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ميكن للمواصفات الوظيفية / مواصفات 
األداء املوضوعة من قبل اجلهة املتعاقدة 
)كما يكون للجهة املتعاقدة حقوق الرقابة 

على التصميم( آثار سلبية يف األسواق 
الناشئة والتي غالبا ما تقوم بالتضييق 

على االبتكار يف القطاع اخلاص ومكاسب 
الكفاءة يف التصميم التفصيلي. 

وقد تعتمد مشاريع حتلية املياه يف األسواق 
الناشئة بشكل خاص على توفر الطاقة، 

مما يؤثر على قدرة شريك القطاع اخلاص 
على تلبية املتطلبات املتوقعة منه وكذلك 

املتطلبات املتوقعة من اجلهة املتعاقدة من 
أجل الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بإمدادات 

املياه.

تعتبر املخاطر قابلة لإلدارة يف األسواق 
املتقدمة من خالل مترير التزامات 

رادعة على مقاولي الباطن ذو املصداقية 
واخلبرة، وايضاً من خالل وضع اجلدول 

الزمني وامليزانيات الطارئة املناسبة.

وستتطلب الهيئة املتعاقدة االمتثال 
للمتطلبات القانونية املعمول بها واملمارسات 

اجليدة يف مجال الصناعة.
عادة ما ستوفر اجلهة املتعاقدة احلد 

األدنى من املواصفات الوظيفية / 
مواصفات األداء، بحيث تطلب االمتثال 

للمتطلبات القانونية املعمول بها ومعايير 
املمارسات الصناعية اجليدة، ويتيح هذا 

األمر للقطاع اخلاص فرصة االبتكار وزيادة 
الكفاءة يف التصميم التفصيلي.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تأخذ الوقت 
املناسب للتأكد من أن احلد األدنى من 

املواصفات الوظيفية / مواصفات األداء 
سوف توفر مرفقاً يحاكي توقعاتها لتحول 
املنشأة اليها عند انتهاء فترة التعاقد على 

املشروع.
وسوف تسمح آلية مراجعة التصميمات 
الفرصة للجهة املتعاقدة أن تتطلع وتعلق 

على التصميمات التفصيلية لشريك القطاع 
اخلاص مع األخذ يف االعتبار أن هذه 

املراجعة ال يجب أن تفهم على انها تأخير 
أو حتجيم أو تدخل يف دور شريك القطاع 
اخلاص ومسئوليته الكاملة على كل أوجه 

املشروع أو احلريات العامة املمنوحة له يف 
حدود حتقيقه للحد األدنى من املواصفات 

الوظيفية / مواصفات األداء.

وقد يكون من الصعب على شريك القطاع 
اخلاص أن يخفف من آثار مخاطر التعامل 

مع اآلخرين من خالل وضع مخصصات 
للمخاطر التعاقدية فقط، ألن تكلفة 

التمويل / األثر املفقود لإليرادات ستكون 
مرتفعة يف معظم احلاالت مقارنة مع 

املكونات الفردية للمشروع والتي من املمكن 
أن يصبح لها الكثير من اآلثار عند تراكمها، 

يجب الضمان أن برنامج العمل يؤدي الى  
استكمال األعمال  واملشروع مصمم بشكل 
جيد وبه فترات تعومي كافية لكل املراحل 
املفصلية من عمر املشروع اإلنشائي، كما 

يجب التأكد من أن كل األطراف لديها 
احلافز الكايف للعمل سوياً لاللتزام مبوعد 

التسليم. 

قد يكون للجهة املتعاقدة دور حاسم تلعبه 
يف مراحل عملية البناء واالختبار والتشغيل 

و عليها أن تضمن أن حفظها حلقوقها 
يف التعليق على تطوير التصميم ونتائج 

االختبار ال يؤثر سلباً على املشروع.
وعلى اإلطار املاثل يجب على اجلهة 

احلكومية أن تتحمل املسؤولية عن التأخير 
الناجم عن إخفاق الهيئات العامة يف إصدار 

التنازالت الالزمة يف مدة زمنية مناسبة.
يجوز للجهة املتعاقدة الى التعاقد املباشر 

مع اجلهات التي متتلك حقوق امللكية 
الفكرية مع املصمم/ املصنع للحرص على 
احتفاظها بحقوق امللكية الفكرية يف حال 

االعتداء عليها من قبل شريك القطاع 
اخلاص.
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وسيكون شريك القطاع اخلاص ملتزم 
عموماً بتصحيح العيوب / األعمال 

املعيبة، وقد يكون هناك تبادل املخاطر 
فيما يتعلق بالعيوب الكامنة )على سبيل 
املثال، يف األصول املوجودة أو حني يكون 
ليس من املعقول نظرا لطبيعة املوقع أن 

نتوقع من شريك القطاع اخلاص أن يقوم 
بتقييم هذه املخاطر قبل منحه العقد(.

ويتحمل الشريك اخلاص مخاطر جتاوز 
التكاليف حيث ال ينطبق أي نظام 

للتعويضات أو حاالت اإلغاثة.

يتحمل شريك القطاع اخلاص جميع 
املخاطر املرتبطة بعملية اإلنشاءات 
باستثناء األشكال املتطرفة احملتملة 
من املنازعات العمالية التي ميكن أن 

تفسر على أنها مخاطر تتحملها السلطة 
املتعاقدة يف ظروف معينة أو من خالل 

القوة القاهرة، الخ..
ويتم عادتا ذكر مخاطر اإلنشاءات يف 

عقد االمتياز كجزء من شروط وأسلوب 
سحب أو الغاء املشروع.

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية عن أي مخاطر تخص التأخير 
يف مواعيد التسليم أو تكاليف زائدة عن 

تلك املقررة.
وسيتمخض عن التأخير اخلظر الرئيسي 

املرتبط بضياع العائدات املتوقعة، 
والتكاليف املستمرة لتمويل عملية 
االنشاءات وتكاليف املوقع املمددة.

وبالنظر الى طبيعة مشاريع محطات نزع 
امللوحة من املياه كونها مشاريع متكاملة 

فإن لشريك القطاع اخلاص املوقع املثالي 
ليتولى كل خطوات التوريد اإلنشاء 

والتشغيل للمنشأة ككل، وعادة ما يتم 

x

x

سوق ناشئة

سوق متقدمة

املخاطر 
املرتبطة 

بالبناء

املخاطر 
املرتبطة 
باكتمال 
املشروع 
)مبا يف 

ذلك مخاطر 
التأخير 
وجتاوز 
التكلفة(

النزاعات عمالية
إدارة املشروع / التعامل مع 

اآلخرين
االضرار الناجتة عن بدء 

التشغيل
اختراق أو التعدي على 

حقوق امللكية الفكرية
معايير ضمان اجلودة

العيوب الكامنة
اخلالفات مع مقاولي من 

الباطن/ االعسار
التكاليف الزائدة والتي ال 

يوجد لها تعويض أو حدث 
يرفع من آثارها.

مخاطر عدم االلتزام 
بتشغيل األصول يف الوقت 

احملدد وعلى حسب 
امليزانية املقررة وعواقب 

عدم االلتزام بأي من هذين 
املعيارين.
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يحق للجهة املتعاقدة  يف األسواق الناشئة 
غالبا التدخل يف املشروع لعالج احلاالت 

املزمنة أو الطارئة والتعاقد مع مقاول بديل 
لتصحيح أو معاجلة أو للتعامل مع أي 

قضايا أثناء مرحلة البناء )والتشغيل(.  

قد تسهل عملية إنفاذ املواعيد النهائية 
لإلنشاءات وامليزانيات يف األسواق 

املتقدمة حيث أن شريك القطاع اخلاص 
عادة ما سيكون لديه قسط أكبر من خبرة 

يف السوق كما ستتاح له مصادر موثوقة 
للموارد.

ميكن التخفيف من هذه املخاطر من خالل 
اتخاذ عدة إجراءات مختلفة والتي تشمل 
التأكد من أن شريك القطاع اخلاص ذو 

خبرة يف القطاع )ومت اعتماد تلك اخلبرة 
على مدى فترات طويلة( واحلصول على 
الضمانات املناسبة ملخاطر عدم القدرة 

على التنفيذ )على سبيل املثال، ضمانات 
من الشركة األم، وسندات ضمان مستوى 

األداء وخطابات االعتماد(.
وميكن حتفيز تلك اإلجراءات التي تخفف 
من املخاطر عبر عملية طرح املناقصات 

وتقييم العطاءات والقيام بالفحص النايف 
للجهالة، والتأكد من النصوص التي تعمل 
على تأمني مستوى األداء يف الوثائق ذات 

الصلة.
كما سيشترط عقد االمتياز توفير حقوق 
محدودة للغاية فيما يخص متديد تاريخ 

االنتهاء من املشروع، وحق سحب أو الغاء 
املشروع يف حال عدم التقيد بتشغيل 

املشروع بتاريخ االنتهاء البعيد )إال إذا كان 
السبب هو حدث ذو مخاطر حكومية(، كما 
سينص على حق تدخل اجلهة املتعاقدة يف 

املشروع. 

قد  ترغب اجلهة املتعاقدة تطبيق منهج 
تسليم تدريجي لتمكني املنشأة من البدء 
يف توفير مياه منزوعة امللوحة قبل انتهاء 

فترة اإلنشاءات للمنشأة ككل، وسيمكن ذلك 
شريك القطاع اخلاص بالبدء يف حتصيل 
مدفوعات خدمات التصميم والبناء فور 

االنتهاء من معظم املشروع ولدرء املخاطر 
الناجتة عن التأخير والتي قد تؤثر على 

أداء املنشأة بأكملها، كما ميكن أن يساعد 
هذا األمر يف حتسن السيولة النقدية خالل 
فترة اإلنشاءات ويخفف من تكاليف التمويل 
لشريك القطاع اخلاص،  واحلد من حاالت 

الطوارئ بسبب التأخير يف تكاليف البناء 
وتقليل مخاطر التأخيرات التي تؤثر على 

للجهة املتعاقدة )واجلهات املمولة( احلق يف 
تفتيش ومراجعة واملوافقة على التصميم 
والتصنيع والتركيب وبناء املنشأة واملواد 

املستخدمة يف موقع البناء أو خارجه.
ويجوز للجهة املتعاقدة أن متنح بعض 

التسهيالت يف املدة الزمنية والتكلفة عندما 
يرتبط األمر بأمناط معينة من األشكال 

املتطرفة ملنازعات العمل وأن تقوم بدورها 
يف التدخل وتولي املسؤولية عن املشروع يف 

ظروف معينة.

قد يكون للجهة املتعاقدة دور محوري يف 
مختلف مراحل البناء، واالختبار، والبدء 

بالتشغيل من حيث ضمان حفظها حلقوقها 
للتعليق على تطوير التصميم ونتائج 

االختبار ما ال يؤثر على املشروع سلباً 
بالتأخير.

وسوف تسمح اجلهة املتعاقدة يف العموم 
ببعض حاالت اإلغاثة، أو التأخير أو ما 

ينشأ عن القوة القاهرة حيث ينشأ حاالت 
تأخيير وجتاوزات التكاليف إما عن 

جتاوزات اجلهة املتعاقدة أو حوادث التي ال 
يالم فيها أحد الطرفني.
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إدارة مثل هذه األنشطة املتكاملة عبر 
تعاقد إي.بي.سي مع إما جهة واحدة أو 

حتالف.
ويتوقع من شريك القطاع اخلاص أن 

يثبت أن املنشأة قد اكتملت بشكل كبير 
وتفي مبستويات األداء الدنيا قبل منحها 

اإلذن بالتشغيل التجاري، حيث تتطلب 
مشاريع حتلية املياه منظومة تفصيلية 

للتشغيل واالختبار للتأكد من أن املرفق 
يلبي معايير املخرجات من كم وجودة 

املياه وكفاءة تشغيل ومتطلبات بيئية مت 
حتديدها من خالل وضع احلد األدنى 

من مواصفات األداء الوظيفية.
كما ميكن أيضا إدراج املرافق اإلضافية 

ضمن نطاق مسؤولية شريك القطاع 
اخلاص ونقل مخاطر التأخير وجتاوز 
التكاليف يف البناء إلى هذا الشريك 

يف حال تطلب املشروع مرافق إضافية 
للربط )مثال محطات حتويل طاقة 

كهربائية أو متديدات لشبكة نقل املياه(. 
ويجوز نقل ملكية ومسؤولية تشغيل 

وصيانة هذه املرافق إلى اجلهة املتعاقدة 
عند االنتهاء من أعمال التشييد 

والتجهيز، مع مراعاة التزامات تصحيح 
اخللل لدى شريك القطاع اخلاص 

خالل فترة الضمان احملددة تبعاً لإلطار 
التنظيمي والتعاقدي املعتمد. 

وعادة تتحدد متطلبات االختبار 
واالستالم املنفصلة للمرافق املرتبطة 

باملشروع واحملولة إلى اجلهة املتعاقدة 
عند اكتمال تلك املرافق.

ويف حال مسئولية اجلهة املتعاقدة عن 
مرافق االرتباط وجب أن تكون تخضع 

تلك املرافق جلدول زمني ثابت مع 
تعويض لشريك القطاع اخلاص عن أي 

تأخير.
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قدرة السلطات املتعاقدة على تلبية الطلب 
على املياه. وميكن أن تساعد العقوبات 
املالية واألضرار املقطوعة على تنفيذ 

املواعيد النهائية للبناء.
أن اجلمع بني  )i( احملفزات أو املخالفات 

عن التسليم يف الوقت احملدد و )ii( تطبيق 
مبدأ “تاريخ التسليم البعيد” )وهو تاريخ 
مربوط بفترة زمنية محددة تلحق تاريخ 
التسليم ااملقرر باجلدول( سيخلق التوتر 

الضروري لتحفيز إجناز املشروع يف الوقت 
املناسب مع السماح لشريك قطاع اخلاص 
بقدر معقول من الوقت للوفاء باملسؤوليات 
التعاقدية على الرغم من التأخير قبل أن 
تتمكن اجلهة املتعاقدة للمشروع من إنهاء 

املشروع. 
ولو تولت اجلهة املتعاقدة أي مسئولية عن 

توفير أو توريد أي مرافق مرتبطة باملشروع، 
فوجب عليها أن حترص على توفيرها.

وباملثل قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى حتمل 
املسؤولية عن التأخير الناجت من عدم قيام 
اجلهات العامة بإصدار املوافقات الالزمة 

يف الوقت املناسب.
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فئات املخاطر

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية عن أي مخاطر تخص التأخير 
يف مواعيد التسليم أو تكاليف زائدة عن 

تلك املقررة.
وسيتمخض عن التأخير بعض املخاطر 

الرئيسية واملرتبطة بضياع العائدات 
املتوقعة، والتكاليف املستمرة لتمويل 

عملية االنشاءات وتكاليف املوقع املمددة.
وبالنظر الى طبيعة مشاريع محطات نزع 

امللوحة من املياه كونها مشاريع متكاملة 
فإن شريك قطاع اخلاص يف الوضع 

األفضل ليتوريد جميع املشتريات البناء 
والتشغيل للمنشأة بأكملها، وهذا ما 
يتم عامة يف إدارة مثل هذه األنشطة 

املتكاملة عبر تعاقد إي.بي.سي مع إما 
جهة واحدة أو حتالف.

ويتوقع من شريك القطاع اخلاص 
أن يثبت أن املنشأة قد اكتملت بشكل 
ملموس وتفي مبستويات األداء الدنيا 
قبل منحها اإلذن بالتشغيل التجاري، 

حيث تتطلب مشاريع حتلية املياه منظومة 
تفصيلية للتشغيل واالختبار للتأكد من 

أن املرفق يلبي معايير املخرجات من كم 
وجودة املياه وكفاءة تشغيل ومتطلبات 

بيئية مت حتديدها من خالل وضع احلد 
األدنى من مواصفات األداء الوظيفية.

كما ميكن أيضا إدراج املرافق اإلضافية 
ضمن نطاق مسؤولية شريك القطاع 

اخلاص ونقل مخاطر التأخير وجتاوز 
التكاليف يف البناء إلى هذا الشريك 

يف حال تطلب املشروع مرافق إضافية 
للربط )مثال محطات حتويل طاقة 

كهربائية فرعية أو متديدات لشبكة نقل 
املياه(. 

ويجوز نقل ملكية ومسؤولية تشغيل 
وصيانة هذه املرافق إلى اجلهة املتعاقدة 

عند االنتهاء من أعمال التشييد والتجهيز 
)أو بعد فترة تشغيل بسيطة(، مع مراعاة 

التزامات تصحيح اخللل لدى شريك 
القطاع اخلاص خالل فترة الضمان 

احملددة. 
وعادة تتحدد متطلبات االختبار 

واالستالم املنفصلة للمرافق املرتبطة 
باملشروع واحملولة إلى اجلهة املتعاقدة 

عند اكتمال تلك املرافق.
ويف حال مسئولية اجلهة املتعاقدة عن 
مرافق االرتباط وجب أن تكون تخضع 

تلك املرافق جلدول زمني ثابت مع 
تعويض لشريك القطاع اخلاص عن أي 

تأخير.

x سوق ناشئة املخاطر 
املرتبطة 
باكتمال 
املشروع 
)مبا يف 

ذلك مخاطر 
التأخير 
وجتاوز 

التكاليف(

مخاطر عدم االلتزام 
بتشغيل األصول يف الوقت 

احملدد وعلى حسب 
امليزانية املقررة وعواقب 

عدم االلتزام بأي من هذين 
املعيارين.
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تزيد مخاطر التأخير الناجتة عن 
التحديات غير املتوقعة يف اإلنشاءات 

أو واملوارد عند تنفيذ مشروع مماثل يف 
األسواق الناشئة، فيتعني على اجلهة 

املتعاقدة أن تكون مستعدة إلنفاذ حقوقها 
إلدارة عواقب شريك القطاع اخلاص 

لفشله بااللتزام بجدول اإلنشاءات.
ويتم التعامل مع مخاطر املرتبطة باكتمال 

املشروع عبر )i( وضع تاريخ انتهاء مقرر
)مع دفع تعويضات مقطوعة للتأخير( 

تليها فترة محددة للتشغيل مبوجب اتفاقية 
شراء املياه تبدأ يف تاريخ اإلجناز الفعلي 

أو )ii( أن تشكل فترة البناء جزءا من فترة 
التشغيل الثابتة )مع توفير متديدات لبعض 

األحداث مثل القوة القاهرة( ويف مثل 
هذا السيناريو قد تلجأ اجلهة املتعاقدة 

لتطبيق جزاءات الحقة على شريك القطاع 
اخلاص، غير أنه ينبغي دائما تقييم مثل 
هذا القرار يف مقابل احتمالية وجود أي 

تكاليف حقيقية سيتم تكبدها بسبب هذا 
التأخير، وذلك لتجنب إدخال مفاعيل 
تعالج حاالت الطارئة ال لزوم لها يف 

املشروع.

قد حتبذ اجلهة املتعاقدة تطبيق منهج 
تسليم تدريجي لتمكني املنشأة من البدء 
يف توفير مياه منزوعة امللوحة قبل انتهاء 
فترة اإلنشاءات للمنشأة بأمكلها، ومّيكن 

هذا األمر شريك القطاع اخلاص بالبدء يف 
حتصيل مدفوعات عن خدمات التصميم 

والبناء فور أن ينتهي من أجزاء ملموسة من 
املشروع ولدرء املخاطر الناجتة عن التأخير 
والذي قد يؤثر يف أداء املنشأة ككل، يساعد 
هذا األمر يف حتسن السيولة النقدية خالل 
فترة اإلنشاءات ويخفف من تكاليف التمويل 
لشريك القطاع اخلاص،  واحلد من حاالت 

الطوارئ بسبب التأخير يف تكاليف البناء 
وتقليل مخاطر التأخيرات التي تؤثر على 

قدرة السلطات املتعاقدة على تلبية الطلب 
على املياه. وميكن أن تساعد العقوبات 
املالية واألضرار املقطوعة على االلتزام 

باملواعيد النهائية للبناء.
أن حتقق كل من )i( احلوافز أو املخالفات 
 )ii( املرتبطة بالتسليم يف الوقت املناسب و

تطبيق مبدأ تاريخ التسليم البعيد )وهو 
تاريخ مربوط بفترة زمنية محددة تلحق 
تاريخ التسليم املجدول( والذي سيخلق 
التوتر الضروري لتحفيز إجناز املشروع 
يف الوقت املناسب مع إتاحة قدر معقول 
من الوقت للوفاء باملسؤوليات التعاقدية 
على الرغم من التأخير قبل إنهاء اجلهة 

املتعاقدة للمشروع. 
ولو تولت اجلهة املتعاقدة أي مسئولية عن 

توفير أو توريد أي مرافق مرتبطة باملشروع، 
فوجب عليها أن حترص على توفيرها.

وقد تطلب اجلهة املتعاقدة احلق يف 
التدخل وتولي مسئوليات شريك القطاع 

اخلاص يف بعض احلاالت احملدودة، 
ونادراً ما يتم استغالل هذا احلق، وقد 
حتتفظ اجلهة املتعاقدة لنفسها بتطبيق 

اختبار “استشرايف” إللغاء املشروع للتأكد 
من سلطتها فيما يخص إنهاء على نحو 

استباقي عقد االمتياز يف حال توقع حدوث 
تأخير كبير.

قد يكون للجهة املتعاقدة دور حاسم لتلعبه 
يف مختلف مراحل البناء، واالختبار، والبدء 
بالتشغيل من حيث ضمان حفظها حلقوقها 

للتعليق على تطوير التصميم ونتائج 
االختبار ما ال يؤثر على املشروع سلباً 

بالتأخير.
وسوف تسمح اجلهة املتعاقدة يف العموم 
ببعض حاالت اإلغاثة، أو التأخير أو ما 

ينشأ عن القوة القاهرة حيث ينشأ التوان 
وجتاوزات التكاليف إما عن جتاوزات اجلهة 

املتعاقدة أو حوادث التي ال يالم فيها أحد 
الطرفني.

وباملثل قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى حتمل 
املسؤولية عن التأخير الناجم عن عدم قيام 

اجلهات العامة بإصدار املوافقات الالزمة 
يف الوقت املناسب.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

سوق متقدمة املخاطر 
األداء/ 
األسعار

املخاطر املتعلقة بعدم قدرة 
األصل على حتقيق مقاييس 

ومواصفات املخرجات 
مع إضافة تكلفة أو سعر 

حتقيق ذلك.

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
حتقيق مقاييس ومواصفات األداء مثل 
مقاييس جودة املياه املنتجة وكمية املياه 

املنتجة املضمونة.

فيما تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
إنفاذ التعاقد والتأكد من أن مقاييس 
ومواصفات املخرجات موائمة بشكل 

صحيح ملا يستطيع شريك القطاع 
اخلاص توفيره.
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يعتبر وضع معايير ومقاييس أداء مناسبة 
وضلوع القطاع اخلاص يف إدارة مستويات 
األداء وااللتزام بها أمراً سهل التعامل يف 

األسواق املتقدمة.

يقع العبأ الرئيسي على اجلهة املتعاقدة 
لصياغة معايير  قابلة للتحقيق استنادا 

على بيانات السوق ذات الصلة واملتطلبات 
وأهداف السياسة العامة، وميكن قياس 

األداء القائم على املوثوقية، والقدرة على 
إنتاج كميات محددة من املياه املثبتة وتوافر 

املياه، على املعايير احملددة مسبقا.
ستتضمن وثائق املشروع ذات الصلة 

مؤشرات أداء رئيسية واضحة، ومواصفات 
املخرجات، والعقوبات املالية املناسبة 

لعدم حتقيق مستويات األداء، ومتطلبات 
اإلبالغ ذات الشفافية، ويجب على اجلهة 
املتعاقدة أن تركز على اخلدمات احملورية 

التي ترغب يف التعاقد على احلصول عليها 
عند تطوير قائمة املخرجات املطلوبة من 

املشروع ومستويات األداء املرغوب بها 
والتي ينبغي أن تضطلع بها اخلدمة، كما 

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تنقح منظومة 
األداء )والتي تتكون من معايير القبول 

واالختبارات، واختبارات األداء، ومعايير 
األداء ومتطلبات جودة املياه املدخلة يف 
املشروع( مع املزايدين خالل فترة طرح 

املشروع، وفور التفاوض على هذه املؤشرات 
اخلاصة باإلداء فهي تكون عنصر أساسي 

آللية نقل املخاطر.
ولدعم حتقيق مقاييس ومؤشرات األداء 

يجب أن يشمل عقد االمتياز استقطاعات 
جزائية تخصم من مدفوعات سعة املشروع 

سواء أكان اجلزاءات بسبب التقليل من 
مؤشرات األداء أو بسبب االنقطاع عن 

العمل.

يصبح شريك القطاع اخلاص مستحقاً 
لإلغاثة أو التعويض حيثما ال ميكن الوفاء 

مبؤشرات أداء معينة بسبب اإلجراءات 
التي تتخذها اجلهة املتعاقدة أو بسبب أي 

ظروف غير املتوقعة.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
حتقيق مقاييس ومواصفات األداء مثل 
مقاييس جودة املياه املنتجة وكمية املياه 

املنتجة التي املضمونة.
فيما تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
إنفاذ التعاقد والتأكد من أن مقاييس 
ومواصفات املخرجات موائمة بشكل 

صحيح ملا يستطيع شريك القطاع 
اخلاص توفيره.

يجب أن ينظر يف قدرة شريك القطاع 
اخلاص على حتقيق مستويات األداء 

املطلوبة آخذين يف االعتبار نوع املشروع 
والسوق الناشئة التي يقام فيها هذا 

املشروع.

إن املدخل أو املورد الرئيسي املطلوب 
يف محطة نزع امللوحة من املياه هي مياه 

البحر.
تتحمل اجلهة املتعاقدة املسئولية 

الرئيسية يف حال تلوث مياه البحر عند 
نقطة إدخالها، 

إن املدخل أو املورد الرئيسي اآلخر 
املطلوب يف محطة لنزع امللوحة من املياه 

هو الطاقة. و تتحمل اجلهة املتعاقدة 
املسئولية الرئيسية على ضمان عدم 

انقطاع إمدادات الطاقة للمحطة.
وعادة ما تكون تكلفة الكهرباء أو الغاز 

هي تكلفة ميكن متريرها للمستهلك.

x

x

سوق ناشئة

متقدمة

املخاطر 
األداء/ 
األسعار

مخاطر 
املوارد / 
املدخالت

املخاطر املتعلقة بعدم قدرة 
األصل على حتقيق مقاييس 

ومواصفات املخرجات 
مع إضافة تكلفة أو سعر 

حتقيق ذلك.

املخاطر املتعلقة بانقطاع أو 
زيادة تكلفة توفير املدخالت 

أو املوارد الالزمة لتشغيل 
املشروع.
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وبالنسبة لألسواق الناشئة - ال سيما يف 
حالة مشاريع تنفذ يف السوق للمرة األولى 
ستكون عملية صياغة املواصفات املناسبة 

وقدرة القطاع اخلاص على إدارة األداء 
لتلك املواصفات أكثر سهولة..

ال تعاني األسواق املتقدمة عموماً من 
تقلبات بنفس الدرجة التي تعاني منها 
األسواق الناشئة، كما أن توافر املوارد 

يخفف القلق من هذه املخاطر، ومع 
ذلك فإن تكاليف الطاقة قد تظل تتباين 

باختالفات كبيرة على مدى فترة املشروع 
وهو أمر وجب أخذه يف احلسبان.

يقع العبأ الرئيسي على اجلهة املتعاقدة 
لصياغة معايير قابلة للتحقيق استنادا 

على بيانات السوق ذات الصلة واملتطلبات 
وأهداف السياسة العامة، وميكن قياس 

األداء القائم على املوثوقية، والقدرة على 
إنتاج كميات محددة من املياه املثبتة وتوافر 

املياه، على أساس محدد مسبقا.
سيقوم شريك القطاع اخلاص )ومقرضيه 
ومستشاريهم الفنيني( مبراجعة مواصفات 

اإلنتاج املقترحة بدقة لضمان قابليتها 
للتحقيق، كما سيختبر شريك القطاع 

اخلاص مواصفات اإلنتاج املقترحة خالل 
فترة توضيح العطاء )وأحيانا حتى أثناء 

فترة التفاوض بعد تقدمي العطاءات(.
ستتضمن وثائق املشروع ذات الصلة 

مؤشرات أداء رئيسية واضحة، ومواصفات 
املخرجات، والعقوبات املالية املناسبة 

لعدم حتقيق مستويات األداء، ومتطلبات 
اإلبالغ ذات الشفافية، ويجب على اجلهة 
املتعاقدة أن تركز على اخلدمات احملورية 

التي ترغب يف التعاقد على احلصول عليها 
عند تطوير قائمة املخرجات املطلوبة من 

املشروع ومستويات األداء املرغوب بها 
والتي ينبغي أن تضطلع بها اخلدمة، كما 

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تنقح منظومة 
األداء )والتي تتكون من معايير القبول 

واالختبارات، واختبارات األداء، ومعايير 
األداء ومتطلبات جودة املياه الداخلة 

للمشروع( مع املزايدين خالل فترة طرح 
املشروع، وفور التفاوض على هذه املؤشرات 

اخلاص باإلداء فهي تكون عنصر أساسي 
آللية نقل املخاطر.

ولدعم حتقيق مقاييس ومؤشرات األداء 
يجب أن يشمل عقد االمتياز استقطاعات 

جزائية تخصم من مدفوعات سعة املشروع 
سواء أكان اجلزاءات بسبب التقليل من 
مؤشرات األداء أو بسبب االنقطاع عن 

العمل.

ميكن حتفيز شريك القطاع اخلاص عبر 
وضع آلية تقاسم، بغرض حتقيق بعض 

أوجه الكفاءة يف استهالك الطاقة طوال 
فترة االمتياز.

يصبح شريك القطاع اخلاص مستحقاً 
لإلغاثة أو التعويض حيثما ال ميكن الوفاء 

مبؤشرات أداء معينة بسبب اإلجراءات 
التي تتخذها اجلهة املتعاقدة أو بسبب أي 

ظروف غير متوقعة.

يصبح شريك القطاع اخلاص مستحقاً 
للحصول على تعويض أو التعويض 

يف احلاالت التي ال ميكن فيها الوفاء 
مبؤشرات أداء معينة بسبب مياه البحر 

امللوثة أو نقص املياه.
ومترر تكلفة الطاقة يف العموم مع حتمل 

اجلهة املتعاقدة تكلفة أي تغيير يف األسعار 
تبعاً آللية تقاسم كفاءة استخدام الطاقة.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص164

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

إن املدخل أو املورد الرئيسي املطلوب 
يف محطة نزع امللوحة من املياه هي مياه 

البحر، وإذا كانت اجلهة املتعاقدة هي 
املسئولة عن توفير مياه البحر فهي من 

ستتحمل املسئولية الرئيسية يف حال 
تلوث مياه البحر عند نقطة إدخالها، ولو 
كان شريك القطاع اخلاص هو املسؤول 

عن توفير مياه البحر فسيتولى هو 
املسئولية الرئيسية يف حال تلوث مياه 

البحر عند نقطة إدخالها.
إن املدخل أو املورد الرئيسي اآلخر 

املطلوب يف محطةنزع امللوحة من املياه 
هو الطاقة.

تتحمل اجلهة املتعاقدة املسئولية 
الرئيسية يف توفير مصدر غير منقطع 
للطاقة للمحطة، وعادة ما تكون تكلفة 

الكهرباء أو الغاز هي تكلفة ميكن 
متريرها للمستهلك.

يف أغلبية مشاريع حتلية املياه حول 
العالم تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
الطلب على منتج املشروع فيما يعوض 

شريك   القطاع اخلاص على حسب 
إتاحة املشروع للمنتج، 

ويف الغالب سوف تتحمل اجلهة املتعاقدة 
مخاطر توفر املوارد املائية.

تكون اجلهة املتعاقدة يف الوضع 
االفتراضي ملشاريع التحلية يف األسواق 
الناشئة هي شركة احتكارية وستضمن 

شراء جميع املخرجات من املياه الصاحلة 
للشرب، ومن املرجح أيضا أن تتحمل 
اجلهة املتعاقدة مخاطر توفر املوارد 

املائية.

x

x

x

سوق ناشئة

سوق متقدمة

سوق ناشئة

مخاطر 
املوارد / 
املدخالت

مخاطر 
الطلب

مخاطر 
الطلب

املخاطر املتعلقة بانقطاع أو 
زيادة تكلفة توفير املدخالت 

أو املوارد الالزمة لتشغيل 
املشروع .

املخاطر املتعلقة بالتوفر من 
جهة اجلودة باإلضافة الى 

نقل املوارد أو املدخالت 
إلى املشروع أو الطلب من 
املستهلكني / املستخدمني 
على منتج اخلدمة الناجت 

من املشروع .

املخاطر املتعلقة بالتوفر 
من جهة اجلودة والكم 

باإلضافة الى نقل املوارد 
أو املدخالت الى املشروع 
أو الطلب من املستهلكني 
/ املستخدمني على منتج 

اخلدمة الناجت من املشروع 
.
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عامة ما تكون األسواق الناشئة أكثر 
عرضة ألحداث التلوث، وقد يكون توافر 

الكهرباء واملاء أقل موثوقية.

تتوفر للجهات املتعاقدة يف األسواق 
املتقدمةامصادر احلصول على البيانات 

املختلفة لوضع توقعات دقيقة لالستهالك، 
بحيث تكون السلطة املتعاقدة يف وضع 
جيد إلدارة الطلب على املياه الصاحلة 

للشرب .

بالنسبة لألسواق الناشئة وخاصة -  ال 
سيما يف حالة مشاريع تنفذ يف السوق 

للمرة األولى -  يعقد عمل اجلهة املتعاقدة 
يف وضع بيانات خاصة بالطلب على املنتج 

لعدم وجود بيانات ذات صلة أو تاريخية 
عن حجم الطلب يف السوق.

ويشير ارتفاع معدل تأخر تنفيذ املشاريع 
يف األسواق الناشئة إلى أن توقعات الطلب 

غالبا ما تكون قد تقادمت عند إجناز 
املشروع، وغالبا ما تصاغ توسعات يف 

املشاريع من خالل عقد االمتياز من أجل 
تسهيل التوسع السريع والفعال للمشروع. 

ميكن حتفيز شريك القطاع اخلاص عبر 
وضع آلية تقاسم، بغرض حتقيق بعض 

أوجه الكفاءة يف استهالك الطاقة طوال 
فترة االمتياز.

يف األسواق الناشئة ال يتمكن شريك القطاع 
اخلاص يف الكثير من األحيان من مترير أي 

زيادة يف التكاليف الى املستخدم النهائي.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تقوم بتقييم 
شامل للطلب كجزء من دراسة اجلدوى 

للمشروع لضمان أن احملطة باحلجم 
املناسب.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تقوم بتقييم 
شامل للطلب كجزء من دراسة اجلدوى 

للمشروع لضمان أن احملطة باحلجم 
املناسب.

يصبح شريك القطاع اخلاص مستحقاً 
للحصول على التعويض أو التعويض عندما 

ال ميكن االلتزام ببعض مؤشرات األداء 
بسبب املياه امللوثة أو نقص املياه وذلك عند 

حتمل اجلهة املتعاقدة مخاطر توفير مياه 
البحر.

ومترر تكلفة الطاقة يف العموم مع حتمل 
اجلهة املتعاقدة تكلفة أي تغيير يف األسعار 

تبعاً آللية تقاسم كفاءة استخدام الطاقة.

مبا أن اجلهة املتعاقدة سوف حتتفظ بكل 
املخاطر اخلاصة بالطلب فيجب عليها 

التأكد من كونها راضية )سياسياً اقتصادياً( 
عن توقعات الطلب. 

مبا أن اجلهة املتعاقدة سوف حتتفظ بكل 
املخاطر اخلاصة بالطلب فيجب عليها 

التأكد من كونها راضية )سياسياً اقتصادياً( 
عن توقعات الطلب. 
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

كمالك ومشغل للمنشأة إلى أن تتحول 
ملكيتها للجهة املتعاقدة يتحمل شريك 

القطاع اخلاص املسئولية الرئيسية لتلبية 
احتياجات الصيانة كما حتددها اجلهة 
املتعاقدة خالل مرحلة التقدم للمشروع 

)على سبيل املثال تتطلب تكنولوجيا 
التناطح العكسي أن تدرج متطلبات 

محددة لتعاقدات التشغيل والصيانة مع 
أطراف ثالثة تظهر اخلبرات ذات الصلة 

و / أو ترتيبات توريد األغشية( و/أو 
يف تعاقدات شراء املياه، وباإلضافة إلى 

احتياجات صيانة محددة تفرضها اجلهة 
املتعاقدة ويجب على شريك القطاع 

اخلاص أن يتولى مسئولية صيانة املنشأة 
لتوائم املستويات التعاقدية من حيث 

التوفر والسعة اإلنتاجية الالزمة لضمان 
مدخول السيولة النقدية.

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
جميع أعمال الصيانة، مبا يف ذلك 
الصيانة الدورية والوقائية، وأعمال 

الصيانة الطارئة، والعمل الناجم عن 
أخطاء التصميم أو البناء وأعمال إعادة 

التأهيل.
إن أعمال الصيانة التي تؤثر على 

استخدام املنشأة عادة ما يتم جدولتها 
عبر االتفاق مع اجلهة املتعاقدة أما 

الصيانة الدورية فيمكن حظرها خالل 
مواسم ارتفاع الطلب.

حتتفظ اجلهة املتعاقدة بصفة عامة 
مبخاطر بعض االحداث التي ميكن 

أن تؤثر على املشروع )مثال املخاطر 
السياسية / املخاطر التنظيمية / 

مخاطر تغيير القوانني( ويف هذه احلال 
يجوز مطالبة اجلهة املتعاقدة بتقدمي 

االتعويض لشريك القطاع اخلاص عن 
اآلثاراملترتبة على املشروع نتسيجة 

لتلك األحداث )مبا يف ذلك التكاليف 
اإلضافية للصيانة(، بيد أن شريك 

القطاع اخلاص يظل مسؤوالً عن أداء 
عملية الصيانة.

يجوز للجهة املتعاقدة أن حتتفظ مبخاطر 
الصيانة املرتبطة بالبنية التحتية التي 

تربط املنشأة، مثل أنابيب توصيل املياه 
التي تنقل املياه من نقطة تسليم املنشأة.

x سوق متقدمة مخاطر 
الصيانة

مخاطر صيانة املنشأة 
وفقا للمعايير واملواصفات 

املناسبة لدورة حياة 
املشروع.

تقديرات غير صحيحة 
وجتاوزات يف التكاليف
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إن مشاركة شريك القطاع اخلاص يف 
تشغيل وصيانة املشروع يف األسواق 

املتقدمة توفر العديد من الفوائد عن 
طريق حتفيز املزيد من العناية واالجتهاد 
من قبل شريك القطاع اخلاص يف مرحلة 

البناء لضمان العمر التشغيلي للمنشأة، 
وضمان مراعاةاعتبارات التشغيل والصيانة 

بشكل مناسب يف تصميم املنشأة.

يجب أن تأخذ اجلهة املتعاقدة وقتها للتأكد 
من أن اتفاقية شراء املياه حتدد بشكل 
واضح التزامات الصيانة على شريك 
القطاع اخلاص لضمان حسن صيانة 

املنشأة خالل دورة حياتها، والتأكد من أن 
املنشأة تعمل بحال مرضية يف حال إلغاء 

العقد يف وقت مبكر أو عند انتهاء التعاقد 
بشكل طبيعي، وعند هذه النقطة تتحول 

املنشأة الى اجلهة املتعاقدة، كما يجب على 
اجلهة املتعاقدة أن تأخذ يف االعتبار فيما 
إذا كان ينبغي تأمني أي خدمات أو لوازم 

طويلة األجل للمنشأة.
وبناء على متطلبات اجلهات املمولة لشريك 

القطاع اخلاص على اجلهة املتعاقدة أن 
تأخذ يف االعتبار متطلبات محددة فيما 
يتعلق باستخدام التأمني ضد األضرار 

يف املمتلكات إلعادة املنشأة إلى وضعها 
األصلي.

يتم تعزيز أداء شريك القطاع اخلاص 
اللتزاماته بشكل مناسب من خالل ضمان 
أن آلية السداد تعكس قدرة شريك القطاع 
اخلاص على الوفاء باملستويات التعاقدية 

)من حيث احلجم واجلودة( للتوفر واإلنتاج 
ومن خالل إدراج حاالت التقصير املادي يف 

األداء التي يجوز فيها إنهاء العقد.
كما ميكن أن تدرج أحكام خاصة بعملية 

انتقال املليكة الى اجلهة املتعاقدة من خالل 
اشتراط إجراء تقييم للمنشأة خالل بضع 

سنوات األخيرة قبل انتهاء املشروع، وعندها 
يتوجب على شريك القطاع اخلاص القيام 

بالصيانة التصحيحية للتأكد من أن املنشأة 
تستويف املعايير املوضوعة يف تاريخ حتول 
امللكية للجهة املتعاقدة يف نهاية املشروع.

بشكل عام ينحصر دور اجلهة املتعاقدة على 
تعريف احلد األدنى من متطلبات الصيانة 

والتأكد من االلتزام بها.
قد يطلب من اجلهة املتعاقدة أن تقوم 

بصيانة التوصيالت التي يتم ربط النشأة 
بها مثال شبكات نقل املياه.
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

كمالك ومشغل للمنشأة الى أن تنتقل 
ملكيتها للجهة املتعاقدة يف نهاية 

املشروع، يتحمل شريك القطاع اخلاص 
املسئولية عن استيفاء متطلبات الصيانة 

التي حددتها اجلهة املتعاقدة يف خالل 
مرحلة طرح املشروع )على سبيل املثال 

ميكن تضمني اشتراطات محددة خاصة 
بتكنولوجيا التناضح العكسي يف اتفاقيات 

وعقود التشغيل والصيانة مع أطراف 
ثالثة متتلك اخلبرات ذات الصلة و / 
أو لترتيبات توريد األغشية( و/أو يف 
تعاقدات شراء املياه. وباإلضافة الى 

االشتراطات احملددة اخلاصة بالصيانة 
التي تفرضها اجلهة املتعاقدة، يتحمل 
شريك القطاع اخلاص املسئولية عن 

صيانة املنشأة لتوائم املستويات التعاقدية 
من حيث التوفر والسعة اإلنتاجية 

الالزمة لضمان مدخول السيولة النقدية.
يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 

جميع أعمال الصيانة، مبا يف ذلك 
الصيانة الدورية والوقائية، وأعمال 

الصيانة الطارئة، والعمل الناجم عن 
أخطاء التصميم أو البناء وأعمال إعادة 

التأهيل.
إن فترات الصيانة التي تؤثر يف توفر 

املنشأة عادة ما يتم جدولتها عبر االتفاق 
مع اجلهة املتعاقدة أما الصيانة الدورية 

فيمكن حظرها خالل مواسم ذروة 
الطلب.

حتتفظ اجلهة املتعاقدة لنفسها بتحمل 
بعض املخاطر لبعض االحداث التي 

ميكن أن تؤثر على املشروع )مثال 
املخاطر السياسية / املخاطر التنظيمية 

/ مخاطر تغيير القوانني( يف هذه 
احلال ميكن للجهة املتعاقدة أن متنح 

اإلغاثة لشريك القطاع اخلاص من آثار 
تلك االحداث على املشروع والتي قد 

تشمل صيانة اضافية تسببت فيها تلك 
االحداث )مبا يف ذلك تكلفة الصيانة( 

ولكن تظل مسئولية أداء عملية الصيانة 
مع شريك القطاع اخلاص.

قد حتتفظ اجلهة املتعاقدة مبخاطر 
الصيانة املرتبطة بالبنية التحتية التي 

تربط املنشأة، مثل أنابيب توصيل املياه 
التي تأخذ املياه من نقطة تسليم املنشأة.

x سوق ناشئة مخاطر 
الصيانة

مخاطر صيانة األصل 
وفقا للمعايير واملواصفات 

املناسبة لدورة حياة 
املشروع.

تقديرات غير صحيحة 
وجتاوزات يف التكاليف.

صيانة البنية التحتية 
للمنطقة احمليطة باملشروع. 
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إن مشاركة شريك القطاع اخلاص يف 
تشغيل وصيانة املشروع يف األسواق 

الناشئة تتيح االستفادة من خبرة 
شريك القطاع اخلاص طوال دورة حياة 
املشروع، باإلضافة إلى حتفيز قدر أكبر 
من االهتمام واالجتهاد من قبل شريك 

القطاع اخلاص يف مرحلة التشييد لضمان 
العمر التشغيلي للمنشأة، وأن تتم مراعاة 

اعتبارات التشغيل والصيانة بشكل مناسب 
يف تصميم املنشأة.

يجب أن تأخذ اجلهة املتعاقدة وقتها للتأكد 
من أن عقد شراء املياه من شريك القطاع 

اخلاص يُحدد بشكل واضح التزامات 
الصيانة التي وجب على شريك القطاع 

اخلاص التأكد من امتامها لضمان حسن 
صيانة املنشأة خالل دورة حياتها، للتأكد 

من أن املنشأة تعمل بحال مرضية يف حال 
ألغاء التعاقد املبكر أو عند انتهاء التعاقد 
بشكل طبيعي، وعند هذه النقطة تتحول 

املنشأة الى اجلهة املتعاقدة، كما يجب على 
اجلهة املتعاقدة أن تأخذ يف االعتبار فيما 
إذا كان ينبغي تأمني أي خدمات أو لوازم 

طويلة األجل للمنشأة.
وبناء على متطلبات اجلهات املمولة لشريك 

القطاع اخلاص على اجلهة املتعاقدة أن 
تأخذ يف االعتبار متطلبات محددة فيما 
يتعلق باستخدام التأمني ضد األضرار 

يف املمتلكات إلعادة املنشأة إلى وضعها 
األصلي.

يتم تعزيز أداء شريك القطاع اخلاص 
اللتزاماته بشكل وايف من خالل ضمان أن 
تعكس آلية السداد له قدرة شريك القطاع 
اخلاص على الوفاء باملستويات التعاقدية 

)من حيث احلجم واجلودة( لتوفير 
املخرجات وبإدراج حاالت إنهاء لنقص 

ملموس يف األداء.
كما ميكن أن تدرج أحكام خاصة بعملية 

انتقال املليكة الى اجلهة املتعاقدة من خالل 
اشتراط إجراء تقييم للمنشأة خالل بضع 

سنوات األخيرة قبل انتهاء املشروع، وعندها 
يتوجب على شريك القطاع اخلاص القيام 

بالصيانة التصحيحية للتأكد من أن املنشأة 
تستويف املعايير املوضوعة يف تاريخ حتول 
امللكية للجهة املتعاقدة يف نهاية املشروع.

بشكل عام ينحصر دور اجلهة املتعاقدة على 
تعريف احلد األدنى من متطلبات الصيانة 

والتأكد من االلتزام بها.
يجوز مطالبة اجلهة املتعاقدة أن تقوم 

بصيانة التوصيالت املرتبطة باملنشأة مثال 
شبكات نقل املياه.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

مخاطر القوة القاهرة مشتركة وسيكون 
هناك قائمة مفصلة لألحداث التي 

يستحق عنها شريك القطاع اخلاص 
التعويض.

وقد تشمل بعض األحداث املتعارف 
عليها:

أحداث القوة القاهرة الطبيعية والتي 
ميكن عادة التأمني ضد األضرار 

الناجتة عنها )مثال: البرق، احلريق، 
الهزات األرضية، التسونامي ، الفيضان، 

اإلعصار، أو غيرها من الكوارث 
الطبيعية / ، وباء أو الطاعون، واحلوادث 

أو االنفجارات وغيرها(، و
أحداث القوة القاهرة األخرى والتي ال 

ميكن التأمني ضد األضرار الناجتة عنها 
)عادة ما يشار اليها كأحداث قوة قاهرة 
سياسية( )مثال: احلروب داخل املنطقة 

املوجود بها املشروع، واإلضرابات / 
االحتجاجات، اإلرهاب، أعمال الشغب 

وغيرها(.
وعادة ما يستحق شريك القطاع اخلاص 

متديد يف الوقت )ولكن يف حدود مت 
االتفاق عليها( وأي تكاليف إضافية فقط 
يف حال أحداث القوة القاهرة السياسية، 
ولكنه يستحق فقط متديد يف الوقت يف 

حال أحداث القوة القاهرة الطبيعية.
كما أن أحداث القوة القاهرة التي حتدث 

أثناء اإلنشاء ستؤدي أيضا إلى تأخير 
يف بدء تدفق اإليرادات، لذلك فإن 

قدرة شريك القطاع اخلاص على حتمل 
هذه املخاطر ألحداث “القوة القاهرة 

السياسية” ستكون محدودة، وعادة ما 
تتحمل اجلهة املتعاقدة املخاطر بعد فترة 

معينة من الزمن أو بعد جتاوز مستوى 
محدد من اخلسارة.

ويتوقف أثر القوة القاهرة خالل فترة 
التشغيل على ما إذا كانت القوة القاهرة 

“طبيعية” أم “سياسية”، ويف حالة 
الظروف القاهرة الطبيعية، يحق لشريك 
القطاع اخلاص احلصول على التعرفة يف 

حال ومدى توفر املنتج من املنشأة، أما 
يف حالة حدوث ظروف قاهرة سياسية، 
يحق لشريك القطاع اخلاص احلصول 
على التعرفة على أساس توفر احملطة 

كما تظهر نتائج آخر اختبار لتوفر 
منتجاتها.

يف حال استمرار القوة القاهرة لفترة 
طويلة يحق للجهة املتعاقدة إنهاء العقد، 

ويحصل شريك القطاع اخلاص على 
عائد اكبر يف حال انهاء العقد لظروف 

قاهرة سياسية عن تعويض النهائه بسبب 
ظروف قوة قاهرة طبيعية.

x سوق متقدمة مخاطر القوة 
القاهرة

مخاطر حدوث أحداث غير 
متوقعة خارجة عن نطاق 

سيطرة األطراف فتتسبب 
يف التأخير أو منع اإلجناز.
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يف معامالت األسواق املتقدمة عادة ما 
تعوض اجلهة املتعاقدة شريك القطاع 
اخلاص عن أصل ديونه غير املسددة 

)وليس عن الفائدة املستحقة على الدين 
األصلي( نتيجة إللغاء التعاقد الناجت عن 

أحداث القوة القاهرة الطبيعية.

يعتبر التأمني على املشروع )األضرار املادية 
وفقدان تغطية اإليرادات( هو املخفف 

الرئيسي ملخاطر القوة القاهرة التي تسبب 
أضرارا مادية.

وبالنسبة للمشاريع التي تعتمد على توفر 
منتجات املنشأة ميكن التخفيف من آثار 

مخاطر التعطل عن العمل بسبب األحداث 
التي تخرج عن سيطرة للطرفني من خالل 

طريق تخفيف احلدود الُدنيا ملستويات 
األداء )على سبيل املثال سداد مستحقات 

شريك القطاع اخلاص للحصول على املياه 
الفعلية خالل أحد أحداث القوة القاهرة 

والتخفيف من أي عقوبات بسبب عدم 
القدرة على حتقيق مستوى األداء املطلوب(.

يف بعض الدول قد يكون املشروع خاضعا 
للتخفيف من األعباء التعاقدية ولكن ال 

يعفي من عدم االلتزام مبستوى األداء أو 
عدم االلتزام بأحكام التعاقد.

بشكل عام عندما يتعذر على األطراف 
االتفاق على طريقة للمضي قدما يف أعقاب 

حدث من أحداث القوة القاهرة، ينبغي 
أن تستمر اجلهة املتعاقدة يف سداد مبلغ 

تعويضي لشريك القطاع اخلاص من أجل 
أن يتمكن هذا الطرف من الوفاء بالتزامات 

الديون الواقعة عليه أثناء احلدث. ويف 
بعض الدول ويف حال مت الغاء املشروع 

قد يطلب من اجلهة املتعاقدة أن تعوض 
بالكامل شريك القطاع اخلاص عن الديون 

املستحقة ملقرضيه، وسواء استمر الدين 
بحجمه كما كان يف مثل هذا السيناريو، 
سيكون موضوع رئيسي يقوم املقرضني 
احملتملني بتقييمه كجزء من دراساتهم 

للجدوى االئتمانية األولية للمشروع.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

مخاطر القوة القاهرة مشتركة وسيكون 
هناك قائمة مفصلة لألحداث التي 

يستحق عنها شريك القطاع اخلاص 
للتعويض.

وقد تشمل بعض األحداث املتعارف 
عليها:

أحداث القوة القاهرة الطبيعية والتي 
ميكن عادة التأمني ضد األضرار الناجتة 

عنها )مثال: البرق، احلريق، الهزات 
األرضية، املوجات البحرية العالية، 
التسونامي، الفيضان، اإلعصار، أو 

غيرها من الكوارث الطبيعية / ، وباء 
أو الطاعون، واحلوادث أو االنفجارات 

وغيرها(، و
أحداث القوة القاهرة األخرى والتي 

ال ميكن التأمني ضد األضرار الناجتة 
عنها )عادة ما يشار إليها كأحداث قوة 

قاهرة سياسية( )مثال: احلروب يف 
حّيز املشروع، اإلضرابات/االحتجاجات، 

اإلرهاب، أعمال الشغب وغيرها(.
وعادة ما يستحق شريك القطاع اخلاص 

متديد يف الوقت )ولكن يف حدود مت 
االتفاق عليها( وأي تكاليف إضافية فقط 
يف حال أحداث القوة القاهرة السياسية، 
ولكنه يستحق فقط متديد يف الوقت يف 

حال أحداث القوة القاهرة الطبيعية.
كما أن أحداث القوة القاهرة التي حتدث 

أثناء اإلنشاء ستؤدي أيضا إلى تأخير 
يف بدء تدفق اإليرادات، لذلك فإن 

قدرة شريك القطاع اخلاص على حتمل 
هذه املخاطر ألحداث “القوة القاهرة 

السياسية” ستكون محدودة، وعادة ما 
تتحمل اجلهة املتعاقدة املخاطر بعد فترة 

معينة من الزمن أو بعد جتاوز مستوى 
محدد من اخلسارة.

ويتوقف أثر القوة القاهرة وخالل 
فترة التشغيل على ما إذا كانت القوة 

القاهرة “طبيعية” أم “سياسية”، ويف حالة 
الظروف القاهرة الطبيعية، يحق لشريك 
القطاع اخلاص احلصول على التعرفة يف 

حال ومدى توفر املنتج من املنشأة، أما 
يف حالة حدوث ظروف قاهرة سياسية، 
يحق لشريك القطاع اخلاص احلصول 
على التعرفة على أساس توفر احملطة 

كما تظهر نتائج آخر اختبار لتوفر 
منتجاتها.

x سوق ناشئة مخاطر القوة 
القاهرة

مخاطر وقوع أحداث غير 
متوقعة خارجة عن نطاق 

سيطرة األطراف فتتسبب 
يف التأخير أو منع اإلجناز.
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يف معامالت األسواق الناشئة عادة ال 
تعوض اجلهة املتعاقدة شريك القطاع 

اخلاص نتيجة إللغاء التعاقد الناجت عن 
أحداث القوة القاهرة الطبيعية على أساس 

أن مثل تلك املخاطر قابلة للحصول على 
التأمني ضد األضرار الواقعة بسببها. ويف 
حالة استمرار أحداث القوة القاهرة لفترة 

مطولة يحق للجهة املتعاقدة فشخ العقد.

يعتبر التأمني على املشروع )األضرار املادية 
وفقدان تغطية اإليرادات( هو املخفف 

الرئيسي ملخاطر القوة القاهرة التي تسبب 
أضرارا مادية.

وبالنسبة للمشاريع التي تعتمد على توفر 
منتجات املنشأة ميكن التخفيف من آثار 

مخاطر التعطل عن العمل بسبب االحداث 
التي تخرج عن سيطرة للطرفني عن طريق 
تخفيف مستويات األداء )على سبيل املثال 

سداد مستحقات شريك القطاع اخلاص 
للحصول على املياه الفعلية خالل أحد 

أحداث القوة القاهرة والتخفيف من أي 
عقوبات بسبب عدم القدرة على حتقيق 

مستوى األداء املطلوب(.

نرجو االطالع على املالحظات اخلاصة 
باملخاطر املرتبطة بعدم القدرة على التأمني 

حملطة نزع امللوحة من املياه يف األسواق 
الناشئة.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

ويف حالة استمرار أحداث القوة القاهرة 
لفترة مطولة، عامة ما سيكون للجهة 

املتعاقدة احلق يف إنهاء التعاقد ويتوقع 
شريك القطاع اخلاص بشكل عام أن 

يحصل على عائد أكثر من حقوق امللكية 
يف هذه احلال عن العائد الذي سوف 
يحصل عليه من إنهاء اخلدمة بسبب 

أحداث القوة القاهرة الطبيعية.

على وجه التحديد ستحظر السلطة 
املتعاقدة على شريك القطاع اخلاص 

املطالبة بتكاليف إضافية يف حالة تقلبات 
أسعار صرف العمالت وتقلبات أسعار 
الفائدة، على الرغم من وجود إمكانية 
لتعديل بعض عناصر التعرفة بسبب 

التقلبات التي حتدث بني العملة احمللية 
والدوالر األمريكي )على سبيل املثال يف 

سيناريو إلغاء الربط بني العملتني(.

يتحمل شريك القطاع اخلاص املخاطر 
املتعلقة بالتذبذب يف أسعار العمالت 

ومعدالت الفائدة عادة.

x

x

سوق ناشئة

سوق متقدمة

مخاطر 
معدالت 
صرف 

العمالت 
والفائدة

مخاطر 
بأسعار 
صرف 

العمالت 
والفائدة

املخاطر املتعلقة بالتذبذب 
أسعار العمالت و/

أو معدالت الفائدة عبر 
مدةاملشروع.

املخاطر املتعلقة بالتذبذب 
أسعار العمالت و/أو 

معدالت الفائدة خالل مدة 
املشروع.
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يف كثير من األحيان تصبح مخاطر 
التذبذب يف أسعار صرف العمالت أو 
أسعار الفائدة قضية تعطل من قابلية 
للحصول على التمويل الالزم، كما أن 

قضايا قابلية حتويل العملة والقيود 
املفروضة على إعادة األموال إلى موطن 

شريك القطاع اخلاص أو اجلهات املمولة 
هي أيضا مسائل تعيق التمويل عند انتهاء 

املشروع يف األسواق الناشئة.

يف االسواق املتقدمة، فإن مخاطر التذبذب 
يف أسعار صرف العمالت أو أسعار الفائدة 

ليست كبيرة لتسمح للجهة املتعاقدة 
بالتدخل لتقدمي املساعدة.

يتطلع شريك القطاع اخلاص إلى التخفيف 
من أثر هذه املخاطر من خالل ترتيبات 

التحوط مبوجب وثائق التمويل، إلى أقصى 
حد ممكن يف السوق الذي يعمل به.

قد ال يكون ذلك ممكناً يف بعض البلدان 
بسبب تقلبات أسعار الصرف / أسعار 

الفائدة أو بسبب عدم وجود أسواق حتوط 
للعمالت مربوطة.

يتطلع شريك القطاع اخلاص إلى التخفيف 
من أثر هذه املخاطر من خالل ترتيبات 

التحوط مبوجب وثائق التمويل، إلى أقصى 
حد ممكن يف السوق الذي يعمل به.

مبا أن التعرفة سوف تسدد بالعملة 
احمللية ميكن للجهة املتعاقدة االحتفاظ 
مبخاطر مخاطر انخفاض قيمة العملة 

احمللية إلى احلد الذي يؤثر فيه انخفاض 
قيمة العملة على اجلدوى االقتصادية 

للمشروع )نظرا للحاجة إلى الدفع 
مقابل واردات العمالت األجنبية وخدمة 
الديون بالعمالت األجنبية(، أو بدال من 
ذلك توفر االقرارات/ املوافقات الالزمة 

للسماح بتعرفة الرسوم وحسابات املشاريع 
بالعمالت االجنبية.

ال يتوقع من اجلهة املتعاقدة أن تقوم 
مبساعدة شريك القطاع اخلاص بالتخفيف 

من آثار تلك املخاطر.
ولكن يف بعض األحيان قد تتجه اجلهة 

املتعاقدة إلى االحتفاظ لنفسها مبخاطر 
تذبذب أسعار الفائدة لو احست بأنها 

تستطيع أن تتحمل مثل هذه املخاطر بشكل 
أكثر كفاءة من شريك القطاع اخلاص.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

عندما تصبح املخاطر غير قابلةللتأمني 
عادة ال يوجد التزام باحلفاظ على 

التأمني ملثل هذه املخاطر.
و يف حال وقوع حادث يحمل مخاطر 

غير مؤمنه ضد االضرار التي يسببها 
قد يتفق األطراف على التفاوض بحسن 

نية على توزيع املخاطر يف املستقبل، 
مع احلق بانهاء املشروع يف حال عدم 
التوصل إلى اتفاق وقد تختار اجلهة 

املتعاقدة أن تتحمل مسئولية املخاطر 
غير القابلة للتأمني فارضة على شريك 

القطاع اخلاص التواصل مع موفري 
خدمات التأمني بشكل دوري للحصول 
على التأمني املناسب،وإذا زادت تكلفة 

التأمني عن املبالغ احملددة، فإن التكاليف 
الزائدة يتقاسمها األطراف.

وإن كانت املخاطر غير املؤمنة جوهرية 
للمشروع )مثال التغطية التأمينية 

امللموسة ملكونات املشروع األساسية( 
ولم تستطع األطراف الوصول التفاق 

على ترتيبات مناسبة فقد يحتاج حينئذ 
شريك القطاع اخلاص إلى منفذ )مثال 

الغاء املشروع حتت طائلة نفس الشروط 
التي تطبق يف حال

أحداث القوة القاهرة الطبيعية( إن لم 
يتمكن من إعادة وضع املشروع على 

طريق الربحية على أساس اقتصادي.  

عندما تصبح املخاطر غير قابلة للتأمني 
عادة ال يوجد التزام باحلفاظ على 

التأمني ملثل هذه املخاطر.
و يف حال وقوع حادث يحمل مخاطر 

غير مؤمن عليها يتحمل شريك القطاع 
اخلاص هذه املخاطر.

وإن كانت املخاطر غر املؤمنة جوهرية 
للمشروع )مثال التغطية التأمينية 

امللموسة ملكونات املشروع األساسية( فقد 
يحتاج حينئذ شريك القطاع اخلاص إلى 

منفذ )مثال إنهاء املشروع =بسبب
أحداث القوة القاهرة الطبيعية( إن لم 

يتمكن من إعادة وضع املشروع على 
طريق الربحية على أساس اقتصادي. 

x

x

سوق متقدمة

سوق ناشئة

مخاطر 
التأمني

مخاطر 
التأمني

املخاطر املتعلقة إما بعدم 
وجود التغطية التأمينية أو 

عدم االستمرار بتوفرها 
ملخاطر بعينها.

املخاطر املتعلقة إما بعدم 
وجود التغطية التأمينية أو 

عدم االستمرار بتوفرها 
ملخاطر بعينها.
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يف األسواق املتقدمة حيث ال ميكن ألي من 
الطرفني التحكم بشكل أفضل يف مخاطر 

التغطية التأمينية التي تصبح غير قابلة 
للتحقيق حيث ينبغي أن تكون التغطية 

التأمينية أقل تقلبا من األسواق الناشئة، 
فهذا عادة ما يشكل مخاطر يجب على 

الطرفني املشاركة فيها، غير أنه يف بعض 
الدول املتقدمة، قد تكون املخاطر غير 
املتوافقة للتأمني من ضمن مسئوليات 

شريك القطاع اخلاص.
ويف حالة أن تكلف التأمني املطلوبة تزيد 
بشكل ملموس يتم تقاسم املخاطر عادة 

من خالل وجود آلية تصاعدية متفق 
عليها للتكلفة حتى سقف أو نسبة محددة 

للمشاركة بني الطرفني - وهذا يسمح 
للجهة املتعاقدة بتقييم حجم إجراءات 

الطوارئ التي يتم تسعيرها لهذه املخاطر.
ويف حالة أن التأمني املطلوب يصبح غير 

متوفر، تتاح للجهة املتعاقدة خيارات 
منها الغاء املشروع أو االستمرار به عبر 

توفير التأمني له بشكل فعلي وسداد قيمة 
األضرار الناجتة عن أي حدث به مخاطر.

يف معامالت األسواق الناشئة ال تتحمل 
اجلهة املتعاقدة عادة أي مسئولية عن 
مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية 

الناشئةعن املشروع، على الرغم من وجود 
أسباب وجيهة تشير إلى إنه ينبغي أن تقوم 

بذلك إذا لم يكن لشريك القطاع اخلاص 
أي حماية لعواقب الظروف القاهرة 

الطبيعية التي تصبح غير قابلة للتأمني.

كجزء من دراسات اجلدوى يجب على كل 
من شريك القطاع اخلاص واجلهة املتعاقدة 

أن تنظر فيما إذا كان التأمني قد يصبح 
غير متاح للمشروع نظرا للموقع والعوامل 

األخرى ذات الصلة.

كجزء من دراسات اجلدوى يجب على كل 
من شريك القطاع اخلاص واجلهة املتعاقدة 

أن ينظر فيما إذا كان التأمني قد يصبح 
غير متاح للمشروع نظرا للموقع والعوامل 

األخرى ذات الصلة.

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى النظر يف 
حال الوقوف وراء عدم توفر التأمني، وال 
سيما إذا كان ذلك ناجما عن أحداث أو 

ظروف داخل البلد أو املنطقة أو عن فعل أو 
تهديد باإلرهاب.

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى النظر فيما 
إذا كانت تقف وراء عدم توفر التأمني، وال 

سيما إذا كان ذلك ناجما عن أحداث أو 
ظروف داخل البلد أو املنطقة.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

تتحمل اجلهة املتعاقدة املسؤولية عن 
األحداث السياسية خارج سيطرة شريك 
القطاع اخلاص، وتكون اجلهة املتعاقدة 

مسؤولة يف حالة إخفاقها يف تزويد 
الشريك اخلاص باستمرار بالترخيص 

والوصول إلى املشروع واألراضي احمليطة 
الالزمة لتمكني هذا الشريك من الوفاء 

بالتزاماته.

تقع مخاطر تغير القانون يف أكثر األحيان 
مع اجلهة املتعاقدة ولكن توجد درجة من 

املشاركة يف املخاطر تبعاً للتالي:
سوف يخطر شريك القطاع اخلاص 

بشكل كامل عن التغييرات املتوقعة يف 
القانون لغايات )i( التمييز ضد املشروع 

أو شريك القطاع اخلاص )ii( خاصة 
)بقطاع املوانئ أو جتاه مشاريع الشراكة 

 )iii( )بني القطاعني العام واخلاص
تغيير عام يف القانون يؤثر يف املصاريف 

الرأسمالية.
وكثيرا ما يخضع التغيير يف القانون للحد 

األدنى املسموح به قبل أن يحق لشريك 
القطاع اخلاص احلصول على تعويض.

عادة ما تتحمل اجلهة املتعاقدة املسؤولية 
عن األحداث السياسية خارج سيطرة 
شريك القطاع اخلاص )والتي تشمل 
ضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي 

التزامات دفع من قبل اجلهة املتعاقدة(.
وقد يشمل هذا املفهوم أي “إجراء 

حكومي سلبي مادي” أي فعل أو امتناع 
من قبل أي كيان حكومي قد يكون له 
أثر سلبي جوهري على قدرة شريك 

القطاع اخلاص على أداء التزاماته و / 
أو ممارسة حقوقه مبوجب االمتياز من 

املمكن أن يشمل ايضاً قائمة محددة 
باألحداث ذات الطابع السياسي مثل 

نزع امللكية والتدخل واالضرابات العامة 
والتغييرات يف القانون، باالضافة إلى 

االعمال غير القابلة للتأمني مثل مخاطر 
احلروب/ أعمال الشغب/ اخلرق...( 

وال يتوقع شريك القطاع اخلاص االعفاء 
من التعويض فحسب بل أيضا القدرة 
على اخلروج من املشروع إذا استمرت 
املخاطر السياسية لفترة غير مقبولة.

x

x

x

سوق متقدمة

سوق متقدمة

سوق ناشئة

املخاطر 
السياسية

املخاطر 
التنظيمية/ 

مخاطر 
التغير يف 

القوانني

املخاطر 
السياسية

املخاطر املتعلقة بتدخل 
حكومي أو قيامها بالتمييز 

يف املعاملة أو احلجز أو 
مصادرة املشروع.

ميزانية القطاع العام

املخاطر املتعلقة بتغيير 
القوانني مما يؤثر على 
قابلية املشروع لتأدية 

واجباته وتكلفة االمتثال 
للقانون.

التغيير الضريبي.

املخاطر املتعلقة بتدخل 
حكومي أو قيامها بالتمييز 

يف املعاملة أو احلجز أو 
مصادرة املشروع.

ميزانية القطاع العام
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من املرجح أن نوعية املخاطر السياسية 
التي حتدث يف األسواق املتقدمة أكثر 
ضعفا وأقل حدة من األسواق الناشئة، 

وعلى هذا النحو ال ميكن احلصول عادة 
على تأمني ضد املخاطر السياسية.

ويف األسواق املتقدمة، من املرجح أن يثير 
التغير يف املخاطر القانونية قلقاً أقل 
بالنسبة لشركاء القطاع اخلاص، على 

الرغم من أنهم سيظلون يتوقعون احلماية 
من التغيير الذي مييز ضدهم يف القانون، 

)ويف بعض الدول( من التغيير العام يف 
القانون الذي يصبح له تأثير مادي على 

التكلفة. 

من املمكن أن يحصل كل من املستثمرين 
ومقرضني التجاريني على التأمني ضد 

املخاطر السياسية تاركة لشركة التأمني 
تولي األمر مع اجلهة املتعاقدة.

تتحمل اجلهة املتعاقدة احتساب بعض 
االحداث السياسية على انها أحداث 

التأخير، أو أحداث تستدعي التعويض 
مبررة األسباب )اإلعفاء من االستقطاعات( 

التي تنطوي على خرق التزامات أو تدخل 
اجلهة املتعاقدة مع املشروع.

يخضع استحقاق شريك القطاع اخلاص 
اللتعويض للحدود الدنيا.

حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى ضمان التزام 
اإلدارات واجلهات احلكومية األخرى مع 

أهداف املشروع، وسوف حتتاج إلى العمل 
واالدارة من قبل ذوي الصفة واالختصاص 

يف تنفيذ املشروع لتحقيق أهدافه.

يؤدي هذا النوع من املشاكل عادة إلى حدث 
إنهاء املشروع حيث يتعيني على اجلهة 

املتعاقدة أن تلتزم بسداد املديونية وحقوق 
امللكية.

كانت تستخدم مناذج االمتياز يف السابق 
)ومنها النموذج الذي مت تطويره يف اململكة 
املتحدة( لتطلب من شريك القطاع اخلاص 
أن يتحمل، ويّسعر، حتى مستويات محددة 

من التغيير العام يف مخاطر النفقات 
الرأسمالية القانونية لتغطي الفترة 

التشغيلية، وانتهت حكومة اململكة املتحدة 
إلى أن التوزيع لم يعكس القيمة مقابل 

األموال وغيرت موقفها، ويف بعض الدول 
التي تتبنى منوذج توحيد عقود مبادرات 
التمويل اخلاصة بSOPC قد تتبع هذا 

املوقف ايضاً، وبالتالي يجب أن تفكر اجلهة 
املتعاقدة يف كيفية متويل هذه التغيرات يف 
حال حدوثها، إن القرارات املنظمة لتسعير 

املياه للمستهلكني قد تؤثر على املدى 
والوقت الذي يتم مترير التكاليف النهائية 

للجمهور املستهلك.

سوف يؤدي هذا النوع من املشاكل عادة 
إلى جلوء شريك القطاع اخلاص إلى حقه 

يف الغاء املشروع حيث وجب على اجلهة 
املتعاقدة أن تلتزم بسداد املديونية وحقوق 

امللكية.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص180

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

لن يتم تعويض شريك القطاع اخلاص 
عن التغييرات العامة يف القانون التي 

تؤثر فقط على النفقات التشغيلية 
أو الضرائب )أي تؤثر على السوق 

بالتساوي(، وتؤدي التغييرات يف القانون 
دائماً إلى منح الشريك اخلاص امراً 

تغييراً عندما يكون ذلك ضروريا لتجنب 
التزام مستحيل، وإذا تعذر حتقيق ذلك، 

فإن شريك القطاع اخلاص عادة ما يكون 
له احلق يف انهاء التعاقد كما لو حدث 

انتهاك من قبل اجلهة املتعاقدة للتعاقد.

عادة ما يتحمل شريك القطاع اخلاص 
مخاطر التضخم أثناء فترة البناء، بينما 

تتحمل اجلهة املتعاقدة يف املقام األول 
مخاطر التضخم خالل فترة االمتياز.

ويف املشروعات القائمة على أساس 
التوفر، تشمل املدفوعات مقابل اإلتاحة 

خالل فترة االمتياز عادة مكون ثابت 
)حيث مت التحوط للديون( ومكون متغير 

والذي يتضمن عامل تصاعد يراعي 
ارتفاع التكاليف كما هو محدد يف مؤشر 

سعر املستهلك.

x سوق متقدمة مخاطر 
التضخم

املخاطر املتعلقة بزيادة 
تكاليف املشروع بشكل غير 

متوقع.

تتحمل اجلهة املتعاقدة عادة املسؤولية 
الرئيسية عن التغييرات يف القانون بعد 
توقيع العقد. من املمكن أن يتم تقاسم 

املخاطر مع شريك القطاع اخلاص وقد 
تكون هناك مخاطر يتحملها شريك 

القطاع اخلاص جنباً إلى جنب مع بقية 
السوقفيما يحق لشريك القطاع اخلاص 
املطالبة بأية زيادة يف التكاليف وأي أمر 

آخر يتعلق بالتأخير الناشئ عن تغيير 
القانون.

ويف احلاالت التي يتعذر فيها على 
الطرفني االتفاق على كيفية مراعاة 

آثار التغيير يف القانون على نحو مقبول 
إلعادة التوازن االقتصادي، يحق لشريك 

القطاع اخلاص إنهاء املشروع 

x سوق ناشئة املخاطر 
التنظيمية/ 

مخاطر 
التغير يف 

القوانني

املخاطر املتعلقة بتغيير 
القوانني مما يؤثر على 
قابلية املشروع لتأدية 

واجباته وتكلفة االمتثال 
للقانون.
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يكون األثر املباشر للتضخم يف األسواق 
املتقدمة ضئياًل وال يتعرض السوق 

لتذبذبات شديدة مثل األسواق الناشئة.

يسعى شريك القطاع اخلاص للبقاء 
محايًدا فيما يتعلق بتضخم التكاليف 

الدولية واحمللية من خالل نظام مالئم لرفع 
التضخم أو نظام تعديل التعرفة.

تتضمن آلية الدفع مؤشر لتكاليف التضخم 
من خالل دمج مؤشر أسعار املستهلك يف 

املدفوعات الشهرية.

ويف األسواق الناشئة:
ا( من املرجح أن يتمتع شريك القطاع 

اخلاص مبستوى أكبر من احلماية جتاه 
التغيير يف القوانني لتعكس املخاطر 

الكبيرة املرتبطة بالتغيير )مبا يف ذلك 
احتمال وعواقب ذلك( وليتمكن املشروع 

من جذب املستثمرين إليه وبهذه الطريقة 
يتوقع أن تتحمل اجله املتعاقدة مزيد من 
املخاطر يف حال التغيير بالقوانني مقارنة 

مبشروع يف سوق متطورة.
)ب( ال يتعني على شريك القطاع اخلاص 
عموًما إثبات أنه كان بإمكانه توقع حدوث 
تغيير يف القانون، شريطة حدوث ذلك بعد 

تاريخ أساسي متفق عليه ؛ و
)ج( التغييرات يف قوانني البيئة والسالمة 

والصحة التي ال تكون أكثر صرامة من تلك 
السائدة عامليا والتغييرات يف سعر الصرف 

بني العملة احمللية والدوالر األمريكي 
غالبا ما يتم على وجه التحديد استبعاد 

اعتبارها كتغييرات يف القانون. وهذا 
يعكس توقعات كل من اجلهة املتعاقدة 

بشأن الشركاء القطاع اخلاص )أي 
كمطورين ومتعاقدين ومشغلني دوليني( 

والطبيعة املتطورة لإلصالح التشريعي يف 
هذه املجاالت.

حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى ضمان التزام 
اإلدارات واجلهات احلكومية األخرى مع 

أهداف املشروع، عند طلب اصدار القوانني 
اجلديدة 

للتأكد أن شريك القطاع اخلاص لن يتأثر 
بها سلباً.

ولذلك وجب على اإلدارات احلكومية 
املختلفة التي قد تؤثر على املشروع أن 

تدرك توزيع املخاطر للمشروع عند مترير 
القوانني واللوائح التي قد يكون لها تأثير 

على املشروع.

قد توفر بعض املشاريع أحكام يف التعاقد 
تنص على شرط حتقيق االستقرار والذي 

يحصن بعض األوضاع القانونية )مثل 
النظام الضريبي احلالي( ضد أي تغييرات 
مستقبلية يف القانون، ما قد يتطلب آليات 

قد تشمل التصديق التشريعي على عقد 
االمتياز.

بيد أن أسلوب حتقيق االستقرار هذا 
ال يحظى مبوافقة عموم احلكومات أو 

املنظمات غير احلكومية )بسبب مفهوم 
حصانة شريك القطاع اخلاص من 

حتديثات على القوانني البيئية، على سبيل 
املثال(.
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توزيع املخاطر

فئات املخاطر

عادة ما تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
التضخم من خالل تعديل التعرفة يف 

فترة التشغيل.
ويف املشروعات القائمة على أساس 

التوفر، تشمل املدفوعات مقابل اإلتاحة 
عادة مكون ثابت )حيث مت التحوط 

للديون( ومكون متغير )لعكس تكاليف 
التمويل املتغيرة واملدخالت املتغيرة مثل 

العمالة واملواد الكيميائية(

ال يتم ترسية املناقصة إال على أساس 
اخلبرة الفنية واملوارد املالية لشريك 
القطاع اخلاص، وعليه ترغب اجلهة 
املتعاقدة من التأكد من أن الكفالء، 
وال سيما الكفالء املؤسسني، الذين 

يتم منحهم املشروع ال يزالوا معنيني 
)يف بعض األحيان حتى 7 سنوات بعد 

التشغيل التجاري(.
ومن الطبيعي أن تخل اجلهة التعاقدية 
يف تعاقد للشركاء حاملني لألسهم أو 

تعاقد مؤسسي املشروع مع شريك 
القطاع اخلاص، وكثيراً ما تأخذ جهات 

حكومية حصصاً من أسهم شركة 
املشروع، ويف بعض الدول توجد التزامات 

على شركة املشروع بتقدمي نسبة معينة 
من أسهمها للجمهور عن طريق طرح 

أولي عام.

تستمر اجلهة املتعاقدة على حرصها أن 
يظل شريك القطاع اخلاص الذي مت 

التعاقد معه ال يزال مشارك باملشروع.
ويتم منح العطاء على أساس اخلبرة 

التقنية واملوارد املالية لشريك القطاع 
اخلاص، ولهذا السبب ينبغي أن يظل 

معاونني شريك القطاع اخلاص مشاركني 
باملشروع.

x

x

x

سوق ناشئة

سوق ناشئة

سوق متقدمة

مخاطر 
التضخم

مخاطر 
استراتيجية

مخاطر 
استراتيجية

املخاطر املتعلقة بزيادة 
تكاليف املشروع أكثر من 

املتوقع.

تغيير يف هيكل ملكية 
شريك القطاع اخلاص.
تضارب املصالح ما بني 

شركاء شريك القطاع 
اخلاص.

تغيير يف هيكل ملكية 
شريك القطاع اخلاص.
تضارب املصالح ما بني 

شركاء شريك القطاع 
اخلاص.
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متثل التقلبات يف التكاليف التضخمية 
قدر أكبر من املخاطر يف األسواق الناشئة 

مقارنة مبا هو عليه احلال يف األسواق 
املتقدمة، ويتمثل توقع شريك القطاع 

اخلاص يف أن تتحمل اجلهة املتعاقدة هذه 
املخاطر خالل فترة عقد االمتياز.

يرتبط مؤشر التضخم عادًة باملؤشر احمللي 
)أحياًنا بالتزامن مع مؤشر عاملي(. ويف 

األسواق الناشئة، يفتقر مؤشر االستهالك 
احمللي إلى االستقاللية، ويف بعض 

األحيان تتالعب به احلكومة ألسباب مالية 
واجتماعية.

عادة ما تكون فترات التجميد و القواعد 
املتبعة أكثر تقييدا وأطول يف األسواق 
الناشئة عن ما هي عليه يف األسواق 

املتقدمة. 

ويف األسواق املتقدمة، يجب أن تكون رغبة 
الشركاء من قطاع اخلاص يف التأكد من 

مشاركة املساهمني الرئيسيني متوازنة 
مع متطلبات القطاع اخلاص للمرونة يف 
خطط األعمال املستقبلية، وال سيما يف 

أسواق املستثمرين يف األسهم. 

يسعى شريك القطاع اخلاص للبقاء 
محايًدا فيما يتعلق بتضخم التكاليف 

الدولية واحمللية من خالل نظام مالئم لرفع 
التضخم أو نظام تعديل التعرفة.

سوف حُتد اجلهة املتعاقدة من قدرة شريك 
القطاع اخلاص على تغيير املساهمني 

واملالك )أي يكون هناك جتميد ملدة ال تقل 
عن فترة إنشاءات واحدة على األقل(.
ويجب أن حتوي أوراق الدعوة للتقدم 

للمشروع قواعد حوكمة شريك القطاع 
اخلاص.

سوف حتجم اجلهة املتعاقدة من قدرة 
شريك القطاع اخلاص على تغيير 

املساهمني واملالك )أي يكون هناك جتميد 
ملدة ال تقل عن فترة االنشاء على األقل( 

حيث تتولى بسط نظام يحدد من التغيير يف 
متخذ القرار بدون احلصول على موافقتها 

أو عندما ال يستطيع شريك القطاع اخلاص 
االمتثال لبعض الشروط املسبقة.

ويجب أن حتوي أوراق الدعوة للتقدم 
للمشروع أي قواعد أو حدود التي ستفرض 

على مساهمي شريك القطاع اخلاص.

تتضمن آلية الدفع مؤشر لتكاليف التضخم 
من خالل دمج مؤشر أسعار املستهلك يف 

املدفوعات الشهرية.
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فئات املخاطر

عادة ما حتدد اجلهة املتعاقدة احلد 
األدنى للتكنولوجيا املستخدمة يف 
املشروع وذلك يف اجلزء اخلاص 

باملواصفات الفنية الوظيفية.

تعتمد قيم التعويض الواجب سدادها 
عند اإلنهاء املبكر للمشروع على أسباب 

اإلنهاء، وعادة ما تتعلق بالتالي:
تعثر اجلهة املتعاقدة: حيث يحصل . 1

شريك القطاع اخلاص على قيمة 
املديونية الرئيسية واملديونية الثانوية 

وجزء من قيمة العائد على املليكة؛
اإلنهاء غير افتراضي: حيث يحصل . 2

شريك القطاع اخلاص على قيمة 
املديونية الرئيسية وقيمة العائد على 

امللكية؛
تعثر شريك القطاع اخلاص. 3

يف احلاالت التي ال ميكن فيها إعادة  أ 
طرح املشروع )بسبب حساسيات 

سياسية أو عدم وجود أطراف 
مهتمة( حيث يحق لشريك القطاع 

اخلاص احلصول على مبلغ مساوي 
للقيمة العادلة املقدرة واملعدلة 

للدفعات املستقبلية بعد أن يخصم 
منها تكاليف توفير اخلدمات على 

حسب عقد االمتياز/ املشروع.
عندما ميكن إعادة طرح املشروع  ب 

حيث يحق لطرف القطاع اخلاص 
احلصول على مبلغ مساوي ملا 

سيدفعه شريك القطاع اخلاص 
اجلديد لتنفيذ ما تبقى من عقد 

االمتياز بعد أن يخصم منه أي 
تكاليف تكبدتها اجلهة املتعاقدة 

x

سوق متقدمة

سوق متقدمة

مخاطر 
صعود 

تكنولوجيا 
حديثة تغير 

يف مجال 
العمل.

مخاطر 
إنهاء املبكر 

)شاماًل 
أي مخاطر 

مرتبطة 
بالتعويضات(

املخاطر املتمثلة يف إحالل 
التكنولوجيا الناشئة 

اجلديدة مكان التكنولوجيا 
الراسخة بشكل غير 

متوقع.

مخاطر أنهاء مشروع قبل 
انتهاء املدة احملددة له 

واآلثار املالية املترتبة على 
هذا اإلنهاء.

عادة ما حتدد اجلهة املتعاقدة 
التكنولوجيا املستخدمة احلد األدنى 
يف املشروع وذلك يف اجلزء اخلاص 

باملواصفات الفنية الوظيفية.

x

x

سوق ناشئة مخاطر 
صعود 

تكنولوجيا 
حديثة تغير 

يف مجال 
العمل.

املخاطر املتمثلة يف إحالل 
التكنولوجيا الناشئة 

اجلديدة مكان التكنولوجيا 
الراسخة بشكل غير 

متوقع.
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هذه األنواع من املشاريع تستخدم 
تكنولوجيا متخصصة للغاية، ولذا تصبح 
الطلبات املوجهة لشريك القطاع اخلاص 

التخاذ التزامات أكبر لالستفادة من أو 
استخدام تكنولوجيا جديدة غير مجدية.

إن التعويضات يف حال اإلنهاء املبكر  
محددة بشكل واضح والتأمني ضد 

املخاطر السياسية ال يتم احلصول عليه 
بشكل اعتيادي بسبب قلة احتمال أن 

تقوم اجلهة املتعاقدة بالتعثر بالتزاماتها 
بالسداد.

يجب أن تقوم اجلهة املتعاقدة بتقييم كامل 
للتكنولوجيا كجزء من دراسة اجلدوى 

اخلاصة باملشروع للتأكد من أن التكنولوجيا 
التي سيتم استخدامها مت اختبارها وتأكيد 

أنها مناسبة لظروف املشروع والسوق.
وغالبا ما يساعد شريك القطاع اخلاص 

على حتديد أي مشاكل يف التكنولوجيا 
املختارة خالل مرحلة تقدمي العطاءات 
وتقدمي عرض أسعار بديل استنادا إلى 

تكنولوجيا بديلة.

إن أحد عوامل التخفيف من آثار املخاطر 
الرئيسية هو أن محفزات اإلنهاء ليست 
محفزات بسيطة وأن هناك طرقا كافية 
ومحددة بشكل جيد لكل طرف ملعاجلة 

التعثر املزعوم.

سيحتوي عقد االمتياز على بند خاص 
باألوامر التغيرية )إذا سمح القانون احمللي 
بذلك( مما يسمح لكل من اجلهة املتعاقدة 
وشريك القطاع اخلاص باقتراح التغييرات 

على حسب املواصفات الفنية الوظيفية 
باحلد األدنى لألداء.

سيطلب املقرضون تعاقدات مباشرة/ 
تعاقدات ثالثية االطراف  مع اجلهة 

املتعاقدة تعطي املقرضني حقوق التدخل 
يف حال طلبت اجلهة املتعاقدة إنهاء العقد 
بسبب عدم التزام شريك القطاع اخلاص 

بوثائق القرض. 
وسوف مينح املقرضني فترة سماح لتجميع 

املعلومات وإدارة شركة املشروع والبحث 
عن حل أو التخلي عن مستندات املشروع 
لصالح جهة بديلة راغبة باالستفادة من 

االمتياز. 

عادة ال تعالج هذه املخاطر يف األسواق 
الناشئة يف وثائق املشروع.

عادة ما تطلب اجلهات التعاقدية عروض 
بديلة للنظر يف مقترحات التكنولوجيا 

البديلة ومبا أن تنفيذ املشاريع يتأخر عادة 
يف األسواق الناشئة فإن مخاطر استبدال 

التكنولوجيا املستخدمة يكون أعلى مما هو 
عليه يف األسواق املتقدمة. 

يجب أن تقوم اجلهة املتعاقدة بتقييم كامل 
للتكنولوجيا كجزء من دراسة اجلدوى 

اخلاصة باملشروع للتأكد من أن التكنولوجيا 
التي سيتم استخدامها مت اختبارها وتأكيد 

مناسبتها لظروف املشروع والسوق.
وغالبا ما يساعد شريك القطاع اخلاص 

على حتديد أي مشاكل يف التكنولوجيا 
املختارة خالل مرحلة تقدمي العطاءات 
وتقدمي عرض أسعار بديل استنادا إلى 

تكنولوجيا بديلة.

يحتوي عقد االمتياز على بند خاص 
باألوامر التغيرية )إذا سمح القانون احمللي 
بذلك( مما يسمح لكل من اجلهة املتعاقدة 
وشريك القطاع اخلاص باقتراح التغييرات 

على حسب املواصفات الفنية الوظيفية 
باحلد األدنى لألداء.
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خالل مرحلة إعادة طرح املشروع.
من املعروف أن الديون الرئيسية يجب أن 
تكون مضمونة كحد أدنى يف كل سيناريو 

ميكن أن يتبع يف حاالت اإلنهاء )عدا 
حاالت تعثر شريك القطاع اخلاص( 

و  يتم وضع قيود على قيمة حقوق كل 
طرف يف حالة عجز أحد الطرفني عن 

الوفاء بالتزاماته والتي تقل عن قيمة تلك 
الديون.

قد تواجه اجلهة املتعاقدة املخاطر التالية 
عند انتهاء أو إنهاء فترة االمتياز:

نوعية  يخص  فيما  اليقني  عدم  أ. 
إلى  )إما  احملطة  حتويل  وتوقيت 
شريك  بديل  إلى  أو  املتعاقدة  اجلهة 

القطاع اخلاص(؛
سيئة  حالة  يف  املنشأة  تسليم  إعادة  ب. 
املواصفات  حدود  عن  خارجة  أو 

واملعايير؛
مناسب  غير  تعويض  على  احلصول  ج. 
)إذا  املبكر  واإلنهاء  األداء  عدم  عن 

وجد(؛
عدم القدرة على احلصول على فوائد  د. 
املوردين/  من  والضمانات  الكفاالت 

املصنعني؛
أمور أخرى سياسية الطبع أو تخص  ح. 

العالقات العامة.
تعتمد قيم التعويض الواجب سدادها 

عند اإلنهاء املبكر للمشروع على أسباب 
اإلنهاء، وعادة ما تتعلق بالتالي:

يف . 1 اخلاص  القطاع  شريك  حق 
اإلنهاء بسبب:

أ. عدم سداد مقابل السعة املنتجة أو 
املخرجات ملدة تترواح عادة ما بني 

30 – 60 يوماً
ب. تأميم املصنع أو نزع ملكيته للمنفعة 

العامة.
أحداث إجراءات حكومية يطول  ج. 
أمدها من اتخاذ/ عدم اتخاذ، 

مخاطر حكومية/ من الطرف املشتري 
والتي تستمر ملدة 365 يوم )إال يف 
حال اتخذت اجلهة املتعاقدة قرارا 
باستمرار سداد مدفوعات السعة 

املنتجة(
وعادة ما يحصل شريك القطاع اخلاص 

على السداد الكامل للديون الرئيسية 
ومعدل عائد ثابت على مساهمات 

حقوق امللكية ومبلغ يستند إلى التدفقات 
النقدية املستقبلية املتوقعة زائدا على 

تكاليف إنهاء اخلدمة.

x سوق ناشئة مخاطر 
إنهاء املبكر 

)شاماًل 
أي مخاطر 

مرتبطة 
بالتعويضات(

مخاطر أنهاء مشروع قبل 
انتهاء املدة احملددة له 

واآلثار املالية املترتبة على 
هذا اإلنهاء.
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قد تتوفر يف األسواق الناشئة ضمانات 
سيادية تدعم التزامات اجلهة املتعاقدة.

وقد يتوفر التأمني ضد األضرار الناجتة 
من املخاطر السياسية وعادة ما سيتم 

اللجوء اليها لتغطية مخاطر أن تقوم اجلهة 
املتعاقدة أو احلكومة كضامن بالتعثر يف 

االلتزامات اخلاصة بالسداد.

يجب على اجلهة املتعاقدة التأكد من عدم 
وجود شكوك بشأن التزامات شريك القطاع 

اخلاص يف نهاية فترة االمتياز )بسبب 
انتهاء أو إنهاء اخلدمة(.

وميكن توضيح هذه األمور وحتديدها يف 
عقد االمتياز ويجب أن تعالج مواضيع مثل 
التزامات االستعادة، والتعويضات )إما على 
أساس القيمة الدفترية الصافية أو القيمة 

السوقية احلالية(، واحلصول على الكفاالت 
والضمانات ونقل املعرفة بعمليات التشغيل 

والصيانة.
ومن عوامل تخفيف آثار املخاطر الرئيسية 

هو التأكد من أن الظروف التي تؤدي 
التخاذ إجراءات ليست ظروف بسيطة وأن 
هناك سباًل كافية ومحددة بشكل جيد لكل 

طرف ملعاجلة التعثر املزعوم.

قد تتطلب مخاطر التعاقد لدى اجلهة 
املتعاقدة ضمانا من مستوى أعلى من 

احلكومة )مثل وزارة املالية( لضمان مستوى 
التعويض الواجب دفعه عند انتهاء اخلدمة.

سيطلب املقرضون تعاقدات مباشرة/ 
تعاقدات ثالثية االطراف مع اجلهة 

املتعاقدة تعطي املقرضني حقوق التدخل 
يف حال طلبت اجلهة املتعاقدة إنهاء العقد 

بسبب التعثر أو بسبب تعرض شريك 
القطاع اخلاص للتعثر حتت طائلة عقد 

الدين.
وسوف مينح املقرضني فترة سماح لتجميع 

املعلومات وإدارة شركة املشروع والبحث 
عن حل أو التخلي عن مستندات املشروع 
لصالح جهة بديلة راغبة باالستفادة من 

االمتياز. 
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

2. حق اجلهة املتعاقدة يف إنهاء التعاقد بسبب:

أ. عندما ال يتحقق تاريخ التشغيل 
التجاري يف غضون فترة معينة من 

تاريخ التشغيل التجاري املقرر )عادة 
خالل 200 يوما(؛

ب. التقصير املتعمد والتخلف املادي عن 
األداء؛

ت. فشل يف عالج العيوب؛
ث. الفشل يف سداد قيمة االضرار 

الناجتة
ج. تخفيض توفر املنشأة عن املتوسط 

املعتمد 
ح. الغاء ترخيص نشاط نزع امللوحة من 

املياه أو حقوق استغالل األراضي
خ. أحداث يطول أمدها من اتخاذ/ عدم 

اتخاذ إجراءات حكومية، مخاطر 
حكومية/ من الطرف املشتري والتي 

تستمر ملدة 365 يوم 

يسدد شريك القطاع اخلاص كل املبلغ اخلاص 
باملديونية الرئيسية.

3. القوة القاهرة املستمرة لفترات مطولة.

يحصل شريك القطاع اخلاص السداد الكامل 
للديون الرئيسية، مساهماته يف حقوق امللكية 
امللكية وتكاليف  منقوص منها توزيعات حقوق 
اإلنهاء، ولو كان حدث القوة القاهرة “سياسي” 
فعادة ما يحق لشريك القطاع اخلاص احلصول 

على سقف محدد من عائدات حقوق امللكية.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن املقرضني يف 
باملشروع  التعثر  يتعرضون ملخاطر  املشروع ال 
إلى حد بعيد، فإنهم عادة لن يكون لهم احلق 
أن  الظروف )أي  باإلنهاء يف هذه  يف املطالبة 
اجلهة املتعاقدة تتمتع بسلطة تقديرية فيما إذا 
كانت ستنهي املشروع أم ال( لذا فاملقرضني ما 
املشروع  تشغيل  ضرورة  على  محفزين  زالوا 
قدموها  التي  القروض  استرداد  من  ليتمكنوا 
يف حال اختيار اجلهة املتعاقدة عدم ممارسة 

حقوقها يف اإلنهاء.

يف بعض األسواق الناشئة مينع شريك القطاع 
اخلاص من خالل التعاقد على اإلنهاء يف بعض 

احلاالت احملددة.
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مصفوفة مخاطر ملشروع ميناء حاويات

.)DBFO ينفذ مشروع ميناء احلاويات عبر معاملة )التصميم – البناء – التمويل – التشغيل  �

السوق الناشئة التي يبنى عليها هذا املشروع هي سوق السنغال.  �

املخاطر احملورية هي:  �

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

تتحمل اجلهة املتعاقدة املخاطر الرئيسية 
كونها يف موقع تفضيلي الختيار 

واالستحواذ على حقوق األراضي الالزمة 
للمشروع. 

ومع ذلك، يوجد بعض األمور التي ميكن 
توزيع املخاطر فيها مع شريك القطاع 

اخلاص، فاجلهة املتعاقدة تستطيع 
تأمني توافر املنفذ اال إن صالحية املنفذ 

قد تعتمد على تصميم شريك القطاع 
اخلاص ومخطط البناء.

وتتحمل اجلهة املتعاقدة بشكل عام 
مسؤولية تسليم موقع خال من املعوقات 

خاصة فيما يتعلق مبلكية األرض او 
احلقوق األخرى التي قد حتد من 

استخدامها أو معوقات تتعلق باملرافق أو 
التلوث.

كما ينبغي أيضا إجراء مسح كامل 
لألصول املقترح استخدامها يف املشروع 

واحلصول على ضمانات الستخدامها.
وعادة ما ستسلم اجلهة املتعاقدة األرض 

على حالها “كما هي” لشريك القطاع 
اخلاص، فيتحمل شريك القطاع اخلاص 
مخاطر التعامل مع الظروف املتغيرة التي 
كشفت عنها مسح األرض بشأن مخاطر 

التربة غير املتوقعة.
ويف حالة عدم التمكن من إجراء مسح 
كامل لألرض فان املخاطر يتم حتميلها 
على اجلهة املتعاقدة أو تقاسمها معها.

سوق متقدمة مخاطر 
شراء األرض 

ومخاطر 
املوقع

مخاطر االستحواذ 
على ملكية األرض 

الستخدامها يف املشروع، 
واختيار هذا املوقع 

والظروف اجليوفيزيائية 
والهيدرولوجية لذلك 

املوقع.
احلصول على إذن 

لتخطيط االرض
حقوق دخول املوقع

األمان
التراث
األثار

التلوث
العيوب اخلفية

x
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عادة ما تكون حقوق استغالل األراضي 
واحلالة التي يوجد عليها قطع األراضي 
معروفة ومؤسسة يف األسواق املتقدمة 

حيث ميكن التخفيف من أثر املخاطر عبر 
الفحص املناسب النايف للجهالة لسجالت 

األراضي وشركات املرافق العامة.

وجب على اجلهة املتعاقدة إجراء تقييمات 
تفصيلية أرضية وبحرية وبيئية واجتماعية، 

وينبغي أن تكشف عن هذه املعلومات 
لشريك القطاع اخلاص كجزء من عملية 

طرح املشروع.
وألقصى درجة ممكنة وجب على اجلهة 

املتعاقدة أن تقوم بالتأكد من أنها قد فهمت 
كل املخاطر اخلاصة بتأمني املوقع والقيود 

املرتبطة باملوقع والتي قد تؤثر على عمليات 
االنشاءات وإدارة املرفق.

كما يجب على اجلهة املتعاقدة التعامل مع 
أي قضايا تخص حقوق السكان األصليني 

والتي قد تؤثر على استخدام املوقع.
وقبل ترسيه املشروع ميكن للجهة املتعاقدة 
)عبر التشريع وآلية االستشارات املناسبة( 

أن تعمل على احلد من قدرة مالك 
األراضي احملتملني أو مالك املمتلكات 

املجاورة أو احلد من الصفقات املتداولة 
على تقدمي مطالبات على األرض و / أو 

للتأثير الضار على املشروع.

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة الى استخدام 
السلطات املمنوحة لها تشريعياً لتأمني 

املوقع )مثال: عبر النزع للملكية العامة أو 
االستحواذ االجباري(

حتى يف حاالت توفر املوقع بشكل واضح 
وقانوني بدون أي عوائق قد يكون هناك 

سبب الستخدام السلطات احلكومية 
لتأمني املوقع بشكل مناسب خلدمة القطاع 
اخلاص، فقد يظهر قضايا تعدي تاريخية 
والتي ال ميكن أن يتوقع من شريك القطاع 

اخلاص أن يتعامل معها.
أمثلة على ذلك تشمل احلاجة إلعادة 

إسكان سكان املنطقة )أي نقل مقرات 
االعمال أو السكن اخلاص( وضرورة إدارة 

األثر السياسي االجتماعي للمشروع وما 
حول املوقع املخصص له.

وقد يتطلب األمر أن تقوم اجلهة املتعاقدة 
بتقدمي/ املساعدة على توفير اخلدمات 

األمنية للموقع خالل فترة التشغيل إلدارة 
مثل هذا النوع من املخاطر.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

تتحمل اجلهة املتعاقدة املخاطر الرئيسية 
كونها يف موقع تفضيلي الختيار وتوفير 

حقوق األراضي الالزمة للمشروع.
وتتحمل اجلهة املتعاقدة بشكل عام 

مسئولية تسليم موقع نظيف من دون 
معوقات خاصة بتسجيل األرض حتد من 
استخدامها أو بدون أي مرافق أو تلوث.

كما ينبغي أيضا إجراء مسح كامل 
لألصول القائمة واملقترح استخدامها 
يف املشروع واحلصول على ضمانات 

الستخدامها.
وقد يتعرض شريك القطاع اخلاص 
لبعض املخاطر للتعامل مع الظروف 

املعاكسة التي قد تكشف عنها الدراسات 
االستقصائية وباقي املخاطر األرضية 

األخرى غير املتوقعة )مثل مخاطر 
اكتشاف اآلثار( والتي من احملتمل أن 

تتوالها اجلهة املتعاقدة.
وقد تتولي اجلهة املتعاقدة كل/ جزء 

من املخاطر يف امليناء القائم خاصة يف 
املشاريع التي ستقام على أراضي مشاريع 

سابقة أو قائمة يف وقت تسلم أراضي 
املشروع ليتم حتويل البنية التحتية 

لشريك القطاع اخلاص قبل البداية يف 
أي عمليات توسعة للتأكد من تأمني 

مستوى احلد األدنى من توزيع املخاطر.
وعلى مدى فترة االمتياز، قد يطلب من 
اجلهة املتعاقدة أن تواصل تقدمي أعمال 

البنية التحتية الداعمة، مثل ضمان 
أن يتم حفر القنوات واحلفاظ عليها 
عند العمق املطلوب، وأن يستمر ربط 

الطرق والسكك احلديدية وباقي املرافق 
باملشروع.

سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية لقبول موقع املشروع كما هو 

بحالته، تبعاً إلفصاح اجلهة املتعاقدة عن 
األمور ذات الصلة، كما سيتولى مسئولية 
اإلدارة االستراتيجية البيئية واالجتماعية 

للمشروع ككل، كما سيحصل على 
التصاريح والتراخيص والتفويضات كما 

يلزم.
إن املخاطر البيئية احلالية للموقع قبل 

قبول شريك القطاع اخلاص للموقع الذي 
لم يتم الكشف عنها أو تلك التي تقع يف 
إطار معرفة شريك القطاع اخلاص قبل 
اإلغالق التجاري للتقدمي على املشروع 

سوف تعتبر من مسؤوليات اجلهة 
املتعاقدة.

سوق ناشئة

سوق متقدمة

مخاطر 
شراء األرض 

ومخاطر 
املوقع

املخاطر 
البيئية 

واالجتماعية

مخاطر االستحواذ 
على ملكية األرض 

الستخدامها يف املشروع، 
واختيار هذا املوقع 

والظروف اجليوفيزيائية 
والهيدرولوجية لذلك 

املوقع.
احلصول على إذن 

لتخطيط االرض
حقوق الوصول

األمان
التراث
األثار

التلوث
العيوب اخلفية

مخاطر الظروف البيئية 
الكامنة والقائمة التي تؤثر 

على املشروع، وما يترتب 
على ذلك من مخاطر 

إحلاق الضرر بالبيئة أو 
املجتمعات احمللية

x

x
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إن حقوق استغالل األراضي واحلالة التي 
تكون عليها األراضي عامة )خصوصاً 

السجالت املوثوق بها ملؤسسات املرافق 
العامة ورسوم استغالل األراضي( يف 

األسواق الناشئة ال تكون على نفس مستوى 
اليقني والوضوح كما يف األسواق املتقدمة 

حيث توجد سجالت معتمدة لتسجيل 
األراضي وكذلك سجالت معتمدة لشركات 

املرافق العامة،
ويف غياب تشريعات مناسبة يف األسواق 
الناشئة ميكن التعامل مع مشاكل حقوق 

األراضي للسكان األصليني واملشاركة 
املجتمعية عبر تبني ضمانات مؤسسة 
التمويل الدولية للمشروع وباخلصوص 
لضمان احلصول على خيارات التمويل 

العاملي املتوفرة للمشروع.

يتزايد التدقيق البيئي حتى يف األسواق 
املتقدمة، حيث أن كل من شركاء القطاع 

اخلاص واجلهات املتعاقدة يتحملون 
أعباء متزايدة لوضع خطط سليمة إلدارة 

املخاطر البيئية واالجتماعية قبل البدء 
باإلنشاءات.

وجب على اجلهة املتعاقدة إجراء تقييمات 
تفصيلية أرضية وبحرية وبيئية واجتماعية، 

وينبغي أن تكشف عن هذه املعلومات 
لشريك القطاع اخلاص كجزء من عملية 

تقدمي العطاءات.
وألقصى درجة ممكنة وجب على اجلهة 

املتعاقدة أن تقوم بالتأكد من أنها قد فهمت 
كل املخاطر اخلاصة بتأمني املوقع من أي 
قيود مرتبطة باملوقع والتي قد تؤثر على 

عمليات االنشاءات وإدارة املرفق.
كما يجب على اجلهة املتعاقدة التعامل مع 
أي قضايا تخص حقوق السكان األصليني 

والتي قد تؤثر على استخدام املوقع.
وقبل ترسيه املشروع ميكن للجهة املتعاقدة 
)عبر التشريع وآلية االستشارات املناسبة( 

أن تعمل على احلد من قدرة مالك 
األراضي احملتملني أو مالك املمتلكات 

املجاورة أو احلد من الصفقات املتداولة 
على تقدمي مطالبات على األرض و / أو 

للتأثير الضار على املشروع.

يجب على اجلهة املتعاقدة أن تبذل كل ما 
يف وسعها لتوفير العناية الواجبة والالزمة 

من أجل التأكد من مناسبة بيئة املوقع 
واإلفصاح عن جميع القضايا البيئية 

املعروفة لديها لشريك القطاع اخلاص.
وستتولى اجلهة املتعاقدة مسئولية مراجعة 

كل اخلطط البيئية التي يعدها شريك 
القطاع اخلاص للتأكد من أن تلك اخلطط 

ستكون مناسبة إلدارة املخاطر اخلاصة 
باملشروع. 

ويتوقع الدائنني أن يطلعوا على خطة ملعرفة 
كيفية التعامل مع هذه األمور وأن املعاجلات 

تتوافق مع اتفاقية املبادئ االستوائية )لو 
كانت تنطبق على املشروع.(

وبعض املستثمرين خاصة املستثمرين 
األجانب الذين يعتزمون االستثمار بشكل 

مباشر قد تكون لديهم متطلباتهم اخلاصة 
يف الشأن البيئي واالجتماعي، وال سيما 

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة الى استخدام 
السلطات املمنوحة لها تشريعياً لتأمني 

املوقع )مثال عبر نزع امللكية للمنفعة العامة 
أو االستحواذ االجباري(

حتى يف حاالت توفر املوقع بشكل واضح 
وقانوني بدون أي عوائق قد يكون هناك 

سبب الستخدام السلطات احلكومية 
لتأمني املوقع بشكل مناسب خلدمة القطاع 
اخلاص، فقد يظهر قضايا تعدي تاريخية 
والتي ال ميكن أن يتوقع من شريك القطاع 

اخلاص أن يتعامل معها.
أمثلة على ذلك تشمل احلاجة إلعادة 

إسكان سكان املنطقة )أي نقل مقرات 
االعمال أو السكن اخلاص( وضرورة إدارة 
األثر السياسي واالجتماعي للمشروع على 

املوقع ومحيطة.
وقد يتطلب األمر أن تقوم اجلهة املتعاقدة 

بتقدمي/ املساعدة على توفير اخلدمات 
األمنية للموقع خالل فترة التشغيل إلدارة 

مثل هذا النوع من املخاطر.

على اجلهة املتعاقدة أخذ خطوات بَّناءة قبل 
وخالل املشروع إلدارة اآلثار االجتماعية 

لإلنشاءات والتشغيل.
قد يتوقع املستثمرون واملمولني االطالع 
على تقارير للتعامل مع مثل هذه األمور.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص194

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

إن املخاطر االجتماعية – فيما يختص 
بحقوق مجموعات السكان األصليني 

– سوف تكون من مسئوليات اجلهة 
املتعاقدة.

كما يجب على اجلهة املتعاقدة حتمل 
املسؤولية عن اآلثار االجتماعية والتي ال 

ميكن جتنبها بسبب تطوير املشروع )مثال 
التعويضات الناجتة عن مصادرة أراضي 

السكان األصليني للمنفعة العامة و/أو 
إعادة توطني مجتمعات عمرانية/ جهات 

أعمال(.   

سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية إلدارة االستراتيجية البيئية 

واالجتماعية للمشروع ككل، إال أنه قد 
يتعني على اجلهة املتعاقدة أن تتحمل 

املسؤولية عن الظروف البيئية القائمة 
التي ال ميكن االهتمام بها أو تسعيرها 

على نحو كاف.
كما يجب على اجلهة املتعاقدة حتمل 

اآلثار االجتماعية والتي ال ميكن 
جتنبها بسبب تطوير املشروع )مثال 
التعويضات الناجتة عن نزع أراضي 

السكان األصليني للمنفعة العامة و/أو 
إعادة توطني مجتمعات عمرانية/ جهات 

أعمال(.   

سوق ناشئة املخاطر 
البيئية 

واالجتماعية

مخاطر الظروف البيئية 
الكامنة والقائمة التي تؤثر 

على املشروع، وما يترتب 
على ذلك من مخاطر 

إحلاق الضرر بالبيئة أو 
املجتمعات احمللية

x
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ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

فيما يتعلق بالتلوث الضوضائي، وسيطالبون 
بتضمينها كأحكام يف االتفاقيات تستدعي 
معاجلة أو التخفيف من آثار هذه املخاطر.

 وميتد املخاطر البيئية لتشمل تأثير 
املشروع ككل، مبا يف ذلك قضايا من قبيل 
املوقع الذي سيتم فيه دفن مخلفات أعمال 

احلفر، والتأثير األوسع للمشروع على 
احلياة البحرية واحلياة البرية. 

وقد واجهت املشاريع يف كل من اململكة 
املتحدة وأستراليا معارضة شديدة وحتملت 
تكاليف باهظة للتعامل مع والتقليل من آثار 

هذه املخاطر.

لدى املقرضني الدوليني ومؤسسات 
التمويل اإلمنائي حساسية خاصة إزاء 

املخاطر البيئية واالجتماعية، نتيجة 
اللتزامهم جتاه اتفاقية املبادئ االستوائية، 

وسوف ينظرون عن كثب يف كيفية إدارة 
هذه املخاطر على مستوى القطاعني 

اخلاص والعام على السواء، وهذا التدقيق 
يساعد على التخفيف من املخاطر التي 

تشكلها هذه القضايا.
وفيما يخص مشاريع املوانئ يف األسواق 

الناشئة فإن األثر على املجتمعات القائمة 
على الصيد يجب أن تتولى إدارتها اجلهة 

املتعاقدة. 

يجب على اجلهة املتعاقدة أن جتري 
الدراسة املكثفة الالزمة للتحقق من مدى 

مالئمة بيئة املوقع واإلفصاح عن جميع 
القضايا البيئية املعروفة لديها لشريك 

القطاع اخلاص.
وسيتعني على اجلهة املتعاقدة مراجعة 

جميع اخلطط البيئية التي يعدها شريك 
القطاع اخلاص للتأكد من مدى مالءمتها 

إلدارة مخاطر املشروع. 
وتتوقع اجلهات املمولة أن تطلع على خطة 
ملعرفة طرق التعامل مع هذه القضايا وأن 
هذه املعاجلات تتوافق مع اتفاقية املبادئ 

االستوائية يف حال كانت تنطبق على 
املشروع.(

وبعض املستثمرين خاصة املستثمرين 
األجانب الذين يعتزمون االستثمار بشكل 

مباشر قد تكون لديهم متطلباتهم اخلاصة 
يف الشأن البيئي واالجتماعي، وال سيما 

فيما يتعلق بالتلوث الضوضائي، وسيطالبون 
بتضمينها كأحكام يف االتفاقيات تستوجب 
املعاجلة أو التخفيف من آثار هذه املخاطر.
 ومتتد املخاطر البيئية لتشمل التأثير العام 

للمشروع، مبا يف ذلك قضايا من قبيل 
املوقع الذي سيتم فيه دفن مخلفات أعمال 

احلفر، والتأثير األوسع للمشروع على 
احلياة البحرية واحلياة البرية. 

وقد واجهت املشاريع يف كل من اململكة 
املتحدة وأستراليا معارضة شديدة وحتملت 

تكاليف باهظة يف معاجلة هذه املخاطر 
والتقليل من آثارها.

ستحتاج احلكومة إلى اتخاذ خطوات بَّناءة 
سواء قبل املشروع أو أثناء إلدارة اآلثار 

االجتماعية للتشييد والتشغيل.
وقد يتوقع املستثمرون واملمولني االطالع 
على خطط ملعرفة كيفية للتعامل مع مثل 

هذه األمور.
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سيتحمل شريك القطاع اخلاص 
املسئولية الرئيسية عن مدى كفاءة 

تصميم النظام واستجابته مواصفات 
املنتج / األداء.

يف حني أن اجلهة املتعاقدة قد تتحمل 
بعض املخاطر املرتبطة بالتصميم يف 

حدود اعتماد التصميم يف جوانب معينة 
من النظام أو األعمال ذات الصلة، 

بحسب كيفية وصف اجلهة املتعاقدة 
ملواصفات اإلنتاج اخلاصة باملشروع.

فإذا كانت مواصفات املخرجات موصوفة 
بدقة كبيرة فقد تتأثر قدرة شريك 

القطاع اخلاص على ضمان مناسبة 
التصميم لألغراض التي قام عليها 

املشروع، وبهذا القدر تشترك اجلهة 
املتعاقدة يف توزيع املخاطر.

ولو أن الغرض من املشروع هو دمجه يف 
بنية حتتية قائمة فقد تتأثر قدرة شريك 

القطاع اخلاص على ضمان مناسبة 
التصميم لألغراض التي قام من اجلها 

املشروع )أي ان شريك القطاع اخلاص ال 
ميكنه ضمان العيوب املوجودة يف البنية 

التحتية القائمة والتي قد تؤثر على 
مستوى األداء(.

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
إدارة املشروع ما لم تكن هناك أعمال 

محددة تعتمد على عمل اجلهة املتعاقدة 
أو أعمال بنية حتتية ذات صلة يجري 
االنتهاء من تنفيذها ويف هذه احلالة 

ميكن تقاسم املخاطر.
يأخذ شريك القطاع اخلاص على عاتقه 

مخاطر النزاعات العمالية ما لم تكن تلك 
النزاعات ذات طابع سياسي أو حتدث يف 

بعض األحيان على مستوى البلد.
كما يأخذ شريك القطاع اخلاص على 
نفسه مخاطر اإلعسار أو حدوث نزاع 

مع املقاول من الباطن مما قد يتسبب يف 
تأخير تسليمه ألعماله.

سوق متقدمة

سوق متقدمة

املخاطر 
املرتبطة 
بالتصميم

املخاطر 
املرتبطة 

باإلنشاءات

مخاطر عدم تصميم 
املشروع بشكل مالئم 

للغرض املطلوب. 
دراسة اجلدوى. 

املوافقة على التصاميم. 
التغييرات على التصميم

النزاعات/ خالفات عمالية
إدارة املشروع / التعامل مع 

اآلخرين
االضرار الناجتة عند بدء 

التشغيل
انتهاك أو التعدي على 

حقوق امللكية الفكرية
معايير ضمان اجلودة

العيوب اخلفية
منازعات/ حاالت إعسار 

مقاولي الباطن

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

x

x

سيتولى شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية من حيث كفاءة تصميم مرافق 

البنية التحتية للميناء البحري.

سوق ناشئة املخاطر 
املرتبطة 
بالتصميم

مخاطر عدم تصميم 
املشروع بشكل مالئم 

للغرض املطلوب. 
دراسة اجلدوى. 

املوافقة على التصاميم. 
التغييرات على التصميم

x
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إن مشاريع املوانئ يف األسواق املتقدمة 
تستفيد من استقرار توفر املوارد ومعايير 
التصميم احملددة والتي تسمح باملزيد من 

االبتكار وحتقيق زيادة يف اإلنتاج. كما 
أن جودة املعلومات التي توفرها اجلهة 

املتعاقدة والقدرة احملدودة على التحقق 
من تلك البيانات ميكن أن تعيق قدرة 

شريك القطاع اخلاص على حتمل مخاطر 
التصميم دون شروط.

يف األسواق املتقدمة تعتبر املخاطر قابلة 
لإلدارة من خالل وضع التزامات رادعة 

على مقاولي الباطن ذوي املصداقية 
واخلبرة، وايضاً من خالل وضع اجلدول 

الزمني وامليزانيات الطارئة املناسبة.

يف كثير من األحيان وعلى نطاق واسع 
سوف تذكر اجلهة املتعاقدة التزامات 

أعمال التصميم واإلنشاءات التي 
سيتوالها شريك القطاع اخلاص يف تلبية 
ملواصفات اإلنتاج بحيث تضمن االمتثال 
للمتطلبات القانونية املعمول بها ووضع 

أفضل املمارسات الصناعية كمعيار، مبا 
ميكن القطاع اخلاص من االبتكار وحتقيق 

مكاسب نتيجة لكفاءة التصميم.
كما أن وجود آلية ملراجعة التصميم 

ستسمح باملزيد من احلوار بني اجلهة 
املتعاقدة وشريك القطاع اخلاص، ولكن ال 
ينبغي أن يفسر وجود هذه اآللية املشتركة 

للمراجعة على أنها تخفيض أو تقييد حلجم 
االلتزامات التي يتوالها شريك القطاع 

اخلاص.

قد يكون من الصعب على شريك القطاع 
اخلاص أن يخفف من آثار مخاطر التعامل 

مع اآلخرين من خالل وضع مخصصات 
للمخاطر التعاقدية فقط، ألن تكلفة التمويل 

/ األثر املفقود لإليرادات ستكون مرتفعة 
يف معظم احلاالت مقارنة مع املكونات 

الفردية للمشروع والتي من املمكن أن يصبح 
لها الكثير من اآلثار عند تراكمها. 

لذلك وجب التأكد من أن البرنامج املؤدي 
إلى االنتهاء من تنفيذ األعمال لديه فترات 

سماح كافية جلميع املراحل املفصلية من 
عمر املشروع اإلنشائي، كما يجب التأكد 
من أن كل األطراف لديها احلافز الكايف 

للعمل سوياً لاللتزام مبوعد التسليم 
باعتبارها استراتيجيات أكثر فعالية. 

قد يكون للجهة املتعاقدة دور حاسم 
تلعبه يف مراحل عملية اإلنشاء واالختبار 

والتشغيل من حيث ضمان أن أي من 
حلقوقها يف إبداء الرأي بشأن تطوير 
التصميم ونتائج االختبار ال تؤثر على 

املشروع سلباً بالتأخير.
وباملثل، قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى 

حتمل املسؤولية عن التأخير الناجم عن 
إخفاق الهيئات العامة يف إصدار التنازالت 

الالزمة يف مدة زمنية مناسبة.
قد حتتاج اجلهة املتعاقدة الى التعاقد 
املباشر مع اجلهات التي متتلك حقوق 

امللكية الفكرية مع املصمم/ املصنع للحرص 
على احتفاظها بحقوق امللكية الفكرية يف 
حال اعتدى عليها شريك القطاع اخلاص.

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

عندما يتم اقتراح املشاريع من قبل شركاء 
القطاع اخلاص بناء على أفكار يتقدمون 
بها، من املرجح أن تكون املُدخالت التي 

تقدمها اجلهة املتعاقدة يف تصميم املشروع 
قليلة.

ولكن عندما تكون هناك بنية حتتية 
قائمة للموانئ، أو تكون هناك منافذ 

متنافسة يف نفس البلد أو حني يتم إعادة 
تخصيص ميناء خلدمة صناعات بعينها 
)مثل محطات النفط والغاز(، قد تكون 
للهيئة املتعاقدة مصلحة أكبر يف حتديد 

مواصفات املنتج.

كون شريك القطاع اخلاص هو من 
سيتحمل معظم املخاطر االقتصادية 

املرتبطة باملشروع فسيرغب يف احلد من 
حق اجلهة املتعاقدة يف االعتراض على 

التصميم املقترح أو ادخال أي تغيرات على 
التصميم عندما تؤدي إلى تغيير مادي يف 
مصالح اجلهة املتعاقدة على املدى الطويل 

عندما يتم اعادة املنشأة إليها.
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كما يأخذ شريك القطاع اخلاص على 
نفسه مخاطر انتهاك أو التعدي على 

حقوق امللكية الفكرية لآلخرين.
يتعني على شريك القطاع اخلاص أن 

يقوم بتصميم وبناء املشروع وفق معايير 
للممارسات اجليدة املتبعة يف هذا املجال 

وقد يطلب منه االمتثال أو وضع برامج 
أو معايير أخرى لضمان اجلودة.

كما يلتزم شريك القطاع اخلاص عموماً 
بتصحيح العيوب / األعمال املعيبة، قد 
يتم تبادل املخاطر فيما يتعلق بالعيوب 
اخلفية )على سبيل املثال، يف األصول 

املوجودة أو حيث أنه نظرا لطبيعة املوقع 
فإنه ليس من املعقول أن نتوقع من 

شريك القطاع اخلاص أن يقوم بتقييم 
هذه املخاطر قبل منحه العقد(.

ويتعرض الشريك اخلاص ملخاطر 
جتاوز التكاليف حيث ال يشمله أي نظام 

للتعويضات أو حاالت اإلغاثة.

التكاليف الزائدة والتي ال 
يوجد لها تعويض أو حدث 

يرفع من آثارها.

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
إدارة املشروع ما لم تكن هناك أعمال 

محددة تعتمد على عمل اجلهة املتعاقدة 
أو أعمال بنية حتتية ذات صلة يجري 
االنتهاء من تنفيذها ويف هذه احلالة 

ميكن تقاسم املخاطر.
يأخذ شريك القطاع اخلاص على عاتقه 

مخاطر النزاعات العمالية ما لم تكن تلك 
النزاعات ذات طابع سياسي أو حتدث يف 

بعض األحيان على مستوى البلد.

كما يأخذ شريك القطاع اخلاص على 
نفسه مخاطر اإلعسار أو مخاطر حدوث 

نزاع مع مقاول من الباطن مما قد 
يتسبب يف تأخير تسليمه ألعماله.

كما يأخذ شريك القطاع اخلاص على 
نفسه مخاطر انتهاك أو التعدي على 

حقوق امللكية الفكرية لآلخرين.

مطلوب من شريك القطاع اخلاص القيام 
بالتصميم والبناء وفق أفضل املعايير 
واملمارسات الصناعية )مبا يف ذلك 

االلتزام مبنظومة األمن الدولية ملرافق 
السفن واملوانئ( وقد يطلب منه االمتثال 
أو وضع برامج أو معايير أخرى لضمان 

اجلودة.

سوق ناشئة املخاطر 
املرتبطة 

باإلنشاءات

النزاعات/ خالفات عمالية
إدارة املشروع / التعامل مع 

اآلخرين
االضرار الناجتة عن بدء 

التشغيل
انتهاك أو التعدي على 

حقوق امللكية الفكرية
معايير ضمان اجلودة

العيوب اخلفية
اخلالفات مع مقاولي 

الباطن/ االعسار
التكاليف الزائدة والتي ال 

يوجد لها تعويض أو حدث 
يرفع من آثارها.

x
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ويف سياق األسواق الناشئة، قد تختلف 
املتغيرات إذا كان املقرضون يؤمنوا على 

نسبة كبيرة من الديون األساسية.
إن التأخر يف التسليم يعتبر من وجهة 

نظر شريك القطاع اخلاص فرصة مهدرة 
للحصول على عائد.

سوف يكون هناك تاريخ بعيد لالكتمال 
املشروع.

قد يكون من الصعب على شريك القطاع 
اخلاص أن يخفف من آثار مخاطر التعامل 

مع اآلخرين من خالل وضع مخصصات 
للمخاطر التعاقدية فقط، ألن تكلفة التمويل 

/ األثر املفقود لإليرادات ستكون مرتفعة 
يف معظم احلاالت مقارنة مع املكونات 

الفردية للمشروع والتي من املمكن أن يصبح 
لها الكثير من اآلثار عند تراكمها.

لذلك وجب التأكد من أن البرنامج 
املؤدي الى االنتهاء من أعمال املشروع 
مصمم بشكل جيد ولديه فترة سماح 

كافية جلميع املراحل املفصلية من عمر 
املشروع اإلنشائي، كما يجب التأكد من أن 

كل األطراف لديها احلافز الكايف للعمل 
سوياً لاللتزام مبوعد التسليم باعتبارها 

استراتيجيات أكثر فعالية. 

قد يكون للجهة املتعاقدة دور حاسم 
تلعبه يف مراحل عملية اإلنشاء واالختبار 

والتشغيل من حيث ضمان أن أي من 
حقوقها يف إبداء الرأي بشأن تطوير 

التصميم ونتائج االختبار ال تؤثر على 
املشروع سلباً بالتأخير.

وباملثل، قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى 
حتمل املسؤولية عن التأخير الناجم عن 

إخفاق الهيئات العامة يف إصدار التنازالت 
الالزمة يف مدة زمنية مناسبة.
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يتعني على شريك القطاع اخلاص أن 
يقوم بتصميم وبناء املشروع وفق معايير 
جيدة للممارسات املتبعة يف هذا املجال 
وقد يطلب منه االمتثال أو وضع برامج 

أو معايير أخرى لضمان اجلودة.

كما يلتزم شريك القطاع اخلاص عموماً 
بتصحيح العيوب / األعمال املعيبة، قد 
يتم تبادل املخاطر فيما يتعلق بالعيوب 
اخلفية )على سبيل املثال، يف األصول 

املوجودة أو حيث أنه نظرا لطبيعة املوقع 
فإنه ليس من املعقول أن نتوقع من 

شريك القطاع اخلاص أن يقوم بتقييم 
هذه املخاطر قبل منحه العقد(.

ويتعرض الشريك اخلاص ملخاطر 
جتاوز التكاليف حيث ال ينطبق أي نظام 

للتعويضات أو حاالت اإلغاثة.

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية عن أي مخاطر تخص التأخير 
يف مواعيد التسليم أو تكاليف زائدة عن 

تلك املقررة، وسيتولى ذلك من خالل 
التعاقد مع مقاول إي. بي.سي مناسب. 
وسيتمخض عن التأخير بعض املخاطر 

املرتبطة بضياع العائدات املتوقعة، 
والتكاليف املستمرة لتمويل عملية 

االنشاءات وتكاليف املوقع الناجتة عن 
التمديد.

يعتبر شريك القطاع اخلاص يف وضع 
مثالي ميكنه من حتقيق التكامل بني 

األعمال املدنية املعقدة، وتوفير وتشغيل 
املواد املتداولة، واإلرسال والعمليات، 
والصيانة الوقائية والدورية للمشروع 
وعادة ما يتم إدارة مثل هذه األنشطة 

املتكاملة عبر مشروع مشترك مع شريك 
إي. بي.سي أو من خالل تولي شريك 

القطاع اخلاص إدارة سلسلة من األعمال 
والعقود اخلاصة بالتشغيل / التكليف.

ويتوقع من شريك القطاع اخلاص 
أن يثبت أن املنشأة قد اكتملت بشكل 

ملموس وتفي مبستويات األداء الدنيا قبل 
منحها اإلذن بالتشغيل التجاري.

سوق متقدمة املخاطر 
املرتبطة 
باكتمال 
املشروع 
)مبا يف 

ذلك مخاطر 
التأخير 
وجتاوز 

التكاليف(

مخاطر عدم االلتزام 
بتشغيل املنشأة يف الوقت 

احملدد ومخاطر جتاوز 
امليزانية املقررة للمشروع، 
وتبعات عدم االلتزام بأي 

من هذين املعيارين.

x
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قد تسهل عملية إنفاذ املواعيد النهائية 
لإلنشاءات وامليزانيات يف األسواق املتقدمة 

حيث أن شريك القطاع اخلاص عادة ما 
سيكون لديه قدر أكبر من اخلبرة واملوارد 

املوثوقة.

قد حتبذ اجلهة املتعاقدة تطبيق منهج 
تسليم تدريجي لتمكني شريك القطاع 

اخلاص بالبدء يف حتصيل مدفوعات عن 
خدمات التصميم والبناء فور أن ينتهي من 
تنفيذ أجزاء كبيرة من املكونات الرئيسية 

للمشروع كون ذلك ميكن أن يساعد 
يف زيادة السيولة النقدية خالل فترة 

اإلنشاءات ويخفف من تكاليف التمويل 
لشريك القطاع اخلاص، وحتفيز مراحل 
أعمال البناء من أجل ضمان االنتهاء من 
املكونات الهامة يف الوقت احملدد. وميكن 

أن تساعد اجلزاءات املالية وغرامات 
التأخير على ضمان التنفيذ حسب املواعيد 

النهائية للبناء.
أن تضافر )i( احلوافز أو اجلزاءات عن 

التسليم يف املوعد احملدد و )ii( تطبيق مبدأ 
تاريخ التسليم البعيد )وهو تاريخ مربوط 
بفترة زمنية محددة تلحق تاريخ التسليم 
املجدول( سيخلق احلافز الالزم لتحفيز 

إجناز املشروع يف املوعد احملدد مع إتاحة 
قدر معقول من الوقت للوفاء باملسؤوليات 
التعاقدية على الرغم من التأخير قبل أن 

تلجأ اجلهة املتعاقدة إلنهاء املشروع بسبب 
التأخير. 

ويجوز للجهة املتعاقدة أن تنظر أيضا يف 
إدراج اختبار يقوم على نظرة مستقبلية 

يؤدي حلادث يثبت فيه التقصير يف حالة 
أقر طرف مستقل بأن إجناز املشروع 

لن يتحقق بحلول التاريخ املقرر إلجناز 
املشروع.

قد يكون للجهة املتعاقدة دور محوري لتلعبه 
يف مختلف مراحل اإلنشاءات، واالختبار، 
والبدء بالتشغيل من حيث ضمان أن أي 
من حقوقها يف إبداء الرأي بشأن تطوير 

التصميم ونتائج االختبار ال تؤثر على 
املشروع بالتأخير.

وسوف تسمح اجلهة املتعاقدة يف العموم 
ببعض حاالت اإلعفاء أو التأخير أو ما 

ينشأ عن القوة القاهرة حيث ينشأ التوان 
وجتاوزات التكاليف إما عن جتاوزات اجلهة 

املتعاقدة أو حوادث التي ال يالم فيها أحد 
الطرفني.

وباملثل قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى حتمل 
املسؤولية عن التأخير الناجم عن عدم قيام 

اجلهات العامة بإصدار املوافقات الالزمة 
يف الوقت املناسب.

امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص202

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسئولية 
الرئيسية عن أي مخاطر تخص التأخير 
يف مواعيد التسليم أو تكاليف زائدة عن 

تلك املقررة، وسيتولى ذلك من خالل 
التعاقد مع مقاول إي. بي.سي مناسب. 
وسيتمخض عن التأخير بعض املخاطر 

املرتبطة بضياع العائدات املتوقعة، 
والتكاليف املستمرة لتمويل عملية 

االنشاءات وتكاليف املوقع الناجتة عن 
التمديد.

من املخاطر اجلوهرية يف عمليات 
دمج مكونات مشاريع املوانئ هو 

عملية االستحواذ على وتوريد وتركيب 
الرافعات اجلسرية وغيرها من معدات 
نقل البضائع، وميكن أن يتم توفير هذه 

املكونات من قبل مشغل أو من خالل 
تعاقدات طويلة األمد باستئجار هذه 

املعدات وقد تكون هذه املسئوليات خارج 
نطاق عمل مقاول إي. بي.سي.

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
حتقيق مقاييس ومواصفات األداء 

ضمانات إنتاجية يقدمها.
فيما تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
إنفاذ التعاقد والتأكد من أن مقاييس 
ومواصفات املخرجات موائمة بشكل 

صحيح ملا يستطيع شريك القطاع 
اخلاص توفيره.

ويتعني االخذ يف االعتبار قدرة شريك 
القطاع اخلاص على حتقيق مستويات 

األداء الالزمة وفقا لطبيعة املشروع 

سوق ناشئة

سوق ناشئة

املخاطر 
املرتبطة 
باكتمال 
املشروع 
)مبا يف 

ذلك مخاطر 
التأخير 
وجتاوز 

التكاليف(

مخاطر 
األداء/ 
األسعار

مخاطر عدم االلتزام 
بتشغيل املنشأة يف الوقت 

احملدد ومخاطر جتاوز 
امليزانية املقررة وتبعات 

عدم االلتزام بأي من هذين 
املعيارين.

املخاطر املتعلقة بعدم 
قدرة املنشأة على حتقيق 

مقاييس ومواصفات املنتج 
وجتاوز تكلفة أو سعر 

اإلنتاج.
األضرار واحلوادث التي 

ينتج عنها التلوث.
تلبية متطلبات التسليم 

والتسلم
الصحة والسالمة

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

x

x

يتحمل شريك القطاع اخلاص مخاطر 
حتقيق مقاييس ومواصفات األداء.

فيما تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
إنفاذ التعاقد والتأكد من أن مقاييس 

ومواصفات املنتج موائمة بشكل صحيح 
ملا يستطيع شريك القطاع اخلاص أن 

يقدمه، ويتعني األخذ يف االعتبار قدرة 
شريك القطاع اخلاص على حتقيق 

مستويات األداء الالزمة ومدى مالءمة 
املقاييس بالنظر إلى طبيعة املشروع.

سوق متقدمة مخاطر 
األداء/ 
األسعار

املخاطر املتعلقة بعدم 
قدرة املنشأة على حتقيق 

مقاييس ومواصفات املنتج 
وتكلفة أو سعر اإلنتاج.

األضرار واحلوادث التي 
ينتج عنها التلوث.

تلبية متطلبات التسليم 
والتسلم

الصحة والسالمة
التخريب.

انخفاض العمر االفتراضي 
للمعدات بسبب معدل 

اإلهالل العالي.
التوسع.

دعم البنية التحتية.
اخلدمات البحرية.

ضمانات اإلنتاجية. 

x
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ثمة مسألة مثيرة للقلق بالنسبة لشريك 
القطاع اخلاص ينبغي إدارتها يف يف سياق 

التأخيرات تتمثل يف ما إذا كان شريك 
القطاع اخلاص سينتهك أي من ضمانات 
احلد األدنى لإلنتاج التي التزم بها أمام 

اجلهة املتعاقدة )أنظر قسم مخاطر 
األداء(.

بالنسبة لألسواق الناشئة – ميثل توفير 
الدعم املناسب لعمليات رفع كفاءة البنية 
التحتية من خالل اجلهة املتعاقدة حتدياً 

كبيراً.
وعندما يكون هذا امليناء يف منافسة 
مباشرة مع ميناء آخر تديره الهيئة 
املسئولة عن املوانئ فستظهر بعض 

املشاكل فيما يخص مستوى اخلدمات 
التي يتم توفيرها للمشروع من خالل هيئة 
املوانئ والتي يجب التطرق اليها يف وثائق 

املشروع. 

قد يكون من الصعب على شريك القطاع 
اخلاص أن يخفف من آثار مخاطر التكامل 
ببساطة من خالل توزيع املخاطر التعاقدية، 

ألن تكاليف التمويل/ أثر الدخل املفقود 
يكون عادًة أعلى بكثير مقارنة بأجزاء 

املكونات الفردية للمشروع والتي ميكن أن 
تؤثر على ذلك.

لذلك وجب التأكد من أن برنامج العمل 
املؤدي الى االنتهاء من املشروع مصمم 
بشكل جيد ولديه فترات سماح كافية 

لكل املراحل املفصلية من عمر املشروع 
اإلنشائي، كما يجب التأكد من أن كل 

األطراف لديها احلافز الكايف للعمل سوياً 
لاللتزام مبوعد التسليم.

وقد يكون شريك القطاع اخلاص قادرا على 
الدخول يف اتفاقات احلفاظ على مستوى 

اخلدمة مع جهات حكومية ذات الصلة 
والتي ستقدم اخلدمات احلكومية املطلوبة 

يف امليناء.
 

إن يفشل اجلهة احلكومية املعنية يف 
االمتثال التفاقيات مستوى اخلدمة هذه 

من شأنه أن يخول شريك القطاع اخلاص 
احلصول على اإلغاثة مبوجب عقد امتياز 

امليناء.

قد يكون للجهة املتعاقدة دور محوري لتلعبه 
يف مختلف مراحل اإلنشاءات، واالختبار، 

وبدء التشغيل من حيث ضمان أن أي 
من حقوقها يف إبداء الرأي بشأن تطوير 

التصميم ونتائج االختبار ال تؤثر على 
املشروع سلباً بالتأخير.

وباملثل قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى حتمل 
املسؤولية عن التأخير الناجم عن عدم قيام 

اجلهات العامة بإصدار املوافقات الالزمة 
يف الوقت املناسب.

يحق لشريك القطاع اخلاص احلصول على 
اإلغاثة أو التعويض عندما ي يتعذر حتقيق 

مؤشرات أداء معينة بسبب اإلجراءات 
التي تتخذها اجلهة املتعاقدة أو بسبب أي 

ظروف غير املتوقعة.
قد يُطلب من اجلهة املتعاقدة تطوير شبكة 

الطرق أو السكك احلديدية التي تخدم 
امليناء.

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

ويف األسواق املتقدمة، ينبغي أن تتاح 
للسلطة املتعاقدة إمكانية الوصول إلى 

مصادر بيانات مختلفة لوضع مواصفات 
ومناذج واقعية ومقبولة لألداء.

يصبح شريك القطاع اخلاص مستحقاً 
لإلغاثة أو التعويض حيثما ال ميكن الوفاء 

مبؤشرات أداء معينة بسبب اإلجراءات 
التي تتخذها اجلهة املتعاقدة أو بسبب أي 

ظروف غير املتوقعة.
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والسوق الناشئ الذي سينشأ به، وعلى 
وجه اخلصوص يرغب شركاء القطاع 

اخلاص عادة يف احلرية الكاملة يف كيفية 
تشغيل امليناء.

ويف األسواق الناشئة، تعتبر املرافق 
األساسية يف األراضي املجاورة )من 

شبكات الطرق والكباري( املطلوبة 
لدعم املشروع تعتبر أمراً بالغ األهمية 

بالنسبة لشريك القطاع اخلاص وسوف 
حتتفظ اجلهة املتعاقدة مبخاطر هذا 

األمر باملدى الذي يؤثر على جناح تنفيذ 
املشروع.

إن فشل اجلهة املتعاقدة يف تطوير 
وصيانة املرافق األساسية الداعمة 
بطريقة متكنها من التعامل مع أي 

زيادة يف حركة املرور من امليناء سوف 
يؤثر على قدرة شريك القطاع اخلاص 
على معاجلة القدرة اإلنتاجية يف امليناء 
وسيؤثر سلًبا على الزمن املطلوب لرسو 

السفن وكفاءة. املشروع.
وبنس الشكل فإن فشل اجلهة املتعاقدة 

يف توفير أو احلصول على خدمات 
بحرية )اإلرشاد، اجلر، مراقبة حركة 

املرور يف املوانئ( والذي يعتبر من وجهة 
نظر سلطة امليناء أنه يؤثر على قدرة 

شريك القطاع اخلاص على تأدية مهامه.
وأخيراً، يتعني على اجلهة املتعاقدة 
ضمان توفر مهام الرقابة اجلمركية 

والرقابة على الهجرة واحلجر الصحي 
)اإلنسان واحليوان( بصورة فعالة يف 

امليناء.

التخريب.
انخفاض العمر االفتراضي 

للمعدات بسبب معدل 
اإلهالل العالي.

التوسع.
دعم البنية التحتية.
اخلدمات البحرية.
ضمانات اإلنتاجية.

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسؤولية 
الرئيسية عن ضمان اإلمداد املتواصل 

للمدخالت / املوارد للمشروع وإدارة 
تكاليف تلك املدخالت.

سوق متقدمة مخاطر 
املوارد / 
املدخالت

املخاطر املتعلقة بانقطاع أو 
زيادة تكلفة توفير املدخالت 

أو املوارد الالزمة لتشغيل 
املشروع.

x
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 ويجوز للهيئة املتعاقدة أيضا أن حتدد 
مؤشرات أداء رئيسية )على سبيل املثال 

فيما يتعلق بالعدد اإلجمالي حلركات 
الرافعات اجلسرية يف الساعة أو حتدد 

فترات حفظ احلاويات الكاملة أو الفارغة 
أو العابرة( وذلك فيما يتعلق بتشغيل امليناء.

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

ال تعاني األسواق املتقدمة عموماً من 
تقلبات األسواق بنفس الدرجة التي تعاني 

منها األسواق الناشئة، كما أن توافر 
املوارد يخفف القلق من هذه املخاطر، ومع 

ذلك فإن تكاليف الطاقة قد تظل تتباين 
باختالفات كبيرة على مدى فترة املشروع 

وهو أمر يجب أخذه يف احلسبان.

يسمح للجهة املتعاقدة مبراقبة توفير املوارد 
املطلوبة، وسوف تسمح اجلهة املتعاقدة 

لشريك القطاع اخلاص بأن يقوم باستبدال 
تلك املوارد إن لزم األمر.

ميكن حتفيز شريك القطاع اخلاص عبر 
وضع آلية تقاسم، بغرض حتقيق بعض 

أوجه الكفاءة يف استهالك الطاقة طوال 
فترة االمتياز.

قد تشمل املدفوعات الشهرية لشريك 
القطاع اخلاص حسابات معينة ميكن أن 
تخفف من الزيادات يف التكاليف التي ال 
ميكن السيطرة عليها بسبب الزيادات يف 

تكاليف الطاقة التي يتحملها شريك القطاع 
اخلاص.
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يتحمل شريك القطاع اخلاص املسؤولية 
الرئيسية عن ضمان اإلمداد املتواصل 

للمدخالت / املوارد للمشروع وإدارة 
تكاليف تلك املدخالت.

ولرمبا توجد هناك بعض احلاالت 
احملددة التي قد يحتاج فيها شريك 

القطاع اخلاص ملشاركة هذه املخاطر 
مع اجلهة املتعاقدة، مثل توافر إمدادات 

الطاقة، أو االعتماد على مواد محلية 
كمصادر حيث قد تتأثر بالنزاعات 

العمالية أو احلظر أو غيرها من املخاطر 
السياسية.

ميكن حتميل مخاطر الوقت والتكلفة 
على املقاولني.

يف األسواق الناشئة، عادة ما يتحمل 
شريك القطاع اخلاص مخاطر الطلب 

كاملة يف مشاريع املوانئ.

ويف بعض املشاريع ذات احلجم الكبير 
قد يحتاج شريك القطاع اخلاص أيضا 
إلى تقدمي ضمانات بتحقيق حد أدنى 
من اإلنتاجية فيما يتعلق بعدد وحدات 

احلاويات املكافئة التي تتم مناولتها 
شهريا.

سوق ناشئة

سوق ناشئة

مخاطر 
املوارد / 
املدخالت

مخاطر 
الطلب

املخاطر املتعلقة بانقطاع أو 
زيادة تكلفة توفير املدخالت 

أو املوارد الالزمة لتشغيل 
املشروع.

املخاطر املتعلقة بالتوفر 
من جهة اجلودة والكم 

باإلضافة الى نقل املوارد 
أو املدخالت الى املشروع 

أو طلب املستهلكني / 
املستخدمني على املنتج 
أو اخلدمة التي يقدمها 

املشروع.

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

x

x

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسؤولية 
الرئيسية عن ضمان اإلمداد املتواصل 

للمدخالت / املوارد للمشروع وإدارة 
تكاليف تلك املدخالت.

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسؤولية 
الرئيسية عن الوفاء باملعايير املناسبة 
املتعلقة بالصيانة على النحو املبني يف 
مواصفات االنتاج التي حتددها اجلهة 

املتعاقدة.

يتحمل شريك القطاع اخلاص عموما 
املخاطر الكلية للصيانة الدورية 

والوقائية، وأعمال الصيانة يف حاالت 
الطوارئ، والعمل الناجم عن أخطاء 

التصميم أو البناء، وأعمال إعادة 
التأهيل، ويف بعض املشاريع، العمل 

الناشئ عن إجراء تغييرات تكنولوجية 
أو هيكلية.

سوق متقدمة

سوق متقدمة

مخاطر 
الطلب

مخاطر 
الصيانة

املخاطر املتعلقة بالتوفر 
من جهة اجلودة والكم 

باإلضافة الى نقل املوارد 
أو املدخالت الى املشروع 

أو لطلب املستهلكني / 
املستخدمني على املنتج 
أو اخلدمة التي يقدمها 

املشروع.

مخاطر صيانة أصل وفقا 
للمعايير واملواصفات 
املناسبة لدورة حياة 

املشروع.

زيادة تكلفة الصيانة بسبب 
زيادة السعات.

التقديرات الغير صحيحة 
والزيادة يف التكاليف.

x

x



207

تعتبر األسواق الناشئة بصفة عامة أكثر 
عرضة لتقلبات السوق وحدوث تغييرات 

كبيرة يف التكلفة.

يف املشاريع ذات الطابع العمالق يف بعض 
األسواق الناشئة يجب على شريك القطاع 

اخلاص أن يوفر ضمانات بشأن احلد 
األدنى للحركة التي متر بامليناء شريطة 

التزام اجلهة املتعاقدة بالتزاماتها اخلاصة 
بالصيانة ودعم البنى التحتية. 

يؤثر عدم قدرة اجلهة املتعاقدة على توفير 
خدمات مالحية ذات كفاءة وعدم توفير 

صيانة مناسبة للبنية التحتية وعدم توفير 
خدمات حفر كافية للمجرى املالحي على 

الطلب من مستخدمي مشروع امليناء.
وبناء على ذلك، فمن الشائع أن جند جهات 

تعاقدية تلتزم بضمان مستويات معينة 
من احلماية ضد املوانئ املنافسة )ضمن 

مسافة معينة أو وقت محدد(، وضمان 
توفير خدمات دعم معينة بشكل كايف يف 

مدد محددة.

قد حتتاج اجلهة املتعاقدة إلى الوقوف خلف 
مخاطر التكلفة بالنسبة لبعض املدخالت، 
أو على األقل تأمني متويل شريك القطاع 

اخلاص لهذه التكاليف.

إن املنافسة الناجتة من موانئ أخرى تعمل 
يف نفس البلد )سواء اكانت جديدة أو 

قائمة( هي من املخاطر الرئيسية. 

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

إن مشاركة شريك القطاع اخلاص يف 
تشغيل وصيانة وإعادة تأهيل املشروع يف 

األسواق املتقدمة يوفر العديد من الفوائد 
عن طريق حتفيز املزيد من االهتمام 

واالجتهاد من قبل شريك القطاع اخلاص 
يف مرحلة التشييد لضمان زيادة العمر 

اإلنتاجي للمنشأة.

يجب أن تأخذ اجلهة املتعاقدة وقتها للتأكد 
من أن التزامات الصيانة التي يجب على 

شريك القطاع اخلاص امتامها لضمان 
حسن صيانة املنشأة خالل دورة حياتها، 

والتأكد من أن املنشأة ستعمل بحال جيدة 
يف حال ألغاء التعاقد املبكر أو عند انتهاء 

التعاقد بشكل طبيعي.
ستكون هناك متطلبات يتعني على الشريك 
اخلاص استيفاؤها عند تسليم املنشأة، وقد 
تكون هناك حاجة لتوفير حساب احتياطي 

أو ضمانات متنوعة كضمان اللتزامات 
شريك القطاع اخلاص.

يتمثل الدور الرئيسي للجهة املتعاقدة يف 
حتديد مواصفات املنتج ومستويات اخلدمة 
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قد تتحمل اجلهة املتعاقدة مخاطر 
الصيانة املرتبطة بتوفير بعض اخلدمات 
البسيطة )مثال النظافة، األمن، خدمات 

إدارية ثانوية، الخ.( عندما يكون لذلك 
عائد اقتصادي.

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

يتحمل شريك القطاع اخلاص املسؤولية 
الرئيسية عن الوفاء باملعايير املناسبة 
املتعلقة بالصيانة على النحو املبني يف 
مواصفات االنتاج التي حتددها اجلهة 

املتعاقدة.
وحيثما يكون هناك دمج للمشروع مع 

البنية التحتية القائمة، قد حتتاج اجلهة 
املتعاقدة إلى حتمل مخاطر الصيانة أو 

العيوب اخلفية يف بعض األصول القائمة، 
كما ميكن للجهة املتعاقدة أن تعدل على 
املعايير بشكل ميا يتناسب مع أغراض 

استخدامها. 
ومع ذلك، فإن اجلهة املتعاقدة غالبا ما 
تكون مسؤولة عن احلفاظ على قنوات 

املجرى املالحي التي متكن من الوصول 
الى املشروع )مبا يف ذلك التجريف من 

أجل صيانة املجرى(، ومناطق دوران 
السفن وارصفة الرسو.

وعادة ما تكون اجلهة املتعاقدة مسؤولة 
عن صيانة املعدات ذات الصلة 

املستخدمة يف توفير اخلدمات البحرية 
)وشراء معدات بديلة أو إضافية عند 

االقتضاء(.

سوق ناشئة مخاطر 
الصيانة

مخاطر صيانة أصل وفقا 
للمعايير واملواصفات 
املناسبة لدورة حياة 

املشروع.

زيادة تكلفة الصيانة بسبب 
زيادة السعات.

التقديرات الغير صحيحة 
والزيادة يف التكاليف.

صيانة البنى التحتية 
البحرية احمليطة باملشروع 

ولكن ال عالقة لها به

تعميق املجرى املالحي

x

الظروف القاهرة هي مخاطر مشتركة، 
سيتم توفير الئحة مطورة نسبيا تضم 
االحداث التي تؤهل الشريك اخلاص 

باحلصول على فترة سماح
تضم االحداث االعتيادية ما يلي: 1( 
احلرب والنزاعات املسلحة واالرهاب 
واعتداءات اجنبية 2( التلوث النووي 
او االشعاعي 3( التلوث الكيماوي او 
البيولوجي 4( الكشف عن اصناف 

معرضة للمخاطر أو متحجرات أو قطع 
اثرية تاريخية تتطلب ايقاف العمل 

باملشروع
احداث الظروف القاهرة اثناء االنشاءات 
تسبب تأخير يف الدخل أو االستحقاقات 

املالية. ان قدرة الشريك من القطاع 
اخلاص على حتمل هذا النوع من 

ُمَطَوّرة مخاطر 
الظروف 

القاهرة

مخاطر احداث غير 
متوقعة خارجة عن سيطرة 
االطراف تسبب تاخير او 

توقف العمل / االداء

x
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املطلوب تقدميها من شريك القطاع اخلاص 
بشكل واضح وكامل.

كما ميكن ضمان التزام شريك القطاع 
اخلاص مبستويات مناسبة من األداء من 
خالل ضمان أن آلية الدفع تراعي جودة 

اخلدمة وإخفاقاتها. وسيسمح للجهة 
املتعاقدة بتعديل املدفوعات املستحقة 
لشريك القطع اخلاص بناء على جناح 
أو فشل هذا الشريك بااللتزام مبعايير 

أداء معينة، وقد تكون هناك طرق أخرى 
للحيلولة دون توقيع جزاءات مثل ارسال 

إنذارات وطلب تغيير مقاولي الباطن.

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

يتم التركيز بشكل كبير على التزامات 
اجلهة املتعاقدة يف مشاريع املوانئ 

باألسواق الناشئة، خاصة عند تعلق 
األمر برفع كفاءة الصيانة املستمرة للبنى 

التحتية يف املناطق املجاورة للمشروع، كما 
يتم التركيز على قدرة امليناء على توفير 

اخلدمات البحرية وصيانة البنية التحتية 
البحرية ذات الصلة.

إن فشل اجلهة املتعاقدة على تنفيذ كل 
ما سبق سيؤثر سلباً على كفاءة امليناء 

)خاصة عندما يتعلق األمر بالزمن الذي 
ترسو فيه البواخر على األرصفة ومدد 

تبادل احلاويات( ما سينعكس على قدرة 
وكفاءة شريك القطاع اخلاص على تنفيذ 

املشروع.
 ويف األسواق الناشئة، فإن عدم كفاءة 

تشغيل املوانئ يؤثر على القدرة التنافسية 
للمشروع ويشكل مصدر قلق رئيسي 

للشركاء من القطاع اخلاص.
وميكن أن يؤدي حتسني مستوى الكفاءة 

إلى خفض إجمالي تكاليف املعامالت 
وسيعزز القدرة التنافسية للمشروع.

تستغرق اجلهة املتعاقدة وقتا لضمان أن 
حتديد مواصفات االنتاج قد مت بشكل 

صحيح أخذاً يف االعتبار التزامات التسليم 
املوجودة على شريك القطاع اخلاص 

لضمان أن البنية التحتية للميناء ستظل 
قوية يف حالة اإلنهاء املبكر أو انتهاء 

االتفاقية.

إن عدم استيفاء مواصفات املنتج كما هي 
للمشروع من شأنه أن يؤدي إلى انتقال 

مخاطر الصيانة إلى اجلهة املتعاقدة.

وينبغي أن تضمن اجلهة املتعاقدة على أن 
الهيئة املشرفة على املوانئ لها الصالحية 

والقدرة على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة 
بالصيانة )أي عن طريق ضمان توافر 

األموال الكافية والقدرة على الوفاء بذلك(. 

قد يُطلب من اجلهة املتعاقدة صمان صيانة 
البنية التحتية البحرية القائمة التي تتكامل 

مع املشروع وإدارة عملية الصيانة بصورة 
استباقية.
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بالنسبة العقوبات الواقعة على االسواق 
املتطورة، تقوم السلطة املُتعاقدة بتعويض 

الشريك اخلاص - فقط لقاء الدين 
املستحق غير املسدد )لكن ال تعوض على 

املردود املتوقع له( وذلك بسبب االنهاء 
الناجت عن ظروف قاهرة طبيعية

ان تأمني املشروع )تغطية خسائر مادية او 
خسائر مرتبطة بااليرادات( عامل رئيسي 

يف تخفيض مخاطر الظروف القاهرة 
املتسببة باالضرار املادية

مخاطر التعطيل الناجمة عن احداث 
بدون ُمتسبب ممكن تخفيضها عن طريق 

تخفيض )تسهيل( عتبة االداء احلرجة 
)مثال: قبول مستوى ادنى من اخلدمة 
يسمح للشريك اخلاص حتمل مخاطر 

احداث سلبية قد حتدث اثناء العمليات 
او االداء اليومي االعتيادي خالل فترة 

هذا النوع من املشاريع وبدون ان يتحمل 
مخالفات اداء

بشكل عام، حيثما لم يستطع الطرفان 
االتفاق على املضي قدما بعد حدوث 

الظروف القاهرة، وبعد مضي عدة اشهر 
من )استمرارية( الظروف القاهرة، يحق 

للطرفان انهاء عقد االمتياز. يف حال 
لم ترغب السلطة املُتعاقدة بإنهاء عقد 

االمتياز، عليها دفع تكاليف اضافية فعلية 
للشريط اخلاص مقابل االستمرار بالعمل 

مع مبلغ من التعويض خلدمة التزامات دين 
الشريك اخلاص اثناء مجرى احلدث

فيما لو كان من املمكن خدمة الدين كليا 
يف هذا النوع من السيناريوهات قبل وقت 

االنهاء احمُلتمل، يعود الى مجال تركيز 
املُقرضني احملتملني كجزء من تقييمهم 

املبدئي لالئتمان
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

املخاطر الناجمة عن )عدم التأمني ضد 
املخاطر( محدودة ولذلك تتحمل السلطة 

التي قامت بالتعاقد املخاطر بعد فترة 
معينة من الزمان او مستوى معني من 

التكلفة
اثناء العمليات التشغيلية، قد يحتاج 

اثر الظروف القاهرة الى االعفاء من 
املخالفات املرتبطة مبؤشرات االداء 

الرئيسية )KPI( او عنصر مرتبط 
بتخفيض مؤقت او قد يحتاج االمر الى 

تعليق دفعات رسوم االمتياز

يجب على الشريك اخلاص النظر يف 
تخفيض املخاطر عن طريق التحوط 
مبوجب وثائق مالية الى اقصى حد 

ممكن او ضروري يف ذلك السوق

ُمَطَوّرة مخاطر 
أسعار 

الصرف 
والفوائد

مخاطر تذبذب العملة و/
او معدل الفوائد طيلة فترة 

عمر املشروع

x

الظروف القاهرة هي مخاطر مشتركة، 
تتوقع ان ترى الئحة من احداث متطورة 

نوعا ما حتقق التعايف للشريك اخلاص
االحداث االعتيادية التي قد حتدث تضم 

ما يلي:
احداث ظروف قاهرة طبيعية، ممكن 

التأمني عليها، مثل: احلريق، الفيضانات، 
العواصف الخ

احداث ظروف قاهرة حتدث اعتياديا 
لكن ال ميكن التأمني عليها، مثال: 

الضربات )اجلوية أو احلربية(، 
االعتصامات، الوباء

ناشئة مخاطر 
الظروف 

القاهرة

مخاطر احداث غير 
متوقعة خارجة عن سيطرة 
االطراف تسبب تاخير او 

توقف العمل / االداء

x
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ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات
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يف االسواق املتطورة، فإن مخاطر تذبذبات 
العملة واسعار الفائدة غير كافية بحيث 

حتتاج الى قيام السلطة املُتعاقدة بتقدمي 
الدعم

يف حال كان تأثير احلدث الناجت عن 
الظروف القاهرة سلبي ادى الى خفض 

ايرادات الشريك اخلاص، يجب )تقدير( 
تخفيض املتغير املتمثل برسوم االمتياز. لكن 
االمر يؤول الى املفاوضات على استمرارية 
رسوم االمتياز الثابتة بحيث تدفع بالكامل 

مخاطر اسعار الصرف والفوائد ال يتم 
اخذها بعني االعتبار لتطال ترتيبات 

الشريك اخلاص التحوطية

عندما يتم انهاء املشروع من اي طرف 
من الطرفني يُطلب إعتياديا من السلطة 
املُتعاقدة تعويض الشريك اخلاص بشكل 

كامل على الدين املستحق عليه لصالح 
املقرضني 

ال يتوقع من السلطة املُتعاقدة مساعدة 
الشريك اخلاص يف تخفيض مثل هذه 

املخاطر
لكن يف بعض احلاالت والظروف، قد تسعى 

السلطة املُتعاقدة الى احلفاظ على معدل 
الفائدة لو شعرت بأنها تستطيع ان تتحمل 

املخاطر بشكل اكثر كفاءة من الشريك 
اخلاص

يف االسواق الناشئة، بعض املشاريع ال 
توفر اي حماية من احداث ظروف قاهرة 
طبيعية، حتى ولو كانت مؤمنة، مما يترك 

املُقرض معرض لألنهاء 

ان تأمني املشروع )تغطية خسائر مادية او 
خسائر مرتبطة بااليرادات( عامل رئيسي 

يف تخفيض مخاطر الظروف القاهرة 
املتسببة باالضرار املادية 

دفعة االنهاء بسبب الظروف القاهرة 
طويلة املدى قد تختلف يف انواعها، يعتمد 

هذا على نوع الظروف القاهرة.  يتوقع 
من املُقرضون ان يروا تغطية من السلطة 

املُتعاقدة و/أو دفعات التأمني 
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يجب على الشريك اخلاص النظر يف 
تخفيض املخاطر عن طريق التحوط 
مبوجب وثائق مالية الى اقصى حد 

ممكن او ضروري يف ذلك السوق
يف بعض الدول، قد ال يكون هذا ممكنا 

بسبب تقلب اسعار العملة والصرف

حيثما تصبح املخاطر غير قابلة للتأمني 
لن يكون هناك التزاما بصيانة التأمني 

ملثل هذه املخاطر
يف حال حدوث مخاطر غير مؤمنة، على 

الشريك اخلاص حتمل املخاطر
يف حال كانت املخاطر غير املؤمن عليها 

هامة واساسية للمشروع )مثل: تغطية 
االضرار املادية املتعلقة مبكونات املشروع 

الرئيسية( قد يتحتم على الشريك 
اخلاص اللجوء الى طريق اخلروج )مثال: 
االنهاء املبني على الظروف القاهرة( يف 

حال عدم املقدرة على اعادة املشروع الى 
اصله اقتصاديا

حيثما تصبح املخاطر غير قابلة للتأمني 
لن يكون هناك التزاما بصيانة التأمني 

ملثل هذه املخاطر
يف حال حتققت مخاطر حدث ما 

غير مؤمن عليه، تتفق االطراف فيما 
بينها على التفاوض بنية حسنة على 
مخصصات املخاطر للمضي قدما 

وتسمح بإنهاء املشروع يف حال عدم 
التوصل الى اتفاق. قد تختار السلطة 
املُتعاقدة تبني املسؤولية ملخاطر غير 

مؤمن عليها والطلب من الشريك اخلاص 
ان يبحث يف سوق التأمني لغاية احلصول 

على التأمني املعني
يف حال ارتفعت كلفة التأمني فوق 

الكميات احملددة، ممكن مشاركة الزيادة 
يف التكلفة بني االطراف

يف حال كانت املخاطر غير املؤمن عليها 
هامة واساسية للمشروع )مثل: تغطية 

اخطار مادية ملكونات املشروع الرئيسية( 
ولم تستطيع االطراف ان تتفق فيما بينها 
على ترتيبات مناسبة، قد يحتاج الشريك 

اخلاص يف هذه احلالة الى خطة او 
طريق للخروج )مثال: انهاء املشروع 

بنفس شروط الظروف القاهرة( وهذا يف 
حال لم يكن باألمكان اعادة املشروع الى 

اصله، اقتصاديا

ناشئة

ناشئة

رة ُمَطَوّ

مخاطر 
أسعار 

الصرف 
والفوائد

مخاطر 
التأمني

مخاطر 
التأمني

مخاطر تذبذب العملة و/
او معدل الفوائد طيلة فترة 

عمر املشروع

مخاطر متعلقة بتأمني 
مخاطر معينة تتالشى

مخاطر متعلقة بتأمني 
مخاطر معينة تتالشى

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

x

x

x
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يف املشاريع الناشئة لسوق امليناء، قد يكون 
انخفاض العملة احمللية الى حد معني )حد 
العتبة احلرجة( ُمحفزا ألنهاء غير اعتيادي 

وبديال عن ذلك، ممكن ان يحفز هذا 
مساعدات مبنية على اعلى وادنى حد من 
السلطة املُتعاقدة. قضايا حتويل العمالت 
ومحددات اعادة التمويل ترتبط بالقضايا 

البنكية عند االنهاء يف االسواق الناشئة

بالنسبة لعمليات االسواق الناشئة، ال تغامر 
السلطة املُتعاقدة بامكانية حدوث غياب 
التأمني اثناء املشروع، بالرغم من وجود 
دالئل واضحة بوجوب قيامها بذلك يف 

حال لم يكن لدى الشريك اخلاص حماية 
من ترتبات الظروف القاهرة الطبيعية التي 

قد تصبح غير قابلة للتأمني

يف عمليات االسواق املتطورة، ومبا ان كال 
الطرفان ال سيطره لهما على مخاطر عدم 
التمكن من احلصول على تغطية التأمني، 

فإنها تصبح تلقائيا مخاطر تشاركية
عندما ترتفع كلفة التأمني املطلوبة بشكل 
ملحوظ، فإن املخاطر تصبح تشاركية اما 

عن طريق االتفاق على آلية تصاعدية 
للكلفة الى سقف معني او ترتيب يعتمد 

على املشاركة النسبية - مما يسمح 
للسلطة املُتعاقدة بحصر حجم حالة 

الطوارئ الذي مت احتساب كلفتها لهذه 
املخاطر

يف احلاالت التي يصبح التأمني املطلوب 
غير متوفر، تُعطى السلطة املُتعاقدة خيارا: 

إما ان تنهي املشروع او املضي قدما 
باملشروع وتقوم بالتأمني الذاتي بكفاءة او 

تدفع يف حال حصول املخاطر

بعض مخاطر الكلفة ممكن ادارتها بواسطة 
مترير املخاطر الى ُمستخدمي امليناء عن 

طرق تعديل التعرفة، لكن القدرة على 
حتقيق ذلك قد تكون محدودة

من الشائع أن يبحث الشريك اخلاص على 
احلق يف تغيير تعرفة امليناء يف الدوالر 

االمريكي او اية عملة صعبة اخرى عوضا 
عن العملة احمللية

كجزء من دراسة اجلدوى يجب على كل 
من السلطة املُتعاقدة و الشريك اخلاص 

التفكير يف احتمال عدم توفر التأمني 
)انقطاعه( بسبب املوقع او عوامل اخرى 

مرتبطة باملشروع

كجزء من دراسة اجلدوى، يجب على 
السلطة املُتعاقدة و الشريك اخلاص اعتبار 

عدم توفر التأمني خالل املشروع بسبب 
عوامل قد تتعلق باملوقع او عوامل اخرى 

ذات الصلة

ممكن جمع االيرادات بالعملة احمللية، لذلك 
قد حتتاج السلطة املُتعاقدة الى احلفاظ 

على مخاطر تخفيض سعر العملة الى حد 
يؤدي الى التأثير على اجلدوى االقتصادية 

للمشروع )بسبب احلاجة الى الدفع بالعملة 
االجنبية لقاء االستيراد و خدمة عملة 

الدين االجنبية( او ممكن توفيراعفاءات / 
موافقات تسمح بصدور التعرفة وحسابات 

املشروع بالعملة الصعبة

قد حتتاج السلطة املُتعاقدة الى التفكير 
فيما لوكانت هي السبب وراء انقطاع/ 

عدم توفر التأمني، وخاصة لو كان السبب 
حدوث احداث وظروف وطنية داخل الدولة 

او ظروف اقليمية

قد حتتاج السلطة املُتعاقدة الى النظر 
فيما لو كانت هي سبب عدم توفر التأمني، 

وخاصة عندما يتولد هذا بسبب احداث 
داخل الدولة او احداث اقليمية او ظروف 

واعمال تهدد باالرهاب

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

تتحمل السلطة املُتعاقدة مسؤولية 
االحداث السياسية اخلارجة عن سيطرة 
الشريك اخلاص ، تكون السلطة املُتعاقدة 

مسؤولة لو فشلت يف توفير الرخص 
والوصول الى النظم واالراضي احمليطة 

بشكل مستمر للشريك اخلاص كي تسمح 
له بااليفاء بواجباته

رة ُمَطَوّ املخاطر 
السياسية

مخاطر ناشئة عن تدخالت 
احلكومة او التفرقة 

العنصرية او االستحواذ 
او استمالك / مصادرة 

املشروع
وضع ميزانيات القطاع 

العام

x

تتحمل السلطة املُتعاقدة مسؤولية 
االحداث السياسية التي تقع خارج 

سيطرة الشريك اخلاص )التأكد من 
وجود متويل كايف ليفي بأي التزامات 

مالية لدى السلطة املُتعاقدة(
قد يتضمن هذا املفهوم اي »اعمال 

حكومية سلبية ماديا« )وهنا نتحدث 
بشكل عريض حول اي عمل او ازالة 

اليه هيئة حكومية لها اثر مادي سلبي 
على قدرة الشريك اخلاص على االيداء 

وااليفاء بواجباته و/أو التمتع بحقوقه 
ضمن حق االمتياز( وقد يتضمن ذلك 

الئحة احداث محددة لها طبيعة سياسية 
مثل: االستمالك / املصادرة، التدخل، 

االعتصامات واالضرابات العامة 
والتغييرات العنصرية يف القوانني وغير 

ذلك من االحداث العامة غير املؤمن 
عليها مثل مخاطر احلروف واعمال 

الشغب واحلصار، الخ
يتوقع الشريك اخلاص اعفاء تعويضي 

ال بل القدرة على اخلروج من املشروع لو 
استمرت املخاطر السياسية لفترة غير 

مقبولة

ناشئة املخاطر 
السياسية

مخاطر ناشئة عن تدخالت 
احلكومة او التفرقة 

العنصرية او االستحواذ 
او استمالك / مصادرة 

املشروع
وضع ميزانيات القطاع 

العام

x



215 امللحق أ: توزيع املخاطر يف مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: منوذجني من مصفوفة املخاطر

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

نوع احداث املخاطر السياسية الذي 
حتدث يف االسواق املتطورة هي على 
االغلب اخف او اقل خطورة من تلك 

التي حتدث يف االسواق الناشئة ولذلك 
فإن تأمني املخاطر السياسية قد ال يتم 

احلصول عليه بشكل اعتيادي

تقوم السلطة املُتعاقدة بإدراج االحداث 
السياسية وتصنفها كاحداث مسببة 

للتأخير وخاضعة للتعويض وتسمح باإلعفاء 
)االعفاء من االنقاص بالدفعات( وتتضمن 

عدم االخالل بااللتزام او تدخل السلطة 
املُتعاقدة باملشروع

انواع القضايا تؤدي الى انهاء احلدث حيث 
حتتاج السلطة املُتعاقدة الى حتمل مسؤولية 

الدين واالصول

املستثمرون واملُقردون التجاريون قد 
يستطيعون ايضا تغطية انفسهم عن طريق 

التأمني على املخاطر السياسية، تاركني 
ادارة هذه املخاطر للمؤمن ضد السلطة 

املُتعاقدة

حتتاج السلطة املُتعاقدة على تأكيد التزام 
باقي الدوائر احلكومية بتماشيها مع 

اهداف املشروع وعليها ادارة الشركاء 
الرئيسيني املختلفني املعنيني باملشروع - كي 

حتقق هذه الغايات

هذا النوع من القضايا يؤدي اعتياديا الى 
انهاء احلدث حيث حتتاج السلطة املُتعاقدة 
الى حتمل مسؤولية الدين واالصول وعلى 

االغلب من خالل ضمانات حكومية
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

مخاطر تغير القوانني تقع على االغلب 
يف جانب السلطة املُتعاقدة لكن قد تتولد 

هناك نسبة معينة من املخاطر كما يلي:
يبقى وضع الشريك اخلاص كامال 

بالنسبة لتغير القوانني 1( العنصرية 
- ضد املشروع او الشريك اخلاص 2( 

خاصة ومحددة )قطاع املوانئ او مشاريع 
الشراكات بني القطاع العام واخلاص 

ضمن التشريعات( أو 3( تغيير عام يف 
القانون يؤثر على النفقات الرأسمالية.  

ان التغيير يف القانون غالبا ما يخضع 
الى عتبة احلد األدنى قبل ان يستحق 

الشريك اخلاص التعويض
لن يتم تعويض الشريك اخلاص يف حال 
حدوث تغييرات عامة يف القانون الذي 

يؤثر فقط على االنفاق التشغيلي او 
الضرائب، مثال: التأثير على االسواق 

بالتساوي التغييرات يف القانون تؤدي الى 
استحقاق الشريك اخلاص الى التغيير 

- حيثما كانت هناك ضرورة لتجنب 
التزامات مستحيلة. يف حال لم يكون هذا 

ممكنا اجنازه، يستحق الشريك اخلاص 
االنهاء، وكأن السلطة املُتعاقدة قامت 

بإختراقات
 

رة ُمَطَوّ التغييرات 
/ التغيير 
النظامي 

يف قوانني 
املخاطر

مخاطر تغيير القانون 
والتأثير على قدرة املشروع 

على االداء والسعر 
الذي يحقق )صيانة 

/ استمرارية( االلتزام 
بالقانون

التغيرات الضريبية

x

تتحمل السلطة املُتعاقدة املسؤولية 
االساسية لتغيرات القانون بعد ارساء 

العطاء / بعد التوقيع على العقد
قد تكون هناك درجة معينة من مشاركة 

الشريك اخلاص باملخاطر، وقد تكون 
هناك مخاطر معينة يتوقع من الشريك 

اخلاص حتملها جنبا الى جنب باقي 
السوق

يسعى الشريك اخلاص الن يبقى (
)جسما( كامال يف مواجهة تغير القوانني 

التي لها اثر مادي سلبي على توازن 
االمتياز االقتصادي

عندما ال يتمكن الطرفان من االتفاق 
منطقيا حول اعتبار التغير بالقانون 

العادة توازن املشروع اقتصاديا، للشريك 
اخلاص احلق باإلنهاء )على األساس 

التعاقدي للسلطة املتعاقدة(

ناشئة التغييرات 
/ التغيير 
النظامي 

يف قوانني 
املخاطر

مخاطر تغيير القانون 
والتأثير على قدرة املشروع 

على االداء والسعر 
الذي يحقق )صيانة 

/ استمرارية( االلتزام 
بالقانون

التغيرات الضريبية

x
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ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

مخاطر تغيير القوانني التي يتحملها 
الشريك اخلاص قد تنخفض عن طريق 
فهرسة املعطيات والبنود القانونية )على 

اساس ان التغييرات العامة يف القانون 
سوف تؤثر على االسواق بالتساوي ويجب 

ان تترجم عن طريق التضخم العام(
مخاطر تغير القانون قد تنخفض عندما 

تكون هناك امكانية اعادة مترير التغييرات 
يف التعرفة املتحققة على املشروع

بعض املشاريع ال تسمح للشريك اخلاص 
برفع دعوة ومطالبة باإلعفاء بسبب 

تغييرات عامة بالقانون إال بعد االنتهاء من 
اعمال االنشاءات ممكن تبرير هذا النهج 

يف حال ضمان النظام القانون ثبوت النظام 
القانوني العام والنافذ من بداية االنشاءات 

وحتى االنتهاء من العمل ) مثال: ال يطبق 
ذلك رجعيا على املشاريع القائمة - اجلاري 

العمل فيها (

يف االسواق الناشئة، يحصل الشريك 
اخلاص على االغلب على مستوى اعظم 

من احلماية من التغييرات يف القوانني كي 
يعكس مخاطر تغيير اعلى )يتضمن كل من 

االحتمالية والنتائج( وكي يستطيع جذب 
املستثمرين للمشروع. وبهذا، يتوقع من 

السلطة املُتعاقدة ان تتحمل مخاطر تغير 
القوانني اكثر من / او باملقارنه مع مشروع 

يف سوق ناشئ

حتتاج السلطة املُتعاقدة الى التأكيد على 
جميع الدوائر احلكومية املختلفة التفكير 

باملشروع عن اصدار قوانني جديدة حتى ال 
يتأثر الشريك اخلاص سلبيا

يجب ان تكون مختلف الدوائر احلكومية 
التي قد تؤثر على املشروع على معرفة تامة 

مبخصصات املخاطر املرتبطة باملشروع 
عن طريق اصدار قوانني جديدة ونظم 

تؤثر عليه

قد توفر بعض املشاريع بعض الفقرات التي 
ترسخ مواقف قانونية معينة )مثال: نظام 
الضرائب القائم( ضد اي تغيرات قانونية 
مستقبلية. قد يحتاج االمر الى تعديالت 

على مستوى البرملان للتصديق على اتفاقية 
االمتياز

لكن، طريقة الترسيخ هذه ال حتبذها 
احلكومات او املنظمات غير احلكومية 
)مثال: بسبب مفهوم حصانة الشريك 
اخلاص امام حتديث القوانني البيئية(
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

مخاطر التضخم اثناء االنشاءات يتحملها 
الشريك اخلاص اما مخاطر التضخم 
اثناء فترة االمتيار فهي على السلطة 

املُتعاقدة

ترغب السلطة املُتعاقدة بالتأكد من 
ان الشريك اخلاص الذي متت احالة 

املشروع عليه يبقى ملتزما
احالة العطاء تتم على اساس خبرة 

الشريك اخلاص الفنية ومصادره املالية 
ولهذا السبب داعمي هذا الشريك 

اخلاص يجب ان يبقوا ملتزمني باملشروع

ُمَطَوّرة

رة ُمَطَوّ

مخاطر 
التضخم

مخاطر 
استراتيجية

مخاطر تزايد تكاليف 
املشروع اكثر من املتوقع

تغيير املساهمني لدى 
الشريك اخلاص

تعارض املصلحة بني 
مساهمني الشريك اخلاص

x

x

مخاطر التضخم يتحملها الشريك 
اخلاص بالعادة وتُنقل الى ُمستخدم 

امليناء
يحتفظ الشريك اخلاص مبخاطر 

االثرعلى الطلب الناجت عن اي زيادات 
يف التعرفة

يحتاج الشريك اخلاص الى القدرة على 
زيادة اسعار )تسعيرة( املوانئ، لكنها قدرة 

قد تخضع للتنظيم )الن رفع التسعيرة 
قضية سياسية حساسة( وبهذا قد يحتاج 

الشريك اخلاص الى دعم اضايف من 
السلطة املُتعاقدة

ترغب السلطة املُتعاقدة بالتأكد من 
ان الشريك اخلاص الذي متت احالة 

املشروع عليه يبقى ملتزما
احالة العطاء تتم على اساس خبرة 

الشريك اخلاص الفنية ومصادره املالية 
ولهذا السبب، داعمي هذا الشريك 

اخلاص يجب ان يبقوا ملتزمني باملشروع

ناشئة

ناشئة

مخاطر 
التضخم

مخاطر 
استراتيجية

مخاطر تزايد تكاليف 
املشروع اكثر من املتوقع

تغيير املساهمني لدى 
الشريك اخلاص

تعارض املصلحة بني 
مساهمني الشريك اخلاص

x

x
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يف االسواق املتطورة، يكون التضخم يف 
ادنى مستوى وال يتذبذب الى حد االسواق 

الناشئة

حتد السلطة املُتعاقدة من قدرة الشريك 
اخلاص على تغيير مساهميه لفترة محددة 

من الزمن، مثال: اغالق تام اثناء فترة 
االنشاءات - على األقل مما يعني قيام 

السلطة املُتعاقدة(بفرض نظام يحدد من 
التغيير يف محاور السيطرة لدى الشريك 

اخلاص بدون موافقته او حيثما ال تتحقق 
الشروط املسبقة التي مت االتفاق عليها

وثائق العطاء يجب ان تضع طلبات تفرض 
محددات على املساهمني لدى الشريك 

اخلاص

يف حال كانت الزيادة بالتعرفة خاضعة 
للتنظيم، قد تتولد حالة عدم اليقني. قد 

يستطيع الشريك اخلاص ان يجعل السلطة 
املُتعاقدة تتحمل اي فشل يف زيادات 
التعرفة التي يتوقع حتقيقها الشريك 

اخلاص )مثال: للتأكد من ان التضخم 
بالدوالر االمريكي مت متت تغطيته بحده 

االدنى(

يف االسواق الناشئة، هناك محددات 
ومقيدات اكثر حول التغيير على مستوى 

السيطرة من جهة الشريك اخلاص بسبب 
طبيعة املخاطر االعلى املرتبطة مبشاريع 

االسواق الناشئة

قد يتم تخفيض املخاطر الى حد ما عندما 
يتمتع الشريك اخلاص بحق جمع التعرفة / 
االسعار بالعملة الصعبة والتي متاثل تقريبا 

مصاريف / متويل املشروع

حتد السلطة املُتعاقدة من قدرة الشريك 
اخلاص على تغيير مساهميه لفترة محددة 

من الزمن، مثال: اغالق تام اثناء فترة 
انشاءات على االقل ويف بعض احلاالت 

لغاية اول 15 سنة من العمليات التشغيلية(
وثائق العطاء يجب ان تضع طلبات تفرض 

محددات على املساهمني لدى الشريك 
اخلاص

وخاصة، اي شريك رئيسي ملتحق - يحتاج 
الى متطلب قدرة مالية وخبرة فنية كي 
يدعم الشركة التي تقوم بتشغيل امليناء

امكانية احلاجة للدعم، مثال: للتأكد من ان 
التعرفة ممكن جمعها بالعملة االجنبية و/

او التاكد من سرعة وموثوقية حتويل العملة 
احمللية، وحتويل عائدات املشروع
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املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

من غير احملتمل ان مُترر املخاطر الى 
الشريك اخلاص ألن التكنوجليا ال تشكل 
محور ومكون اساسي يف املشروع - على 

االغلب

مستوى التعويضات التي يتم دفعها بسبب 
االنهاء املبكر تعتمد على اسباب االنهاء 

وعادة ما تكون:
1( إخالل السلطة املُتعاقدة: يحصل 

الشريك اخلاص على دين أكبر )قدمي 
مستحق او له اولية االستحق( ودين 
أصغر واصول ومستوى العائد على 

االصول
2( انهاء بدون إخالل: يحصل الشريك 

اخلاص ديون كبرى )ذات األولوية 
الكبرى( والعائد على االصول

3( إخالل الشريك اخلاص )أ( ال ميكن 
اعادة طرح عطاء املشروع )بسبب 

احلساسية السياسية او غياب اهتمام 
االطراف( وهنا يستحق الشريك اخلاص 

مقدار يعادل القيمة املقدرة العادلة 
املعدلة للدفعات املستقبلية مطروح منها 

تكاليف توفير اخلدمات حتت اتفاقية 
املشروع/ االمتياز )ب( حيثما ميكن 

اعادة طرح عطاء املشروع، وبهذا يستحق 
الشريك اخلاص مقدار )يساوي ما( 

ميكن ان يدفعه الشريك اجلديد خالل 
الفترة املتبقية من االمتياز، يطرح منه 

تكاليف تكبدتها السلطة املُتعاقدة اثناء 
فترة العطاءات

من الشائع أن يكون هناك ضمان للديون 
الكبرى )ذات األوليات الُكبرى( بأدنى 
حد ضمن سيناريو اإلنهاء يقتض أن 

تكون حقوق التقاص أو التسوية حتت 
هذا الرقم مقيدة. قد يبدو االمر وكأن 

ُمقرضي املشروع هم بالتالي غير 
معرضني لإلخالل باملشروع، وبهذا لن 
يتمكنوا من )حق( املطالبة باإلنهاء يف 

مثل هذه الظروف، ولهذا يسعون الجناح 
املشروع السترجاع قروضهم يف حال 
اختارت السلطة املُتعاقدة عدم تنفيذ 

حقوقها املعنية باألنهاء

ُمَطَوّرة

رة ُمَطَوّ

مخاطر 
التعطيل 

الناجم عن 
التكنولوجيا

مخاطر 
االنهاء املبكر 
)مبا يف ذلك 
التعويضات(

وهي مخاطر التكنولوجية 
اجلديدة الناشئة التي حتل 
مكان التكنولوجيا القائمة 

يف قطاع املوانئ، بشكل 
غير متوقع

مخاطر انهاء املشاريع 
قبل موعد الفترة الزمنية 
املقررة والترتبات املالية 
الناجمة عن هذه االنهاء

x

x

من غير احملتمل ان مُترر املخاطر الى 
الشريك اخلاص ألن التكنوجليا ال تشكل 
محور ومكون اساسي يف املشروع - على 

االغلب

ناشئة مخاطر 
التعطيل 

الناجم عن 
التكنولوجيا

وهي مخاطر التكنولوجية 
اجلديدة الناشئة التي حتل 
مكان التكنولوجيا القائمة 

يف قطاع املوانئ، بشكل 
غير متوقع

x
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ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات

لم تتم معاجلتها، بشكل اساسي بالتفصيل 
يف االسواق املتطورة

تعويض االنهاء املُبكر مت تعريفه جيدا 
وال يتم احلصول على تأمني املخاطر 

السياسية بسبب مخاطر ادنى مرتبطة 
بإخالل السلطة املُتعاقدة بإلتزامتها 

املتعلقة بالدفع

يجب على الشريك اخلاص توفير خدمات 
تسعى الى حتسني مستمر على مستوى 
التغييرات الصغيرة يجب على الشريك 

اخلاص التشغيل حسب افضل املمارسات 
الصناعية مما ميلي عليه )الشريك 
اخلاص( بعض الواجبات منها تقبل 

التحسينات التكنولوجية

من العوامل املخفضة الرئيسية التأكد 
بأن محفزات االنهاء ليست ضاغطة 

)ليست محفزات سريعة( مع وجود عدة 
طرق )بديلة( محددة بوضوح لكل طرف 
كي يسعى الى تصويب وعالج اي ادعاء 

باالخالل

حتتاج التغييرات اجلذرية / الرئيسية الى 
التنوع واالختالف

سيحتاج املُقرضون اتفاقيات مباشرة ثالثية 
االطراف مع السلطة املُتعاقدة تُعطي 

املُقرضني حقوق التدخل يف حالة نداء 
السلطة املُتعاقدة ومطالبتها باإلنهاء املبني 

على االخالل او يف حالة كان الشريك 
اخلاص هو املُخل حسب وثيقة الدين. 
يتم اعطاء املُقرضني فترة سماح جلمع 

املعلومات وادارة مشروع الشركة والبحث 
عن حلول او )يف نهاية املطاف( تبديل/ 

حتديث وثائق املشروع إلى صاحب إمتياز 
بديل ومناسب

لم يتم التعامل معها تفصيليا يف االسواق 
الناشئة

يجب على الشريك اخلاص توفير خدمات 
تسعى الى حتسني مستمر على مستوى 
التغييرات الصغيرة. يجب على الشريك 

اخلاص التشغيل حسب افضل املمارسات 
الصناعية مما ميلي عليه )الشريك 
اخلاص( بعض الواجبات منها تقبل 

التحسينات التكنولوجية

حتتاج التغييرات اجلذرية / الرئيسية الى 
التنوع واالختالف
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مستوى التعويضات التي يتم دفعها بسبب 
االنهاء املبكر تعتمد على اسباب االنهاء 

وعادة ما تكون:
)1(  إخالل السلطة املُتعاقدة: يحصل 

الشريك اخلاص على ديون ُكبرى )قدمية 
مستحقة( واصول ومستوى من عائدات 

االصول
)2( انهاء بدون إخالل: يحصل الشريك 

اخلاص على ديون كبرى )قدمية 
مستحقة( والعائد على االصول

)3( تخلف الشريك اخلاص: عادًة ما 
يحصل الشريك اخلاص على دفعة دالة 

على تكلفة مدخالت املشروع )قيمة 
االنشاء/ القيمة الدفترية( أو ديون ُكبرى 
)القدمية املستحقة( )يف بعض احلاالت 

قد يكون هناك أيًضا عائد لالصول 
املستهلكة / ديون ثانوية(

يف الكثير من االسواق الناشئة، من 
الشائع ضمان الديون القدمية املستحقة 
كأدنى حد يف كل سيناريو إنهاء، وحقوق 
التسوية دون ذلك العدد ُمقيَده. قد يبدو 

االمر بأن ُمقرضي املشروع هم بالتالي 
غير معرضني الى إخالل باملشروع، 

وهم ال ميلكون احلق مبطالبة اإلنهاء يف 
مثل هذه الظروف، ولهذا هم محفزوون 

للسعى يف اجناح املشروع السترجاع 
قروضهم يف حال اختارت السلطة 

املُتعاقدة عدم تنفيذ حقوقها املعنية 
باألنهاء

ناشئة مخاطر 
االنهاء املبكر 
)مبا يف ذلك 
التعويضات(

مخاطر انهاء املشاريع 
قبل موعد الفترة الزمنية 
املقررة والترتبات املالية 
الناجمة عن هذه االنهاء

املتغيراتالوصفاملخاطر
املبرر املنطقيمشتركةاجلهة العامة اجلهة اخلاصة

توزيع املخاطر

فئات املخاطر

x
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يف االسواق الناشئة، قد تكمن بعض 
الضمانات السيادية )من احلكومة( 

الداعمة إللتزامات الدفع لدى السلطات 
املُتعاقدة

التأمني على املخاطر السياسية قد يتوفر 
ايضا وعلى االغلب يستهدف تغطية 
مخاطر إخالل السلطة املُتعاقدة او 

احلكومة الضامنة بالنسبة الى التزاماتها 
بالدفع

من العوامل املخفضة الرئيسية التأكد 
بأن محفزات االنهاء ليست ضاغطة 

)ليست محفزات سريعة( مع وجود عدة 
طرق )بديلة( محددة بوضوح لكل طرف 
كي يسعى الى تصويب وعالج اي ادعاء 

باالخالل

مخاطر حدود االقتراض املرتبطة بالسلطة 
املُتعاقدة قد حتتاج الى ضمان من 

مستويات حكومية عليا لضمان مستوى 
التعويضات املدفوعة عند اإلنهاء

سيحتاج املُقرضون اتفاقيات مباشرة ثالثية 
االطراف مع السلطة املُتعاقدة تُعطي 

املُقرضني حقوق التدخل يف حالة نداء 
السلطة املُتعاقدة من اجل االنهاء بسبب 

االخالل او يف حال كان الشريك اخلاص 
هو املخل حسب توثيق القرض. يتم اعطاء 

املُقرضني فترة سماح جلمع املعلومات 
وادارة مشروع الشركة والبحث عن حلول 

او )يف نهاية املطاف( تبديل/ حتديث وثائق 
املشروع إلى صاحب إمتياز بديل ومناسب

ملخص للمقارنة بني األسواقترتيبات الدعم احلكوميتخفيف أثر املخاطر
مواضيع النقاشاإلجراءات
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امللحق )ب(: 
األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص، مع مالحظات إرشادية
...................................

يهدف هذا امللحق )ب( إلى تزويد هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف الكويت واجلهات العامة ذات 
الصلة بتحليل وإرشادات صياغة بشأن أحكام معينة "موصى بها" والتي عادًة ما يتم تضمينها يف اتفاقيات الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وشكلت األساس للعديد من مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والتي مت طرحها 

بنجاح يف جميع أنحاء العالم.

أن  إلى  التالية،  األقسام  يف  الواردة  اإلرشادية  واملالحظات  التعاقدية  األحكام  مراجعة  قبل  اإلشارة  جتدر  ذلك،  ومع 
ظروف كل مشروع من مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ستشكل وحتدد يف نهاية املطاف صياغة اتفاقية 
الشراكة، واالتفاقيات ذات الصلة. وبالنظر إلى الطبيعة املعقدة لصفقات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وإلى 
أنه يتعنّي على القطاع العام واألطراف من القطاع اخلاص إجراء دراسة دقيقة ومكثفة مبساعدة األخصائيني القانونيني 
قبل إبرام اتفاقيات الشراكة، ينبغي اعتبار محتويات هذا امللحق )ب( كنقطة بداية مقترحة  واملاليني والفنيني املؤهلني – 
وإحدىاملدخالت لهيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص واجلهة العامة للنظر فيها عند وضع بنود أي 

اتفاقية شراكة بني القطاعني العام واخلاص والتفاوض بشأنها.

القوة القاهرة ب.1 

املالحظات اإلرشادية ب.1.1 

ب .1.1.1 اجلوانب الرئيسية

تشير القوة القاهرة بشكل أساسي إلى األحداث أو الظروف التي:

تعتبر خارجة عن إرادة وسيطرة األطراف املتعاقدة؛ و أ| 

جتعل من املستحيل على أحد األطراف الوفاء بجميع التزاماته التعاقدية أو جزء هام منها )أي أنها ذات طبيعية  ب| 
تقييدية يف ما يتعلق بتنفيذ االلتزامات التعاقدية(.

يتمثل الهدف من أحكام القوة القاهرة يف اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف توزيع اآلثار املالية واملتعلقة 
بالوقت التي تنتج عن أحداث القوة القاهرة بني اجلهة العامة )اجلهة املتعاقدة( التي تبرم اتفاقية شراكة مع شركة خاصة 
)شريك القطاع اخلاص(. يجب أن يكون االفتراض املبدئي لكل من الطرفني بأن يتم تقاسم مخاطر وقوع حدث قوة قاهرة 
ألنه يتخطى سيطرة الطرفني وال يكون أي من الطرفني يف وضع أفضل من الطرف اآلخر إلدارة مخاطر هذا احلدث أو 

اآلثار املترتبة عليه.
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ويف حني أنه تتم عادًة صياغة األحكام بشكل مشترك، غالباً ما يكون الطرف املتضرر على األرجح هو شريك القطاع 
اخلاص وهذا يثير بعض القضايا املهمة للجهة املتعاقدة، ومنها:

ما هي األحداث التي ميكن اعتبارها على أنها أحداث قوة قاهرة؛ أ| 

ما إذا كان ينبغي تعويض شريك القطاع اخلاص نتيجًة حلادث صوة قاهرة )على سبيل املثال، عن زيادة التكاليف و/ ب| 
أو خسارة اإليرادات( وكيف؛

ما إذا كان ينبغي تأجيل املراحل الرئيسية مبوجب اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص نتيجًة حلدث قوة  ج| 
قاهرة وإلى متى ينبغي تأجيلها؛

ما إذا كان ينبغي إعفاء شريك القطاع اخلاص أو اجلهة املتعاقدة من التزاماته باألداء مبوجب اتفاقية الشراكة بني  د| 
القطاعني العام واخلاص ومن التداعيات ذات الصلة )على سبيل املثال، مخاطر الفسخ بسبب التقصير(؛ و

ما إذا كان ينبغي فسخ اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إذا استمر حدث قوة قاهرة لفترة زمنية كبيرة  هـ| 
وما هو التعويض عن الفسخ الذي يجب دفعه، إن وجد.

من أجل اعتبار حدث ما على أنه حدث قوة قاهرة، قد يتطلب التعريف أيضاً أن احلدث لم يكن قاباًل للتوقع أو إذا كان 
قاباًل للتوقع، أنه لم يكن من املمكن جتنبه. وتختلف املمارسة بني البلدان وقد تعتمد على مفاهيم قانونية أساسية أو على 
طبيعة ومدى القائمة املتفق عليها ألحداث القوة القاهرة. ويّوفر القسم ب.1.2 منوذج صياغة يشمل ويستبعد على حّد 

سواء مفهوم قابلية التوقع.

ب.1.1.1  العالقة مع األنواع األخرى من األحداث

يف عقد جتاري تقليدي، على سبيل املثال بني كيانني من القطاع اخلاص، تيشمل عادًة مخاطر القوة القاهرة التي يتم 
تقاسمه بني األطراف حاالت "القضاء والقدر" مثل الكوارث الطبيعية واألوبئة )التي غالباً ما تتم اإلشارة إليها بـ "قوة 
قاهرة طبيعية"(، فضاًل عن األحداث "السياسية" مثل اإلضرابات العامة والتأميم ورفض القطاع العام مبنح التراخيص 

)التي غالباً ما تتم اإلشارة إليها بـ "القوة القاهرة السياسية"(. 

يف اتفاقية الشراكة طويلة األجل بني القطاعني العام واخلاص، إذا كان أحد الطرفني هو إحدى جهات القطاع العام، يتم 
إجراء فحص دقيق لنوع األحداث السياسية التي متثل قوة قاهرة والتي قد تنشأ خالل مدة اتفاقية الشراكة وكيف ينبغي 
توزيع كل من هذه املخاطر. إن تقرير ما إذا كان ينبغي أن تتحمل اجلهة املتعاقدة املخاطر وحدها، أو توزيعها بني الطرفني، 
أو أن يتحملها شريك القطاع اخلاص كمخاطر جتارية، ميكن أن ميثل صعوية يف املمارسة العملية. وسيعتمد حتماً على 
الوضع يف البلد املعني ونوع احلدث الذي يجري النظر فيه ومستوى النفقات الطارئة الذي سيحددشريك القطاع اخلاص 
قيمته يف عرضه من أجل تغطية اخلطر إذا كان هو من سيتحّمله. على سبيل املثال، يف حني أنه من املقبول عادًة أن نوع 
املخاطر السياسية التي تتحملها اجلهة املتعاقدة بشكل كامل تشمل اإلجراءات التي تتخذها الدولة مثل التأميم الكامل 
ملشروع الشراكة، إال أن املوقف إزاء أحداث احلرب سيعتمد على البلد املعني. فإذا كان أي نوع من أحداث احلرب املدنية أو 
اخلارجية مستبعد إلى حد كبير، قد يكون شريك القطاع اخلاص مطمئناً للتعامل مع اخلطر باعتباره قوة قاهرة يتقاسمها 
الطرفني وبالتالي سيكون سعر بند النفقات الطارئة الوارد يف العرض املقدم منه منخفض نسبياً. غير أنه يف البلدان األكثر 
عرضة حيثما تكون مخاطر احلرب مرتفعة، قد ال يكون شريك القطاع اخلاص مستعداً لتحمل أي مخاطر على اإلطالق 
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)أو بدالً من ذلك سيضع سّعر مرتفع لبند النفقات الطارئة يف عرضه بحيث تبدوا اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص مكلفة للغاية أو حتى ال ميكن حتملها(. ويف هذه احلالة، قد يكون من األنسب اعتبار هذه األحداث على أنها 

مخاطر تتحملها اجلهة املتعاقدة، أو النظر فيها بشكل أكثر انتقائية.

إذا كان سيتم حتميل اجلهة املتعاقدة وحدها أحداث املخاطر السياسية، من املرجح أن تكون هناك حاجة إلى تناول هذه 
األحداث بصورة منفصلة يف أحكام مخصصة. ويف هذا امللحق )ب(، يتم اعتبار األحداث يف إطار هذه الفئة كأحداث 
ناجتة عن "إجراء حكومي مادي وسلبي". وتتم معاملتها بشكل منفصل يف النص التعاقدي اخلاص بها وستتم مناقشتها 
الشركاء من  يوافق  وبدالً من ذلك، عندما  والسلبي(18.  املادي  )اإلجراء احلكومي  القسم ب.2  التفصيل يف  مبزيد من 
القطاع اخلاص على أن احتمال وقوع نوع املخاطر السياسية التي من املرجح أن تنشأ محدوداً، فيمكن التعامل معها من 
خالل أحكام تقاسم مخاطر القوة القاهرة، مع أحكام منفصلة تتناول األحداث اخلاصة التي يتحمل مخاطرها إما اجلهة 

املتعاقدة )مثل انتهاك العقد من قبل اجلهة املتعاقدة أو حدوث تغير يف القانون( أو شريك القطاع اخلاص19.

ليس هناك من نهج صائب أو خاطئ ويبقى املبدأ األساسي هو نفسه – ينبغي نسب املخاطر إلى الطرف الذي يكون قادراً 
على السيطرة عليها و/أو إدارتها بشكل أفضل وينبغي أن تعاجلها اتفاقية الشراكة بطريقة تتسم بأقصى قدر ممكن من 

الوضوح.

البند التعاقدي ب.1.2  

ب.1.2.1   خيار الصياغة رقم 1: تعريف شامل مفتوح، يتضمن مفهوم قابلية التوّقع

تعريف حدث القوة القاهرة

يف عقد الشراكة احلالي، يعني "حدث القوة القاهرة" أي حدث أو ظرف أو مزيج من األحداث أو الظروف:  |1

يتخّطى السيطرة املعقولة للطرف املتضرر بهذا احلدث أو الظرف أو املزيج من األحداث أو الظروف )"الطرف  أ| 
املتضرر"(؛

لم يكن متوّقعاً، أو إذا كان قاباًل للتوّقع، لم يكن من املمكن منعه أو جتنبه أو التغلّب عليه من قبل الطرف  ب| 
املتضرر بعد اتخاذ كافة االحتياطات املعقولة والعناية الواجبة؛

يجعل الطرف املتضرر مباشرًة غير قادراً على االمتثال لكل أو جزء مهم من التزاماته مبوجب عقد الشراكة  ج| 
احلالي؛ و

18 ميكن رؤية هذا النوع من النهج، على سبيل املثال، يف بعض مشاريع الطاقة يف أفريقيا )مثل Zambia Scaling Solar Programme اخلاص مبؤسسة التمويل الدولية(. 
19 يبدو أنه مت اختيار هذا النهج التفاقية حتويل الطاقة وشراء املياه التي مت إبرامها ملرحلة مشروع الزور الشمالي I محطة توليد الطاقة وحتلية املياه )كما مت إبرامها يف ديسمبر 2013( وكذلك مشروع 
اتفاقية حتويل الطاقة وشراء املياه، كما مت إدراجه يف طلب تقدمي العروض للمرحلة الثانية من مشروع الزور الشمالي. ومبوجب االتفاقيات، يتم تسجيل األحداث السياسية وكذلك التغير يف القانون 

كنوع منفصل من األحداث )"حدث املخاطر احلكومية"( والذي يُشمل كجزء من احلكم العام للقوة القاهرة.
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ليس نتيجة مباشرة إلخالل الطرف املتضرر بإلتزاماته مبوجب عقد الشراكة احلالي، أو يف ما يتعلق بشريك  د| 
القطاع اخلاص، مبوجب أي اتفاقية مشروع أخرى. ]يجب أن تشكل االلتزامات االمتثال للقانون املطّبق[

يشمل حدث القوة القاهرة، على سبيل املثال ال احلصر، الظروف التالية، على أن تستويف املعايير املنصوص عليها يف   |2
البند 1.1)1( أعاله:

والزوابع  والتيفون  واإلعصار  العواصف  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  الطبيعية،  والكوارث  والوباء  الطاعون  أ| 
والعاصفة الثلجية والزالزل والنشاط البركاني واالنهيارات األرضية والتسونامي والفيضانات والبرق واجلفاف؛

احلريق أو االنفجار أو التلوث النووي أو البيولوجي أو الكيميائي )ليس بسبب إهمال شريك القطاع اخلاص أو  ب| 
مقاوليه أو أي مقاول من الباطن أو مورد أو بائع تابع له(؛

احلرب )سواء كانت معلنة أم غير معلنة(، والنزاع املسلّح )مبا يف ذلك على  ت| 
سبيل املثال ال احلصر الهجوم العدواني أو احلصار أو احلظر العسكري( أو 
األعمال القتالية أو الغزو أو عمل عدو أجنبي أو عمل إرهابي أو تخريب أو 

قرصنة ]يف كل حالة، الذي يحدث خارج البلد[؛

أو  العسكرية  والسلطة  والثورة،  والتمرد  الشغب  وأعمال  األهلية،  احلرب  ث| 
املغتصبة، واالنتفاضات، والعصيان أو االضطراب املدني، والعنف الغوغائي، 

والعصيان املدني ]، يف كل حالة، الذي يحدث خارج البلد[.

التلّوث اإلشعاعي أو اإلشعاعات املؤينة ]التي حتدث خارج البلد[؛ أو ج| 

املصانع  واحتالل  اجلزئي،  واإلضراب  واإلغالق،  واإلضرابات،  املقاطعة،  مثل  العامة  العمالية  االضطرابات  ح| 
واملباني، باستثناء األحداث املماثلة التي هي فريدة ملشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص واخلاصة 

بشريك القطاع اخلاص أو مقاوليه من الباطن ]، والتي حتدث خارج البلد[.

اآلثار املترتبة على حدث القوة القاهرة

يستويف  أن  شريطة  الشراكة  عقد  التزاماته مبوجب  من  املتضرر  الطرف  يُعفى  قاهرة،  قوة  حدث  وقوع  حال  يف   |3
متطلبات البند )4( أدناه.

ليتّم إعفاءه مبوجب البند )3( أعاله، يتعنّي على الطرف املتضرر:  |4

يف أسرع وقت ممكن عملياً، ويف كل األحوال خالل ]    [ )•( يوم عمل[ من التاريخ الذي يصبح فيه على علم  أ| 
بأن حدث قوة قاهرة تسبب أو من املرجح أن يتسبب اإلخالل بأي من التزاماته مبقتضى عقد الشراكة احلالي، 
أن يعطي الطرف اآلخر إشعاراً يطالبه بإعفائه من التزاماته مبوجب عقد الشراكة، مبا يف ذلك تقدمي )1( 
أدلة مقبولة تثبت وقوع حدث القوة القاهرة، و)2( تفاصيل كاملة حول طبيعة حدث القوة القاهرة، و)3( تاريخ 
وقوع احلدث؛ و)4( مدته احملتملة؛ و)5( تفاصيل التدابير املتخذة للتخفيف من اآلثار املترتبة على حدث القوة 

القاهرة.

قائمة باألحداث التي سيتم 
لظروف  بشأنها  التفاوض 
املشروع احملددة، مع األخذ 
يف االعتبار أيضا ما إذا كان 
مخاطر  مع  التعامل  ينبغي 
بشكل  معينة  سياسية 
»إجراء  باعتبارها  منفصل 
حكومي ذات تأثير جوهري 

سلبي« أم ال

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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املُشار  اإلشعار  استالم  من  عمل[  يوم   )•(  ]     [ خالل  ب|	
عن  اآلخر  الطرف  يبلغ  أن  أعاله،  )أ(  البند  يف  إليه 
التفاصيل الكاملة لإلعفاء املطلوب، فضاًل عن املعلومات 
املتعلقة بكافة اإلجراءات املتخذة من قبل الطرف املتضرر 

للتخفيف من اآلثار املترتبة على حدث القوة القاهرة؛

أن يثبت للطرف اآلخر:  ج|	

أنه لم يكن بإمكان الطرف املتضرر ومقاوليه من الباطن تفادي وقوع هذا احلدث أو اآلثار املترتبة عليه من   )i
خالل خطوات يُتوقع أنهم اتخذوها، من دون تكبّد تكلفة كبيرة؛ 

أّن حدث القوة القاهرة ترتب عليه بصورة مباشرة ضرورة اإلعفاء املطلوب؛  )ii

لم يكن بإمكان الطرف املتضرر أن يعمل بصورة معقولة على التخفيف من حدة اآلثار املترتبة، مبا يف ذلك من   )iii
خالل اللجوء إلى موارد بديلة للخدمات واملعدات واملواد ومعدات البناء، من دون تكبد تكلفة كبيرة؛ و

أّن الطرف املتضرر يبذل كافة اجلهود املعقولة من أجل تنفيذ التزاماته مبوجب عقد الشراكة والتي تأثرت   )iv
نتيجة لهذا احلدث.

إذا امتثل الطرف املتضرر اللتزاماته مبوجب البند )4( أعاله، يُعذر عندها من أداء التزاماته مبوجب عقد الشراكة   |5
احلالي طاملا كان مقل هذا االمتناع أو اإلعاقة أو التأخر يف األداء بسبب حدث القوة القاهرة.

]إذا مت تقدمي املعلومات املطلوبة مبوجب البند )4( أعاله بعد التواريخ املُشار إليها يف ذلك البند، عندها ال يحق   |6
للطرف املتضرر احلصول على أي إعفاء خالل الفترة التي تأخر يف تقدمي املعلومات بشأنها[.

يتعنّي على الطرف املتضرر إخطار الطرف اآلخر يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد توقف حدث القوة   |7
القاهرة أو أن هذا احلدث لم يعد يعيق قدرة الطرف املتضرر على الوفاء بااللتزامات السارية مبقتضى عقد الشراكة 
احلالي. وبعد هذا اإلخطار، تتم مواصلة تنفيذ عقد الشراكة احلالي وفقاً لألحكام التي كانت موجودة مباشرًة قبل 

وقوع حدث القوة القاهرة.

تتطلب هذه املدة الزمنية دراسة متأنية - يجب أن 
يقدم اإلشعار يف موعده ولكن مع السماح للطرف 
كاملة  استراتيجية  لوضع  معقول  بوقت  املتضرر 

للتخفيف من التداعيات.



229

فسخ	العقد	بسبب	قوة	قاهرة	تستمر	لفترة	طويلة

إذا استمّر حدث قوة قاهرة لفترة متواصلة تزيد عن ]180-360 يوماً تقوميياً[، يجوز ألي من الطرفني، وفقاً لتقديره، أن 
يفسخ عقد الشراكة احلالي من خالل تقدمي إشعار خطي إلى الطرف اآلخر بفسخ العقد على أن يعتبر نافذاً بعد ]ثالثني 
من استالمه. ويف حالة استمرار حدث القوة القاهرة بنهاية فترة ]الثالثني )30( يوماً[ هذه، ينتهي  )30( يوماً تقوميياً[ 
عقد الشراكة وفقاً للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم البند الذي ينظم فسخ العقد[ ويحق لشريك القطاع اخلاص احلصول على 

التعويض املنصوص عليه يف البند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند التعويض عن الفسخ بسبب قوة قاهرة[.

ب.1.2.2	خيار	الصياغة	رقم	2:	قائمة	شاملة	باألحداث	احملددة،	ال	يوجد	مفهوم	عدم	قابلية	التوّقع20

التعريف	املطلوب

“حدث القوة القاهرة” يعني حدوث ما يلي بعد تاريخ عقد الشراكة:

حرب أو حرب أهلية أو غزو أو نزاع مسلح أو أعمال إرهابية أو تخريب؛ أو أ|	

تلّوث نووي أو كيميائي أو بيولوجي ما لم يكن مصدر التلوث أو سببه ناجتاً عن أفعال أو خرق من جانب شريك القطاع  ب|	
اخلاص أو مقاوليه من الباطن؛ أو

موجات الضغط الناجمة عن أجهزة تنتقل بسرعة تفوق سرعة الصوت، ت|	

يترتب عليه بشكل مباشر أن يصبح أي من الطرفني )»الطرف املتضرر”( غير قادراً على الوفاء بجميع التزاماته أو جزء 
كبير منها مبوجب عقد الشراكة احلالي.

اآلثار	املترتبة	على	القوة	القاهرة

ال يجوز ألي طرف أن يرفع مطالبة عن إخالل الطرف اآلخر بأي من التزاماته مبوجب عقد الشراكة أو أن ينسب   |1
أي مسؤولية للطرف اآلخر عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها ذلك الطرف طاملا وقع حدث قوة قاهرة وتعذر عليه 
أداء التزاماته بسبب حدث القوة القاهرة ذلك. ولتجنب االلتباس )دون اإلخالل بالبندين 1.1)5( أو 1.1)7( أدناه(، 
ال يجوز للجهة املتعاقدة فسخ عقد الشراكة احلالي بسبب ]أدخل مصطلح معّرف إلخالل شريك القطاع اخلاص[ إذا 

كان ]إخالل شريك القطاع اخلاص[ بسبب حدث قوة قاهرة.

ال يوجد يف البند )1( أعاله ما يؤثر على أي حق يف إجراء أي خصومات أو أي خصومات متت نتيجة لـ ] أدخل إحالة   |2
إلى البنود التي تناول آلية التسعير والدفع[ يف الفترة التي استمّر فيها حدث القوة القاهرة.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية

20 لم يتم إدراج مفهوم عدم قابلية التوّقع يف إطار أحكام القوة القاهرة يف اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه املذكورة يف احلاشية رقم 11. 
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عند وقوع حدث قوة قاهرة، يتعنّي على الطرف املتضرر إخطار الطرف اآلخر يف أقرب وقت ممكن عملياً. ويجب أن   |3
يتضمن اإلخطار تفاصيل حدث القوة القاهرة، مبا يف ذلك الدليل على تأثيره على التزامات الطرف املتضرر وأي 

إجراء مقترح للتخفيف من تأثيره.

على  يتعنّي  اإلخطار،  هذا  بعد  عملياً  وقت ممكن  أقرب  يف   |4
الطرفني التشاور مع بعضهما البعض بحسن نية وبذل كافة 
اجلهود املعقولة لالتفاق على الشروط املناسبة للتخفيف من 
استمرار  وتسهيل  القاهرة  القوة  حدث  على  املترتبة  اآلثار 

تنفيذ عقد الشراكة.

يف حال عدم االتفاق على مثل هذه الشروط يف أو قبل التاريخ   |5
الذي يأتي بعد ]120[ يوماً من تاريخ بدء حدث القوة القاهرة وبقي حدث القوة القاهرة مستمراً أو إذا بقيت تداعياته 
بحيث لم يستطع الطرف املتضرر الوفاء بالتزاماته مبوجب عقد الشراكة احلالي لفترة تزيد عن ]180[ يوماً، عندها، 
مع مراعاة البند )6( أدناه، يجوز ألي من الطرفني فسخ عقد الشراكة من خالل تقدمي إشعار خطي مدته ]30[ يوماً 

إلى الطرف اآلخر.

يف حال فسخ عقد الشراكة مبوجب البند )5( أعاله أو البند )7( أدناه:  |6

أدخل إشارة إلى رقم البند اخلاص  يكون التعويض متوجب الدفع من قبل اجلهة املتعاقدة وفقاً للمادة رقم ]  أ| 
بالتعويض عن الفسخ بسبب قوة قاهرة[؛ أو

يجوز للجهة املتعاقدة أن تلزم شريك القطاع اخلاص بنقل ملكيته وحصته وحقوقه يف أي ]أدخل مصطلح محدد  ب| 
ألصول املشروع ذات الصلة[ أو يف ما يتعلق بها إلى اجلهة املتعاقدة.

إذا قدم شريك القطاع اخلاص إشعاراً إلى اجلهة املتعاقدة مبوجب البند )5( أعاله برغبته يف فسخ عقد الشراكة،   |7
عندها يجوز للجهة املتعاقدة إما قبول هذا اإلشعار أو اإلجابة خطياً يف أو قبل التاريخ الذي يصادف أول يوم بعد 
انقضاء ]10[ أيام من تاريخ استالمه تعبر عن مطالبتها مبواصلة عقد الشراكة. ويف حال قيام اجلهة املتعاقدة بتقدمي 

إشعار من هذا القبيل إلى شريك القطاع اخلاص، عندها:

ابتداًء  يُدرج مصطلح معّرف لدفعات اإلتاحة[  يتعنّي على اجلهة املتعاقدة أن تدفع لشريك القطاع اخلاص ]  أ| 
من اليوم الذي يلي التاريخ الذي كان ليتم فسخ عقد الشراكة فيه مبوجب البند )5( أعاله كما لو أن مت تقدمي 

]يُدرج مصطلح معّرف للخدمة[ بالكامل؛ و

يوماً( املقدم من اجلهة  ال يُفسخ عقد الشراكة إال بعد انقضاء مّدة اإلشعار اخلطي )على أال تقّل عن ]30[  ب| 
املتعاقدة إلى شريك القطاع اخلاص بشأن رغبتها يف فسخ عقد الشراكة. 

عقب وقوع حدث قوة قاهرة، على الطرفني يف كافة األوقات بذل كافة اجلهود املعقولة ملنع والتخفيف من اآلثار   |8
املترتبة على أي تأخير ويتعنّي على الطرف املتضرر طوال مدة استمرارية حدث القوة القاهرة اتخاذ كافة اخلطوات 
أو  القاهرة  القوة  حدث  على  املترتبة  اآلثار  على  للتغلب  املجال  هذا  يف  عليها  املتعارف  اجليدة  للممارسات  وفقاً 

التخفيف من حدتها.

على سبيل املثال، إذا وقع حدث القوة القاهرة خالل 
على  االتفاق  للطرفني  والتشييد، ميكن  البناء  مرحلة 
لفترة  الصلة  ذات  األساسية  املراحل  تواريخ  تأجيل 

معقولة، مع مراعاة التأثير املرجح للتأخير. 
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يتعنّي على الطرف املتضرر إخطار الطرف اآلخر يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد أن يتوقف حدث القوة القاهرة   |9
أو زوال أثره على قدرة الطرف املتضرر على الوفاء بااللتزامات الواجبة مبقتضى عقد الشراكة احلالي. وبعد هذا 

اإلخطار، يستمر تنفيذ عقد الشراكة وفقاً لألحكام التي كانت موجودة مباشرًة قبل وقوع حدث القوة القاهرة.

اإلجراء احلكومي املادي والسلبي ب.2 

مالحظات إرشادية  ب.2.1 

ينطبق مفهوم »اإلجراء احلكومي املادي والسلبي« على العقود، مثل اتفاقيات الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، حيث 
يكون أحد الطرفني كيان من القطاع العام أو حكومة. إن أحداث اإلجراء احلكومي املادي والسلبي عادًة:

تؤّخر أو متنع شريك القطاع اخلاص من أداء التزاماته التعاقدية؛ و/أو أ| 

لها تأثير مالي مادي وسلبي على شريك القطاع اخلاص؛ و ب| 

تندرج ضمن سيطرة اجلهة العامة/احلكومة أو أن اجلهة العامة/احلكومة ميتلك القدرة على إدارتها بشكل أفضل  ج| 
باملقارنة مع شريك القطاع اخلاص،

ألحداث  احملتمل  التأثير  وبسبب  العامة/احلكومة.  اجلهة  إلى  األحداث  بهذه  املرتبطة  املخاطر  عادًة  تُنسب  وبالتالي، 
اإلجراء احلكومي املادي والسلبي على قدرة شريك القطاع اخلاص على أداء التزاماته التعاقدية واحلصول على املقابل، 
مهمة  احتماالت  أي  وسيتوقعون  بعناية  األحداث  هذه  وقوع  احتمال  بتقييم  ومقرضيه  اخلاص  القطاع  شريك  سيقوم 
لإلجراءات احلكومية املادية والسلبية التي سيتم حتديدها. وبالتالي، يتمثل الهدف من البند اخلاص باإلجراء احلكومي 
املادي والسلبي هو حتميل اجلهة املتعاقدة بعض األنواع املتفق عليها من املخاطر السياسية، ومعاجلة اآلثار املترتبة على 

هذه املخاطر التي حتدث ومنح شريك القطاع اخلاص اإلعفاء والتعويض املناسبني.

وكما ورد ذكره يف القسم )ب.1.1.1(، تتم اإلشارة أيضاً إلى أحداث اإلجراءات احلكومية ذات التأثير املادي والسلبي بـ 
»مخاطر سياسية« أو »القوة القاهرة الناجتة عن أمور سياسية«. وغالباً ما يصعب من الناحية العملية رسم احلد الفاصل 
بني املخاطر السياسية )املنسوبة إلى اجلهة املتعاقدة( وبني بعض املخاطر التجارية )التي يُتوقع من شريك القطاع اخلاص 
حتملها أو تقاسمها(. ومن املقبول عادًة أن أحداث اإلجراء احلكومي املادي والسلبي تشمل األحداث املتعلقة باحلرب 
يف البلد املعني، فضاًل عن األفعال املتعمدة للدولة، مثل التأميم الكامل أو مصادرة مشروع الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص )مبا يف ذلك وضع اليد التدريجي، الذي غالباً ما يتم بشكل غير مباشر وعلى مدى فترة زمنية( وإعالن وقف 
للدفعات الدولية وحظورات على صرف العملة إلى عملة أجنبية. وقد يشمل اإلجراء احلكومي املادي والسلبي إخفاقات 

اجلهة املتعاقدة أو أي كيان عام آخر يف منح التراخيص أو االمتثال لبعض االلتزامات.

حتى عندما يتم إدراجها، ميكن تنظيم األحكام اخلاصة باإلجراءات احلكومية املادية والسلبية بطريقٍة مختلفٍة مبا أن 
املخاطر السياسية تختلف من بلد إلى آخر. فعلى سبيل املثال، قد تختار بعض اجلهات املتعاقدة أن تعالج أحداثاً مثل 
التغير يف القانون والتقصير من جانب اجلهة املتعاقدة يف أحكام منفصلة، يف حني أن جهات متعاقدة أخرى قد تدرجها 

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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ضمن األحكام اخلاصة باإلجراءات احلكومية املادية والسلبية21.  

ويف هذا امللحق )ب(، ميكن مقارنة أحداث اإلجراء احلكومي املادي والسلبي بشكل واضح مع أحداث القوة القاهرة كون 
مخاطر وقوعها مخصصة بالكامل إلى اجلهة املتعاقدة وبالتالي يتم تناولها بشكل منفصل يف البند التعاقدي اخلاص بها.

البند التعاقدي  ب.2.2 

تعريف اإلجراء احلكومي املادي والسلبي

والسلبي”  املادي  احلكومي  “اإلجراء  فإن  احلالي،  الشراكة  عقد  ألغراض   |1
يعني أي عمل أو امتناع من جانب اجلهة املتعاقدة أو أي جهة عامة معنية 
]يُرجى التحديد إذا لزم األمر[ أو حدث محدد يف البند )1( أدناه، يحدث 
خالل مدة عقد الشراكة احلالي والذي )أ( يترتب عليه بشكل مباشر أن 
يصبح شريك القطاع اخلاص غير قادراً على اإللتزام بكل أو بعض التزاماته 
على  سلبي[  ]جوهري[  تأثير  له   )2( و/أو  احلالي  الشراكة  عقد  مبوجب 

]تكاليف أو عائدات[ ]تُدرج املصطلحات املعّرفة[.

ألغراض البند )1( أعاله، فإن أي فعل أو امتناع يعني ويقتصر على الظروف التالية:  |2

أو  ترخيص  أي  اخلاص  القطاع  شريك  منح  عن  معنية  عامة  جهة  أي  تخلف  أ| 
تصريح مطلوب ألغراض أداء شريك القطاع اخلاص اللتزاماته أو جتديده و/
أو تنفيذ حقوقه مبوجب عقد الشراكة، ويف كل حالة ضمن املدة الزمنية التي 
يحددها ]القانون واجب التطبيق[، إال إذا كان هذا التقصير ناجت عن عدم امتثال 

شريك القطاع اخلاص ]للقانون واجب التطبيق[ ;

أي عمل من أعمال احلرب )سواء كانت معلنة أم غير معلنة(، أو الغزو، أو نزاع  ب| 
مسلح، أو عمل عدو أجنبي، أو حصار، أو حظر، أو ثورة ]يحدث داخل ]اسم 

البلد[[ 

وضع  تفادي  أمكن،  حيثما  ينبغي، 
لتقليل  معرفة  غير  مادية  معايير 
ممكن. حد  أدنى  إلى  النزاع   خطر 
ويف حالة استخدام الصياغة »التأثير 
املادي والسلبي«، فإنه من املستحسن 
نقدي  تأثير  إلى  بالرجوع  تعريفه 

محدد.

القانون  تعريف  يجب 
كان  إذا  بعناية  املطبق 
يف  أيضا  يستخدم 
مثل  أخرى  سياقات 

التغيير يف القانون

للموقف  وفقاً  الصياغة 
الصدد  هذا  يف  املعتمد 

يف أحكام القوة القاهرة

21 انظر احلاشية رقم 20 يف ما يتعلق بكيفية التعامل مع كل من أحداث القوة القاهرة وأحداث اإلجراء احلكومي ذات التأثير املادي والسلبي مبوجب اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه املبرمة 
مؤخراً يف الكويت. 
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التلوث اإلشعاعي أو اإلشعاع املؤين، ]مصدره يف ]اسم البلد[[؛ ت| 

أي أعمال شغب أو مترد أو اضطراب مدني أو عمل إرهابي أو حملة إرهابية  ث| 
]يحدث داخل ]اسم البلد[[؛ 

أي إضراب أو إضراب مقنن أو جزئي ال يكون سببه األساسي الرغبة يف التأثير  ج| 
قبل  من  العمل  ظروف  على  احلفاظ  أجل  من  املتضرر  الطرف  أعمال  على 

الطرف املتضرر أو حتسينها ]يحدث داخل ]اسم البلد [[؛

أي استمالك أو استحواذ إلزامي أو تأميم من قبل أي جهة معنية ألي أصول أو حق لشريك القطاع اخلاص،  ح| 
مبا يف ذلك أي من األسهم التي ميتلكها؛

أي عمل أو امتناع من قبل أي جهة معنية يؤّثر سلباً على مشروعية عقد الشراكة احلالي أو على صحته أو   خ| 
طابعه اإللزامي أو قابليته للتنفيذ؛ و

]تتم إضافة أي حدث خاص مبشروع الشراكة مثل إنشاء بعض البنى التحتية املنافسة )على سبيل املثال، طريق  د| 
مجاني متاخم للطريق املقامة برسم مرور مبوجب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص( أو حدث تلوث[.

اآلثار املترتبة على اإلجراء احلكومي املادي والسلبي

يف حالة حدوث إجراء حكومي مادي وسلبي، )1( يُعذر شريك القطاع اخلاص من أداء التزاماته مبوجب عقد الشراكة   |3
طاملا كان عدم التنفيذ أو اإلعاقة أو التأخر يف التنفيذ بسبب إجراء حكومي مادي وسلبي و)2( يحق له احلصول 

على تعويض مبوجب عقد الشراكة احلالي، ويف كل حالة بناء على ووفقاً ألحكام هذا البند 
]البند الكامل[.

للحصول على إعفاء مبوجب البند )3(، يتعنّي على شريك القطاع اخلاص:   |4

من التاريخ الذي  يوم عمل[   ]•[ أية حال خالل  ]وعلى  يف أقرب وقت ممكن عملياً،  أ| 
القطاع اخلاص على علٍم بحدوث إجراء حكومي مادي وسلبي،  يصبح فيه شريك 

يطالبها باحلصول على تعويض و/أو إعفاء من  املتعاقدة إشعاراً  إعطاء اجلهة 
التزاماته مبوجب عقد الشراكة، وبعدها ينظر الطرفان بحسن نية يف أي خيار 

للتخفيف من األثر املترتب على اإلجراء احلكومي املادي والسلبي؛

إليه يف  املُشار  املتعاقدة لإلشعار  أيام عمل من استالم اجلهة   ]•[ القيام خالل  ب| 
البند )3( )أ( أعاله بإعطاء التفاصيل الكاملة عن )1( اإلجراء احلكومي املادي 
اإليرادات  يف  خسارة  و/أو  املشروع  تكاليف  يف  مقّدر  تغيير  أي  و)2(  والسلبي 
يطالب بها و/أو تأخير و/أو أي انتهاك اللتزامات شريك القطاع اخلاص مبوجب 

عقد الشراكة احلالي.

زمنية  مهلة  إدراج 
بالنظر  معقولة 
مستوى  إلى 
الذي  التفصيل 
حتديده  يجب 

بالكامل.

زمنية  مهلة  إدراج 
إلى  بالنظر  معقولة 
مستوى التفصيل الذي 
يجب حتديده بالكامل.

للموقف  وفقاً  الصياغة 
الصدد  هذا  يف  املعتمد 

يف أحكام القوة القاهرة

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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أن يثبت للجهة املتعاقدة: ج| 

أنه لم يكن بإمكان شريك القطاع اخلاص تفادي وقوع هذا احلدث أو اآلثار املترتبة عليه من خالل خطوات   (i
يُفترض أنه اتخذها، من دون تكبّد تكلفة ]مادية[؛ 

خسارة  و/أو  املشروع  تكاليف  يف  املقّدر  للتغير  املباشر  السبب  كان  والسلبي  املادي  احلكومي  اإلجراء  أّن   (ii
اإليرادات و/أو تأخير و/أو اإلخالل بالتزامات شريك القطاع اخلاص مبوجب عقد الشراكة احلالي؛

أّنه لم يكن بإمكان شريك القطاع اخلاص تقليل أو التعويض عن الوقت الضائع و/أو اإلعفاء من االلتزامات   (iii
مبوجب عقد الشراكة؛ و

أّن شريك القطاع اخلاص يبذل كل اجلهود املعقولة من أجل أداء التزاماته املتأثرة مبوجب عقد الشراكة.  (iv

إذا امتثل شريك القطاع اخلاص اللتزاماته مبوجب البند )3( أعاله، عندها يتعنيّ على اجلهة املتعاقدة أن:  |5

يف  املقّدر  التغيير  عن  اخلاص  القطاع  شريك  تعّوض  أ| 
التكاليف  تعكس  بحيث  تسويتها  مع  املشروع  تكاليف 

الفعلية املترتبة بشكل معقول ]وخسارة العائدات[؛

مبوجب  التزاماته  من  اخلاص  القطاع  شريك  إعفاء  ب| 
عقد الشراكة احلالي طاملا أن ذلك بسبب اإلجراء احلكومي املادي والسلبي؛ وإذا حدث اإلجراء احلكومي 
وتسبب بتأخير يف حتقيق ]يدرج مصطلح  املادي والسلبي خالل ]يُدرج مصطلح معّرف لفترة البناء والتشييد[ 

معّرف لتاريخ بدء اخلدمات املقرر[، يتم تأجيل هذا التاريخ لفترة معقولة

اخلاص  القطاع  لشريك  يحق  ال  عندها  أعاله،   )3( البند  يف  إليها  املُشار  ]يف حال تقدمي املعلومات بعد التواريخ   |6
احلصول على أي متديد للوقت أو تعويض أو إعفاء من التزاماته مبوجب عقد الشراكة احلالي يف ما يتعلق بالفترة 

التي تأّخر يف تقدمي املعلومات بشأنها.[

يف حال تعّذر على اجلهة املتعاقدة وشريك القطاع اخلاص التوصل إلى اتفاق بشأن مدى التعويض أو التأخير املترتب   |7
أو إعفاء شريك القطاع اخلاص من التزاماته مبوجب عقد الشراكة، تبعاً للحال، أو إذا لم توافق اجلهة املتعاقدة 
على حدوث ما يستوجب التعويض، وجب على الطرفني تسوية اخلالف وفقاً للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند تسوية 

النزاعات[.

فسخ العقد بسبب إجراء حكومي مادي وسلبي يستمر ملدة طويلة

من  يجوز ألي  تقوميياً[،  يوماً   360-180[ على  تزيد  متواصلة  لفترة  والسلبي  املادي  احلكومي  اإلجراء  استمّر  إذا   |8
الطرفني، وفقاً لتقديره اخلاص، أن يفسخ عقد الشراكة احلالي بإشعار خطي يقدمه للطرف اآلخر بفسخ العقد 
بحيث يعتبر نافذاً بعد ]ثالثني )30( يوماً تقوميياً[ من استالمه. ويف حالة استمرار اإلجراء احلكومي املادي والسلبي 
يف نهاية فترة ]الثالثني )30( يوماً[ هذه، ينتهي عقد الشراكة وفقاً للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم البند الذي ينظم فسخ 

قد  املتعاقدة  اجلهة  كانت  إذا  ما  إلظهار  الصياغة 
اخلاص  القطاع  من  الشريك  إلى  الدفع  يف  استمّرت 

خالل هذه العملية.
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ويحق لشريك القطاع اخلاص احلصول على التعويض املنصوص عليه يف البند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند  العقد[ 
تكاليف الفسخ بسبب إجراء حكومي مادي وسلبي[.

التغيير يف القانون ب.3 

مالحظات إرشادية ب.3.1 

يجب أن تعمل جميع األطراف املتعاقدة يف إطار القانون، وبالتالي يجب أن ندرج التكلفة والوقت وأية آثار أخرى لالمتثال 
العام  القطاعني  الشراكة بني  العقود طويلة األجل، مثل عقد  التعاقدية. فخالل مدة  التزاماتها  أداء  للقانون املطبق يف 
واخلاص، ميكن إدخال تغييرات يف القانون لم تكن متوقعة يف بداية العقد. ويف هذا السياق، يقّيم شريك القطاع اخلاص 
كيف سينّفذ التزاماته مبوجب عقد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والسعر الذي سيحتسبه على أساس الدراسة 

املكثفة التفصيلية للظروف املعروفة له عند تقدمي العرض، مبا يف ذلك البيئة القانونية القائمة.

قد يؤدي التغيير غير املتوقع يف القانون إلى جعل تنفيذ شريك القطاع اخلاص اللتزاماته التعاقدية كلياً أو جزئاً أمراً 
مستحياًل أو قد يؤخّر تنفيذها أو يجعل تنفيذها أكثر تكلفة. وقد تنطوي بعض التغييرات يف القانون، على سبيل املثال، 
على زيادة النفقات إذا ما كانت هناك حاجة إلى أعمال كبيرة إضافية )على سبيل املثال االلتزام مبعايير السالمة أو 
املعايير البيئية اجلديدة أو توفير إمكانية الوصول اإللزامي لذوي اإلعاقة(، كما ميكن أن تقلل من األداء الكامل للخدمة 

أثناء تنفيذها. وباملثل، ميكن فرض ضرائب إضافية.

لذلك، تتطلب ممارسة السوق أن تتضمن عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أحكاماً تنّص صراحًة على توزيع 
مخاطر حدوث تغييرات معينة يف القانون حتدث بعد تاريخ محدد )عادًة ما يكون مرتبطاً بالوقت الذي يحدد فيه شريك 
القطاع اخلاص السعر( وتستويف معايير معّينة فيما يتعلق بالتوقع، كما تتناول هذه األحكام كيفية إدارة اآلثار املترتبة على 
التغييرات يف القانون. وهي ال متنع )وال ميكنها أن متنع( حدوث تغييرات يف القانون، التي يُعتبر إصدارها من صالحيات 
اجلهة املُنظمة ذات الصلة. وعادًة ما يؤدي التغيير يف أحكام القانون إلى إعفاء شريك القطاع اخلاص من انتهاك األحكام 
التعاقدية يالقدر الذي يؤّثر فيه االمتثال للقانون اجلديد يف قدرة شريك القطاع اخلاص على أداء التزاماته، ويحّدد أيضاً 

كيف يتم التعامل مع أية تكاليف ناجتة عن االمتثال أو التغييرات الالزمة يف نطاق عقد الشراكة.

هناك عّدة مقاربات لتوزيع مخاطر حدوث تغيير يف القانون، غير أن قدرة اجلهة املتعاقدة على تقاسم مخاطر التغيير يف 
القانون مع الشريك اخلاص ستعتمد أساساً على مخاطر التقلب التشريعي أو التنظيمي يف البلد والقطاع املعنيني، فضاًل 
عن نضج السوق. كما أن مدى إمكانية نقل أية زيادة إضافية يف التكاليف إلى مستخدمني تابعني لطرف ثالث ستكون 

ذات صلة أيضاً.

وبصرف النظر عن تخصيص جميع املخاطر إلى اجلهة املتعاقدة والسيناريو الذي يتحمل فيه شريك القطاع اخلاص جميع 
املخاطر )والذي يعتبر غير مالوف إلى حّد كبير(، يحّدد القسم ب - 3-2 النهجني التاليني22: 

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية

22 كما هو مفّصل يف احلاشية رقم 20، مت اختيار نهج مختلف التفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه األخيرة املبرمة يف الكويت والتي ال يتم مبوجبها التعامل مع التغيير يف القانون بشكل منفصل إمنا 
مت إدراجه كجزٍء من "أحداث املخاطر احلكومية" مبوجب أحكام القوة القاهرة. 
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تقاسم املخاطر األساسية من قبل شريك القطاع اخلاص )كما هو مبني يف القسم ب. 3-2-1 خيار الصياغة رقم 1(:  أ| 
يتم حتديد احلد األدنى للتكلفة، بشكل عام على أساس سنوي، والذي ال يتم تعويض شريك القطاع اخلاص دونه.

تقاسم أكثر تطّوراً للمخاطر )قارن القسم ب- 3-2-2 خيار الصياغة رقم 2(: على مدى العقدين املاضيني، لوحظ  ب| 
يف بعض البلدان اتباع نهج أكثر تطوراً لتقاسم مخاطر التغيير يف القانون، وأصبح جزءاً من مناذج العقود املوحّدة. 
ويستند ذلك إلى التوزيع التالي للمخاطر: التغييرات التمييزية يف القانون، والتغييرات احملّددة يف القانون، والتغييرات 

العامة يف القانون التي تتطلب نفقات رأسمالية يف فترة التشغيل، وأي تغييرات أخرى يف القانون.

البند التعاقدي ب.3.2 

ب.3.2.1  خيار الصياغة رقم 1: احلماية من جميع التغييرات يف القانون

التعريفات املطلوبة

“القانون املّطبق”

“التغيير يف القانون”

“التغيير املتوّقع يف 
تكاليف املشروع”

يعني أي ]مرسوم أو قرار أو قانون أو نظام أو فعل أو قرار أو أمر أو قاعدة أو توجيه )بقدر ما يكون له قوة 
القانون( أو أمر أو معاهدة أو مدونة أو الئحة أو أي تفسير ملا سبق ذكره من قبل سلطة تتمتع باالختصاص على 
املسألة املعنية، كما يتم سّنه أو إصداره أو تشريعه من قبل أي سلطة ذات صلة، يف كل حالة تنطبق يف ]يُدرج 
اسم البلد الذي يقع فيها مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص[؛ ]يتم تعديل الصياغة بحسب الوالية 
القضائية ذات الصلة - أي إشارة إلى التعديالت أو التغييرات أو التمديدات أو اإلستبدال أو إعادة التشريع يجب 

أال تتقاطع مع تعريف التغيير يف القانون[

يعني إجمالي أي زيادة تقديرية يف تكاليف البناء والتشغيل والتمويل مخصوماً منها إجمالي أي انخفاض تقديري 
يف تكاليف البناء والتشغيل والتمويل.

يعني، بعد ]حتديد التاريخ[، أي من األحداث التالية )قد يكون هذا التاريخ فترة زمنية 
قبل تقدمي السعر ولكن ال يكون عادًة أكثر من تاريخ العرض(: 

سّن قانون نافذ جديد؛. 1

إلغاء أو تعديل أو إعادة سّن أي قانون نافذ قائم؛ و / أو. 2

تغيير يف تفسير أي قانون نافذ قائم أو تعديله أو إعادة سّنه؛. 3

والذي

يؤّثر سلباً على قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مبوجب عقد الشراكة أو   (i
)2( ]معدل العائد الداخلي لألسهم يف النموذج املعياري[؛ و

ii) لم يتم ]نشره كمشروع قانون[ يف ]يُدرج مصدر املنشور املطبق للتشريع[ أو لم يكن 
سارياً يف تاريخ اإلعداد. ]يُرجى التعديل حسب االقتضاء لـ »يف املجال العام”[  

يكون  أن  يجب 
والفروع  التعريف 
تعريف  مع  متعادالً 
املطبق  القانون 
أو  احلجج  لتجنب 
أن  ويجب  التعميم، 
عملية  أيضاً  يعكس 
يف  القانون  صنع 
القضائية  الوالية 

ذات الصلة. .
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حدوث تغيير يف القانون

إذا حدث تغيير يف القانون أو أنه سيحدث خالل وقت قصير، يجوز ألي طرف، يف غضون ]ثالثني )30( يوم عمل[   |1
من اليوم الذي يصبح فيه على علٍم بالتغيير يف القانون )أو كان ينبغي أن يكون على علٍم به(، أن يخطر الطرف اآلخر 

إلبداء رأيه بشأن آثاره احملتملة، مع إعطاء تفاصيل عن رأيه بشأن مبا يلي:

أ|  أي تغيير الزم على أحكام عقد الشراكة احلالي، مبا يف ذلك أي تغيير الزم من اجلهة املتعاقدة؛

ما إذا كان اإلعفاء من االمتثال لاللتزامات ضرورياً؛ ب| 

ما إذا كان ينبغي تأجيل أي موعد نهائي مبوجب عقد الشراكة؛ ج| 

أي تغيير )إيجابي أو سلبي( متوقع يف الدخل سينتج مباشرًة عن التغيير ذي الصلة يف القانون؛ د| 

أي تغيير )إيجابي أو سلبي( متوقع يف تكاليف مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص سينتج مباشرًة  ه| 
عن التغيير يف القانون؛ أو

أية نفقات رأسمالية مطلوبة أو لم تعد مطلوبة نتيجًة للتغيير يف القانون. و| 

يف أقرب وقت ممكن وعملياً خالل ] ثالثني )30( يوم عمل[ بعد استالم أي إشعار من الطرف املتضرر، تناقش اجلهة   |2
املتعاقدة وشريك القطاع اخلاص ويتفقان على املسائل املشار إليها يف البند )1( أعاله، وبشأن أي ُسبل يستطيع 
أي من الطرفني من خاللها، إن أمكن، التخفيف من األثر املترتب على التغيير يف القانون، مبا يف ذلك يف ما يتعلق 

بالشريك اخلاص:

عملياً(  ذلك  كان  )حيثما  ذلك  )مبا يف  معقولة  جهوداً  بذل  قد  اخلاص  القطاع  أن شريك  على  أدلة  تقدمي  أ| 
استخدام أسعار تنافسية( إللزام املقاولني من الباطن على احلّد من أي زيادة يف التكاليف وحتقيق أقصى قدر 

من أي تخفيض يف التكاليف؛

توضيح طريقة قياس أي نفقات رأسمالية سيتم تكبّدها أو جتنبها بطريقٍة فعالٍة من حيث التكلفة، مبا يف ذلك  ب| 
إظهار أنه عندما يتم تكبّد مثل هذه النفقات أو كان سيتم تكبّدها، فإن التغييرات املتوقعة يف القانون يف ذلك 

الوقت قد أخذت يف االعتبار من قبل شريك القطاع اخلاص؛

تقدمي أدلة عن الكيفية التي أّثر بها التغيير يف القانون على األسعار التي حتتسبها أي شركات مماثلة على  ج| 
مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ و

إثبات أن أي نفقات مت تفاديها بسبب التغيير يف القانون قد متت مراعاتها يف املبلغ الذي، بحسب رأيه، نشأ  د| 
أو أنه مطلوب مبوجب البندين )1( )ه( أو )1( )و( أعاله.

التغييرات مبوجب  عملية  مع  التعامل  سيتم 
بند مختلف.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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على أنه إذا لم يتمكن األطراف من االتفاق على األثر املترتب على التغيير يف القانون، حُتال املسألة للبت فيها وفقاً للبند 
]تُدرج إشارة إلى رقم بند تسوية النزاعات[.

اآلثار املترتبة على حدوث تغيير يف القانون

إذا اتبع األطراف اإلجراء املنصوص عليه مبوجب البندين )1( و)2( أعاله، عندها:  |3

يُعفى الطرف املتضرر من تنفيذ التزاماته مبوجب عقد الشراكة طاملا كان الفشل أو اإلعاقة أو التأخر يف األداء  أ| 
بسبب تغيير يف القانون؛

إذا حدث تغيير يف القانون قبل تاريخ بدء اخلدمات، ينبغي تأجيل تاريخ بدء اخلدمات املقرر بحيث يراعي األثر  ب| 
املترتب على هذا التغيير؛ و

املقّدر يف تكاليف املشروع  التغيير  يتفق األطراف على قيمة ودفع أي تعويض يعكس  ج| 
التكاليف املترتبة  الفعلي يف  الزيادة أو االنخفاض  وفق ما يتم تعديلها، بحيث تراعي 
بشكل معقول نتيجًة لتغيير القانون، ]على أال يتم دفع أي تعويض يف ما يتعلق بأي تغيير 
يف القانون مبوجب هذا البند ما لم يكن الطرف صاحب املطالبة قادراً على إثبات أن 
الفترة الزمنية ذات  ]تُدرج  التي حدثت خالل  القانون  التغييرات يف  إجمالي أثر كافة 

الصلة، على سبيل املثال، السنة التقوميية[ يتجاوز ]تُدرج القيمة[[.

إذا لم يتم تقدمي اإلشعار واملعلومات ذات الصلة خالل الفترة املُشار إليها يف البند )1( أعاله،   |4
ال يحّق للطرف املتضرر احلصول على أي تعويض أو إعفاء من التزاماته مبوجب عقد الشراكة يف ما يتعلق بالفترة 

التي تأخّرت املعلومات بشأنها.

فسخ العقد بسبب حدوث تغيير يف القانون

إذا ترتب على حدوث تغيير يف القانون أن:  |5

خالل ]•[  أصبح شريك القطاع اخلاص غير قادراً على حتقيق ]يُدرج املصطلح املعّرف لتاريخ بدء اخلدمات[  أ| 
شهراً بعد ]يُدرج املصطلح املعّرف لتاريخ بدء اخلدمات املقرر[؛ أو

تعذر على أحد األطراف تنفيذ التزاماته اجلوهرية مبقتضى عقد الشراكة ملدة ]•[ يوماً متتالياً؛ أو ب| 

اجلهة  من  تغيير  مبوجب  الوضع  هذا  معاجلة  باإلمكان  يكن  ولم  قانوني  غير  الشراكة  عقد  تنفيذ  أصبح  ج| 
املتعاقدة،

يتم حذف البند 
تكن  لم  إذا 
حاجة  هناك 
سقف  لتحديد 

زمني
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يجوز ألي من األطراف، وفقاً لتقديره اخلاص، فسخ عقد الشراكة من خالل إصدار إشعار خطي بفسخ العقد يدخل 
حّيز النفاذ بعد ]ثالثني )30( يوماً تقوميياً[ من تاريخ استالمه من قبل الطرف اآلخر. ويف حالة استمرار التغيير يف القانون 
يوماً هذه، ينتهي عقد الشراكة وفقاً للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم البند الذي ينظم مسألة  يف نهاية فترة ]الثالثني )30([ 
ويحق لشريك القطاع اخلاص احلصول على التعويض املنصوص عليه يف البند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند أجور/ الفسخ[ 

تعويض فسخ العقد بسبب تغيير يف القانون[. 

ب.3.2.2 خيار الصياغة رقم 2: احلماية من التغييرات التمييزية واحملددة يف القانون والتغييرات يف القانون يف 
الفترة التشغيلية التي تتطلب نفقات رأسمالية

التعريفات املطلوبة )انظر أيضًا التعريفات حتت اخليار رقم 1(

التغيير املؤهل يف القانون

إذا حدث تغيير مؤهل يف القانون أو سيحدث قريباً، يجوز ألي من األطراف خالل ]ثالثني )30( يوم عمل ابتداًء من   |1
اليوم الذي أصبح فيه على علٍم )أو كان ينبغي أن يكون فيه على علٍم( بالتغيير املؤهل يف القانون، إشعار الطرف اآلخر 

معرباً عن رأيه حول آثاره احملتملة، مع إعطاء رأيه بالتفصيل بشأن: 

أحكام عقد  على  تغييرات  أية  إدخال  ينبغي  كان  إذا  القطاع اخلاص؛ما  التزامات شريك  تغيير الزم يف  أي  أ| 
الشراكة احلالي للتعامل مع التغيير املؤهل يف القانون، مبا يف ذلك أي تغيير الزم من اجلهة املتعاقدة؛

ما إذا كان اإلعفاء من االمتثال لاللتزامات ضرورياً، مبا يف ذلك  ب| 
التزام شريك القطاع اخلاص بتحقيق أي موعد نهائي تعاقدي و/

أو الوفاء بأي اشتراطات أداء تعاقدي خالل تنفيذ أي تغيير مؤهل 
ذي صلة يف القانون؛

سيتم تناول مختلف العمليات يف إطار بند 
مختلف

“النفقات الرأسمالية”

“التغيير التمييزي يف 
القانون”

“التغيير العام يف القانون”

“التغيير املؤهل يف القانون”

“التغيير احملدد يف القانون”

أدخل  تعني أية نفقات يتم التعامل معها باعتبارها نفقات رأسمالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املقبولة عموماً يف ] 
اسم البلد[ من وقت آلخر.

يعني أي تغيير يف القانون يشير على وجه التحديد إلى )1( تقدمي ]نفس اخلدمات أو خدمات مشابهة للخدمات 
و/أو )2( امتالك أسهم يف شركات تشتمل أعمالها التجارية  يُرجى التحديد[  املقدمة مبوجب عقد الشراكة – 
يُرجى  األساسية على تقدمي ]نفس خدمات أو خدمات مشابهة لتلك التي يتم تقدميها مبوجب عقد الشراكة – 

التحديد[

يعني تغيير يف القانون بخالف التغيير التمييزي يف القانون أو التغيير احملدد يف القانون.

يعني أي تغيير يف القانون ]تؤّثر[ ]تنطبق[ أحكامه صراحًة على:
مشروع الشراكة وليس على مشاريع مماثلة؛ و/أو أ. 

شريك القطاع اخلاص ]أو مقاوليه من الباطن بصفتهم هذه ]وليس على أشخاص آخرين؛ و/أو ب. 
األطراف التي تتوّلى تنفيذ مشاريع الشراكة وليس على أشخاص آخرين. ج. 

يعني:
تغييراً متييزياً يف القانون؛ أ. 

تغييراً محدداً يف القانون؛ أو ب. 
تغييراً عاماً يف القانون يدخل حّيز النفاذ خالل ]يدرج املصطلح املعّرف للفترة التشغيلية[ يترتب عليه نفقات  ج. 

رأسمالية إضافية على مشروع الشراكة.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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أي تغيير )إيجابي أو سلبي( يف اإليرادات سينتج مباشرًة عن التغيير املؤهل ذي الصلة يف القانون؛ ج| 

العام واخلاص سينتج مباشرًة عن  القطاعني  الشراكة بني  تكاليف مشروع  أو سلبي( يف  )ايجابي  تغيير  أي  د| 
التغيير املؤهل ذي الصلة يف القانون؛ أو 

أية نفقات رأسمالية مطلوبة أو لم تعد مطلوبة نتيجًة لتغيير مؤهل يف القانون يسري خالل فترة تشغيل عقد  ح| 
الشراكة،

يف أقرب وقت ممكن عملياً وعلى أي حال خالل ]ثالثني )30( يوم عمل[ بعد استالم أي إشعار من الطرف املتضرر،   |2
تناقش اجلهة املتعاقدة وشريك القطاع اخلاص ويتفقان على املسائل املشار إليها يف البند )1( أعاله، وبشأن أي ُسبل 
يستطيع أي من األطراف من خاللها، إن أمكن، التخفيف من األثر املترتب على التغيير املؤهل يف القانون، مبا يف ذلك 

يف ما يتعلق بالشريك اخلاص 

عملياً(  ذلك  كان  )حيثما  ذلك  )مبا يف  معقولة  جهوداً  بذل  قد  اخلاص  القطاع  أن شريك  على  أدلة  تقدمي  أ| 
استخدام أسعار تنافسية( إللزام مقاوليه من الباطن باحلّد من أي زيادة يف التكاليف وحتقيق أقصى قدر من 

أي تخفيض يف التكاليف؛

توضيح طريقة قياس أي نفقات رأسمالية سيتم تكبّدها أو جتنبها بطريقٍة فعالٍة من حيث التكلفة، مبا يف ذلك  ب| 
إظهار أنه عندما يتم تكبّد مثل هذه النفقات أو كان سيتم تكبّدها، فإن التغييرات يف القانون يف ذلك الوقت 

قد أخذت يف االعتبار من قبل شريك القطاع اخلاص؛

تقدمي أدلة عن الكيفية التي أّثر بها التغيير املؤهل يف القانون على األسعار التي حتتسبها أي شركات مماثلة  ج| 
على مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص؛ و

إثبات أن أي نفقات مت تفاديها بسبب التغيير املؤهل يف القانون قد متت مراعاتها يف املبلغ الذي، بحسب رأيه،  د| 
نشأ أو أنه مطلوب مبوجب البندين )1()ه( أو )1()و( أعاله .

على أنه إذا لم يتمكن األطراف االتفاق على األثر املترتب على التغيير املؤهل يف القانون، حُتال املسألة للبت فيها وفقاً 
للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند تسوية النزاعات[.
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اآلثار املترتبة على التغيير املؤهل يف القانون

إذا اتّبع األطراف اإلجراء املنصوص عليه يف البندين )1( و)2( أعاله، عندها:  |3

يُعفى الطرف املتضرر ]أي شريك القطاع اخلاص[ من تنفيذ التزاماته مبوجب عقد الشراكة بالقدر الذي مُينع  أ| 
فيه أو يعوق أو يتأخر يف هذا التنفيذ بسبب التغيير املؤهل يف القانون؛

إذا حدث التغيير املؤهل يف القانون قبل تاريخ بدء اخلدمات، ينبغي تأجيل تاريخ بدء اخلدمات املقرر بحيث  ب| 
يراعي األثر املترتب على هذا التغيير املؤهل يف القانون؛ و

يتفق الطرفان على قيمة ودفع أي تعويض يعكس التغيير املقّدر يف تكاليف املشروع وفق  ج| 
ما يتم تعديلها، بحيث تراعي الزيادة أو االنخفاض الفعلي يف التكاليف املترتبة أو التي 
أي  دفع  يتم  أال  ]على  القانون،  املؤهل  للتغيير  نتيجًة  معقول  بشكل  عليها  مت احلصول 
تعويض يف ما يتعلق بأي تغيير مؤهل يف القانون مبوجب هذا البند ما لم يكن الطرف 
صاحب املطالبة قادراً على إثبات أن إجمالي أثر كافة التغييرات يف القانون التي حدثت 
خالل ]تُدرج الفترة الزمنية ذات الصلة، على سبيل املثال، السنة التقوميية[ يتجاوز ]تُدرج 

القيمة[[.

إذا لم يتم تقدمي اإلشعار واملعلومات ذات الصلة خالل الفترات املُشار إليها مبوجب البند )1(   |4
أعاله، ال يحّق للطرف املتضرر احلصول على أي تعويض أو إعفاء من التزاماته مبوجب عقد الشراكة يف ما يتعلق 

بالفترة التي تأخر يف تقدمي املعلومات بشأنها.

الفسخ بسبب تغيير جوهري يف القانون

إذا ترتب على تغيير مؤهل يف القانون أن:  |5

خالل ]•[  أصبح شريك القطاع اخلاص غير قادراً على حتقيق ]يُدرج املصطلح املعّرف لتاريخ بدء اخلدمات[  أ| 
شهراً بعد ]يُدرج املصطرح املعّرف لتاريخ بدء اخلدمات املقرر[؛ أو

ُمنع أحد األطراف من تنفيذ التزاماته اجلوهرية مبوجب عقد الشراكة لفترة ]•[ يوماً متتالياً؛ أو ب| 

]اجلهة  من  تغيير  الوضع مبوجب  هذا  تصحيح  باإلمكان  يكن  ولم  قانوني  غير  الشراكة  عقد  تنفيذ  أصبح  ج| 
املتعاقدة[،

يجوز ألي من الطرفني، وفقاً لتقديره اخلاص، فسخ عقد الشراكة من خالل إصدار إشعار خطي بفسخ العقد يدخل حّيز 
من تاريخ استالمه من قبل الطرف اآلخر. ويف حالة استمرار التغيير املؤهل يف  النفاذ بعد ]ثالثني )30( يوماً تقوميياً[ 
يوماً هذه، ينتهي عقد الشراكة وفقاً للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم البند الذي ينظم  القانون يف نهاية فترة ]الثالثني )30([ 
مسألة الفسخ[ ويحق للشريك القطاع اخلاص احلصول على التعويض املنصوص عليه يف البند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند 

أجور فسخ العقد بسبب تغيير يف القانون[. 

حذف  يتم 
لم  إذا  الفقرة 
هناك  تكن 
إلى  حاجة 
سقف  إدراج 

للمستوى 
املادي

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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تكاليف فسخ العقد  ب.4 

مالحظات إرشادية ب.4.1 

اجلوانب الرئيسية ب.4.1 

يف العقود التجارية التي ال تتطرق بصورة محددة ملسألة التعويض عند فسخ العقد ألسباب محّددة، سيعتمد األطراف على 
طريقة تسوية النزاعات املختارة لتحديد مقدار أي أضرار يف حالة حدوث الفسخ. ويف بعض العقود، بدالً من االعتماد 
على القانون العام، قد تكون هناك حاجٍة إلى االتفاق مسبقاً على مستوى التعويض الواجب دفعه يف حال فسخ العقد 
ألسباب محّددة. وهذا هو احلال بالنسبة التفاقيات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حيث تبني ممارسة السوق 
أن املمولني غير مستعدين إلعطاء قروض ملشاريع الشراكة بني القطاغني العام واخلاص دون ضمان معقول بأنهم سوف 
يستردون أموالهم. ويحرص املمولني، يف معرض الدراسة املكثفة التفصيلية،   على ضمان حماية ديونهم عند الفسخ املبكر 
التفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، بغض النظر عن اخلطأ، ودون االضطرار إلى االعتماد على إجراءات 
قانونية مطولة يحتمل أن تكون غير مؤكدة لتحديد مستوى التعويض. وباملثل، يرغب املستثمرون يف األسهم يف حماية 
استثماراتهم يف األسهم بشكٍل صريٍح يف الظروف التي يحدث فيها فسخ دون خطأ من قبلهم أو من قبل الشريك اخلاص.

وعلى الرغم من أن اإلجراءات القانونية قد تؤدي يف النهاية إلى دفع تعويض عن الفسخ من قبل اجلهة املتعاقدة، إال أن 
مستوى اليقني الذي تنص عليه األحكام التعاقدية الصريحة يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة للممولني املوافقة على االلتزام 
بني  الشراكة  اتفاقية  يف  املخاطر  تخصيص  يف  رئيسياً  عنصراً  الفسخ  أجور  تشّكل  ولذلك،  الشراكة.  مشروع  بتمويل 

القطاعني العام واخلاص، وهي ضرورية لتسويق املشروع لدى البنوك واحلصول على التمويل.

ميكن أن تكون أسباب الفسخ واألجور املترتبة عليه معقّدة. ويتم تضمينها يف اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
إلعطاء الطرفني اليقني يف ما يتعلق بآليات الفسخ واآلثار املترتبة عليه. وهذا بدوره ميّكن املمولني من تسعير ديونهم 
على أساس مخاطر أقل يف ما يتعلق مبخاطر السداد، وهذا بدوره يدخل يف عرض السعر من قبل شريك القطاع اخلاص 

التفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

ب.4.1.2  مبادئ حساب التعويض عند الفسخ

سيعتمد املبلغ املستحق لشريك القطاع اخلاص عند الفسخ املبكر لعقد الشراكة على األسس التي مت الفسخ بناًء عليها، 
لذلك من املهم أن تفهم اجلهة املتعاقدة - بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيني - املبررات املختلفة لكل حالة. يتناول 

القسم ب.4.2 أدناه املسائل التالية:

أو الفسخ  القانون  أو تغيير يف  أو إجراء حكومي مادي وسلبي  التعويض عند الفسخ بسببإخالل اجلهة املتعاقدة  أ| 
الطوعي: يف هذه احلاالت، تقتضي املمارسة السائدة يف السوق أن يتم تعويض شريك القطاع اخلاص بالكامل من 
قبل اجلهة املتعاقدة كما لو أن اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص قد أكملت فترة تنفيذها. ويعكس ذلك 
املبدأ القائل بأن هذه الفئات من أحداث الفسخ تُعتبر من املخاطر واملسؤوليات التي تتحملها اجلهة املتعاقدة. كما 
يعكس املوقف احملتمل إذا كان على الشريك اخلاص بدالً من ذلك رفع دعوى للحصول على تعويضات عن األضرار 
على هذه األسس مبوجب القانون العام. وهناك طريقتان »كاملتان« للتعويض يتعني على اجلهة املتعاقدة النظر فيهما: 
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بناء  اخلاص يف  القطاع  يتكبدها شريك  التي  االستثمار  تكاليف  إلى  ذلك  يستند  الدفترية:  القيمة  تعويض    (i
مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وتضاف إليها تكاليف الطرف الثالث. بيد أن هذه الطريقة 

ليست شائعة االستخدام. 

)مثل  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة  إلى متويل مشروع  ذلك  يستند  التمويل:  على  القائم  التعويض   (ii
الديون املمتازة )سواء يف شكل متويل مصريف أو سندات كفالة(، والديون الثانوية واألسهم(، ومرة أخرى تضاف 
عليها تكاليف الطرف الثالث. وهذا النهج أكثر شيوعاً يف مجال الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وهو 

النهج املوصى به يف القسم ب.4.2.

التعويض عن الفسخ بسببإخالل/تخلف عن التنفيذ من جانب شريك القطاع اخلاص: يف حالة قيام اجلهة املتعاقدة  ب| 
بفسخ العقد بسببإخالل من جانب شريك القطاع اخلاص، تفتضي املمارسة املعتادة يف السوق على أن تنّص اتفاقية 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص صراحُة على مبلغ التعويض. ومع أن هذا قد يبدو يف البداية متعارضاً مع سبب 
الفسخ، إال أن هناك يف الواقع بعض املبررات القوية، مبا يف ذلك أن اجلهة املتعاقدة ميكن أن تستفيد بخالف ذلك 
من خالل اإلثراء بال سبب )على سبيل املثال، أخذ أصول مبنية دون دفع ثمنها( ومن املرجح أن يقوم شريك القطاع 
اخلاص بتضمني أسعار مزيد من املخاطر يف عرضه، وبالتالي فإن اجلهة املتعاقدة سوف تدفع أکثر خالل املسار 
العادي التفاقية الشراكة على الرغم من أّن الفسخ على هذا األساس قد ال يحدث أبداً. وباإلضافة إلى ذلك، يخسر 
شريك القطاع اخلاص مع ذلك عادًة استثماراته يف األسهم والعائد على أسهمه والذي هو احملّرك الرئيسي لتنفيذ 

مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف املقام األول.

على الرغم من أن ممارسة السوق تقتضي دفع تعويض عند الفسخ بسببإخالل شريك القطاع اخلاص، إال أن اجلهة   
املتعاقدة بحاجٍة إلى أن تختار طريقة ال تؤدي إلى تعويضات سخية بشكل مفرط. وترد أدناه اخليارات التالية:

)أو يف  اخلاص  القطاع  تعويض شريك  يتم   :))2( البند ب  القسم ب.،  )قارن  الديون  على  القائم  التعويض    (i
الواقع املمولني( على أساس املبالغ املستحقة مبوجب وثائق التمويل املصرفية أو سندات الكفالة. وهذا النهج 
هو األكثر شيوعاً يف األسواق الناشئة ومشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حيث تكون اجلهة 

املتعاقدة املصدر الوحيد لإليرادات لشريك القطاع اخلاص )مثل مستشفى أو سجن(.

يتمثل أحد العيوب الرئيسية لهذا األسلوب يف أن املمولني لديهم حافز محدود لضمان تنفيذ املشروع على   
النحو الواجب أو التدخل إلنقاذه. وملواجهة هذا االحتمال، يكون مستوى التعويض عادًة نسبًة مئويًة من مجموع 
الدين القائم )وليس املبلغ الكامل(. ويشار إلى ذلك عادًة باسم »haircut )قرض يقل عن قيمة الكفالة(«، على 
الرغم من أنه جتدر اإلشارة إلى أن قبول مخاطر القرض الذي يقل عن قيمة ضمانه قد ال يكون مقبوالً بالنسبة 
للممولني يف جميع الظروف، وسوف يعتمد على مجموعٍة متنوعٍة من العوامل )مثل البلد والقطاع احملددين، 

حيث يتم تنفيذ مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص(.

القيمة السوقية: عندما تتوفر سيولة كافية يف سوق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مع وجود احتمال   (ii
معقول إلعادة طرح عقد الشراكة للمنافسة، فإن النهج األكثر عدالًة هو احتساب التعويضات املستحقة الدفع 
إلى شريك القطاع اخلاص من خالل الرجوع إلى القيمة السوقية لعفد الشراكة، والتي يتم حتديدها من خالل 
إجراء املناقصة. وإذا لم يكن هناك سوق سائلة، أو إذا اختارت اجلهة املتعاقدة عدم سلوك هذا املسار ألي 
سبٍب من األسباب، يتمثل املسار البديل للعمل يف أن يتم احتساب مبلغ التعويض على أساس القيمة املقّدرة 
التي كان ليتم احلصول عليها يف عملية إعادة طرح املشروع للمنافسة ، وفق ما يحدده مثّمن خارجي مستقّل. 

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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القيمة الدفترية: على الرغم من وجوده يف بعض البلدان األوروبية، فإن احتساب مبالغ التعويض على أساس   (iii
املبالغ  بدّقٍة حقيقة  تعكس  قد ال  النتيجة  كون  امللحق )ب(  به يف هذا  املوصى  النهج  ليس  الدفترية  القيمة 

املستحقة.

التعويض عن الفسخ بسبب قوة قاهرة: وبحسب النقاش الوارد يف القسم ب.1.4 ، تُعتبر القوة القاهرة يف األساس  ج| 
مخاطر مشتركة تنعكس يف احتساب التعويضات عند الفسخ. ويف هذه احلالة، يتم تقاسم املخاطر بحكم أن اجلهة 
املتعاقدة مسؤولة عن دفع مبلغ أقل من التعويض الكامل، ولها احلق يف االستحواذ على األصول ذات الصلة، يف حني 
يفقد شريك القطاع اخلاص أي عائد على استثماره يف األسهم )أي عنصر الربح الذي كان سيمثل األساس التخاذه 
قرار تقدمي العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة يف املقام األول( ورمبا بعض أسهمه املستثمرة. وستحّفز اآلثار احملتملة 

املترتبة كل من الطرفني على إيجاد حّل لقوة قاهرة مطولة قبل حدوث الفسخ.

األحكام التعاقدية ب.4.2 

حُتّدد األحكام املتعلقة باحتساب أجور )تعويض( الفسخ بوجه عام يف ملحق اتفاقية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

التعريفات املطلوبة

“سندات الكفالة”

 “التوزيع”

تعني سندات الكفالة ]•[ املستحقة من املصّدر، والصادرة عند ]اإلغالق املالي[، مبجموع املبلغ األصلي البالغ ]•[.

يعني:
دفع توزيع من قبل شريك القطاع اخلاص )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( ملساهميه؛ أ. 

أية أرباح لألسهم أو أعباء أو رسوم أو أية توزيعات أخرى )أو فوائد على أي أرباح أو أعباء أو رسوم أو أية  ب. 
توزيعات أخرى غير مدفوعة( )سواء كانت نقدية أو عينية( معلنة أو مدفوعة أو متممة أو يف ما يتعلق برأس 

املال )أو أي فئة رأس مال( يف شريك القطاع اخلاص؛
االسترداد أو إعادة الشراء أو الفسخ أو السحب أو سداد أي رأس مال للشريك القطاع اخلاص، مبا يف ذلك  ج. 

ما يتعلق بأي اندماج أو توحيد، أو أي قرار للقيام بذلك.
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التعريفات املطلوبة

“األسهم األولّية”

“اجلهة املصّدرة”

»معّدل العائد الداخلي”

“اخلسائر”

“دفع التعويض الكامل”

»صايف القيمة احلالية”

“النموذج املعياري 
األساسي”

“الديون املمتازة املستحقة”

تعني، كما يف تاريخ الفسخ، االستثمار يف األسهم األولية املدفوع من قبل املساهمني باإلضافة إلى أي مساهمات 
أخرى يف أسهم رأس املال معتمدة من اجلهة املتعاقدة، ناقصاً التوزيعات التي يدفعها ]شريك القطاع اخلاص[ 

إلى مساهميه كما يف تاريخ الفسخ.

يعني ]يُدرج اسم الشركة ورقم تسجيلها وبلد التسجيل[ ]على افتراض على املصّدر هو كيان مختلف ليس شريك 
القطاع اخلاص[

تعني جميع األضرار واخلسائر واخلصوم والتكاليف والنفقات )مبا يف ذلك الرسوم والنفقات القانونية وغيرها 
من النفقات املهنية(، والرسوم سواء الناشئة مبوجب قانون أو عقد أو غير ذلك، والتكاليف الداخلية أو الطلبات.

يعني:
يف ما يتعلق بفسخ عقد الشراكة مبوجب البند ]•[ )الفسخ بسببإخالل اجلهة املتعاقدة( ]تغيير يف القنون[  أ. 

]إجراء حكومي مادي وسلبي[، دفع التعويض الكامل وفقاً للشرط ]•[ من سندات الكفالة؛
)الفسخ الطوعي*، دفع التعويض الكامل املعّدل وفقاً   ]•[ البند  الشراكة مبوجب  يتعلق بفسخ عقد  يف ما  ب. 

للشرط ]•[ من سندات الكفالة؛ و
يف ما يتعلق بفسخ عقد الشراكة يف أية ظروف أخرى، صفر. ج. 

أي صايف القيمة احلالية.

لغرض احتساب، من بني أمور أخرى، ]يُدرج املصطلح   ] يعني النموذج املالي املتّفق عليه بني الطرفني تاريخ ]  
املعّرف ألجور التوفر يف منوذج »دفع املستخدم« منوذج / معدل العائد الداخلي لألسهم، الخ[ ]كما هو مرفق يف 

]امللحق ] [ [، بصيغته احملدثة من وقت آلخٍر وفقاً لشروط عقد الشراكة احلالي.

تعني مجموع: ]  [
إجمالي املبلغ املستحق للممولني يف تاريخ الفسخ 

إجمالي املبلغ املستحق للممولني يف تاريخ الفسخ مبوجب أي وثائق متويل ممتاز وفائدة مستحقة إمنا غير  أ. 
مدفوعة ومبا يف ذلك الفائدة املترتبة على التأخير؛ زائد

أي تكاليف تصفية أو رسوم السداد املقدم ])مبا يف ذلك دفع تعويض كامل([ باستثناء يف ما يتعلق بالفسخ  ب. 
بسبب القوة القاهرة أوإخالل من جانب شريك القطاع اخلاص[ وتكاليف إنهاء أي ترتيبات حتوط أو تكاليف 
إلى املمولني نتيجة السداد  الكسر األخرى املستحقة الدفع من قبل الشريك اخلاص ]أو اجلهة املصّدرة[ 
املسبق للمبالغ املستحقة مبوجب وثائق التمويل املمتاز، أو يف حالة الفسخ املبكر لترتيبات التحوط لسعر 
القطاع اخلاص  قبل شريك  من  التكاليف  تخفيف هذه  مراعاة  مع  الشراكة،  لفسخ عقد  نتيجًة  الفائدة، 
التكاليف  هذه  مبلغ  لتحديد  املستخدمة  الصيغة  أو  املبلغ  واملمولني ]ما لم يتم حتديد  ]واجلهة املصّدرة[ 

مسبقاً مبوجب شروط وثائق التمويل املمتاز ذات الصلة[؛

ناقص )من دون ازدواجية يف احلساب(:
جميع األرصدة الدائنة احملتفظ بها يف أي حسابات مصرفية ممسوكة من قبل أو بالنيابة عن شريك القطاع . 1

اخلاص ]و/أو املصّدر[ يف تاريخ الفسخ؛ 
جميع املبالغ )مبا يف ذلك صايف تكاليف الفسخ التحوطية( املستحقة الدفع من املمولني إلى شريك القطاع . 2

اخلاص نتيجًة للدفع املسبق للمبالغ املستحقة مبوجب وثائق التمويل املمتاز أو فسخ عقد الشراكة؛ و
جميع املبالغ األخرى املستلمة أو الواجب استالمها من قبل املمولني يف تاريخ الفسخ أو بعده وقبل التاريخ . 3

الذي يصبح فيه التعويض مستحق الدفع من قبل اجلهة املتعاقدة إلى شريك القطاع اخلاص نتيجًة إلنفاذ 
أي حقوق أخرى قد يتمتعون بها.

يعني معّدل العائد الداخلي

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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التعريفات املطلوبة

التعويض عن فسخ العقد بسبب التقصير من جانب اجلهة املتعاقدة أو إجراء حكومي مادي وسلبي أو تغيير يف القانون 
أو الفسخ الطوعي

يف حال فسخ عقد الشراكة احلالي بسبب )i(إخالل من اجلهة املتعاقدة وفقاً للبند ]أدخل   |1
رقم البند[، أو )ii( إجراء حكومي مادي وسلبي وفقاً للبند ]يُدرج[ أو )iii( تغيير يف القانون 
أو )IV( الفسخ الطوعي وفقاً للبند ]أدخل رقم البند[، يتعنّي  وفقاً للبند ]أدخل رقم البند[ 

على اجلهة املتعاقدة أن تدفع إلى شريك القطاع اخلاص مبلغاً يعادل قيمة: 

الدين املمتاز املستحق؛ زائد أ| 

أجور العمالة الزائدة ملوظفي شريك القطاع اخلاص، التي سبق وأن قام شريك القطاع اخلاص بتحملها أو التي  ب| 
من املعقول أن يتحملها كنتيجٍة مباشرٍة لفسخ عقد الشراكة احلالي؛ زائد

أية تكاليف كسر خاصة باملقاولني من الباطن؛ زائد ج| 

]يُرجى االختيار من اخليار )1()أ( أو )1()ج( أدناه بناء على طريقة التثمني املطلوبة للمبالغ الستحقة للطرف  د| 
املساهم[

“وثائق التمويل املمتاز”

“وثائق التمويل الثانوي”

تاريخ الفسخ”

“تكاليف الكسر اخلاصة 
باملقاولني من الباطن”

تعني وثائق التمويل املبرمة بني املمولني وشريك القطاع اخلاص لغرض متويل عقد الشراكة، مبا يف ذلك ]تُدرج 
]وثائق متويل سندات الكفالة، مبا يف ذلك سندات الضمان واتفاقية  ]التفاقيات القروض  املصطلحات املعّرفة 

االكتتاب )أحكام وشروط السندات( ووثائق الكفالة[ ذات الصلة.

تعني أية اتفاقيات يقدم مبوجبها املساهمون ديون ثانوية إلى شريك القطاع اخلاص.

يعني التاريخ الذي يتم فيه فسخ عقد الشراكة وفقاً للبند ]يُدرج رقم البند ذي الصلة[

كنتيجٍة  اخلاص  القطاع  على شريك  ومناسب  معقول  بشكل  تترتب  أو سوف  ترتبت  التي  اخلسائر  قيمة  تعني 
مباشرٍة لفسخ عقد الشراكة، فقط عندما:

تترتب خسائر يف ما يتعلق مبشروع الشراكة ويف ما يتعلق بتقدمي خدمات أو إجناز أعمال، مبا يف ذلك: أ. 

ال ميكن إلغاء أية مواد أو بضائع مطلوبة أو عقود من الباطن دون أن تتربب مثل هذه اخلسائر؛  (i

أية نفقات ترتبت حتسباً لتقدمي خدمات أو إجناز أعمال يف املستقبل؛  (ii

تكلفة التسريح، مبا يف ذلك تكلفة نقل أي معدات مستخدمة يف ما يتعلق مبشروع الشراكة؛ و  (iii

أجور العمالة الزائدة؛   (iv
ترتبت اخلسائر مبوجب ترتيبات و/أو اتفاقيات تتوافق مع أحكام أُبرمت يف السياق العادي لألعمال  ب. 
ووفقاً لشروط جتارية معقولة، باستثناء خسارة األرباح احملتسبة على فترة أطول من ]عام واحد )1([ 

بعد تاريخ الفسخ؛ و
يكون كل من شريك القطاع اخلاص واملقاول من الباطن ذي الصلة قد بذل مساعي معقولة للتخفيف من  ج. 

اخلسائر.

البند  حذف  يتم 
)iii( و)iv( يف حال 
لم تكن منظورة يف 

عقد الشراكة.
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اخليار 1)أ(: املبلغ الذي، إذا مت أخذه مع أية أرباح مدفوعة وفائدة مدفوعة وأصل القرض املسترد مبوجب وثائق   •

التمويل الثانوي يف تاريخ الفسخ أو قبله، مع مراعاة املواعيد الفعلية لهذه املدفوعات، ينتج عنه معدل عائد 
داخلي حقيقي على رأسمال األسهم املكتتب به واملبالغ املدفوعة مقدّماً إلى شريك القطاع اخلاص مبوجب 

وثائق التمويل الثانوي املساوية ملعدل العائد الداخلي لألسهم يف النموذج املعياري األساسي؛ أو

اخليار 1)ب(: املبلغ اإلجمالي الذي كان باإلمكان احلصول عليه مقابل بيع حصص شريك القطاع اخلاص   •

والذمم املدينة الناشئة مبوجب وثائق التمويل الثانوي على أساس السوق املفتوح، على افتراض عدم وجودإخالل 
من جانب اجلهة املتعاقدة، وأنه لم يحدث أي إجراء حكومي مادي وسلبي أو تغيير مؤهل يف القانون، وأن تتم 

عملية البيع على أساس منشأة عاملة وعدم وجود قيود على نقل حصص رأس املال؛ أو

اخليار 1)ج(: صايف القيمة احلالية لتوقعات التوزيعات والفوائد التي سيتم دفعها وأصل القرض الذي سيتم   •

سداده مبوجب وثائق التمويل الثانوي كما يف تاريخ الفسخ، بناء على النموذج املعياري األساسي، على أن يتم 
خصم كل مبلغ بحسب معدل العائد الداخلي لألسهم يف النموذج املعياري األساسي، اعتباراً من التاريخ الذي 

يتبنّي فيه أنه مستحق الدفع يف النموذج املعياري األساسي حتى تاريخ الفسخ[.

التعويض عن الفسخ بسببإخالل من جانب شريك القطاع اخلاص

إذا فسخت اجلهة املتعاقدة عقد الشراكة احلالي بسببإخالل من جانب شريك القطاع اخلاص وفقاً للبند ] [، تدفع   |2
اجلهة املتعاقدة لشريك القطاع اخلاص تعويضاً يعادل ] [ % من الدين املمتاز املستحق.

التعويض عن الفسخ بسبب قوة قاهرة

إذا مت فسخ عقد الشراكة احلالي بسبب قوة قاهرة وفقاً للبند ]  [، يتعنّي على اجلهة املتعاقدة أن تدفع إلى شريك   |3
القطاع اخلاص مبلغاً يعادل لقيمة:

أي دين ممتاز مستحق، إن وجد؛ زائد أ| 

أية  األسهم األساسية وأصل أي قرض مستحق مبوجب وثائق التمويل الثانوي كما يف تاريخ الفسخ ]ناقصاً  ب| 
توزيعات أو مبالغ فوائد الديون الثانوية التي مت دفعها بالفعل[؛ زائد

تترتب بشكل معقول على  أو سوف  تربت  التي  القطاع اخلاص،  الزائدة ملوظفي شريك  العمالة  مبالغ أجور  ج| 
شريك القطاع اخلاص كنتيجٍة مباشرٍة لفسخ عقد الشراكة احلالي؛ زائد

أية تكاليف كسر خاصة باملقاولني من الباطن. د| 

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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إعادة التمويل ب.5 

مالحظات توجيهية ب.5.1 

بالنظر إلى الطبيعة طويلة األجل التفاقيات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، سوف تطرأ تغييرات مع مرور الوقت 
التطورات يف املشروع نفسه، األمر الذي سوف يؤثر على حجم مخاطر املشروع، وقد  على ظروف السوق، فضاًل عن 
يرغب شريك القطاع اخلاص يف تغيير شروط متويله أو استبدال التمويل وفقاً لذلك. ويف بعض البلدان، قد ال يكون من 
املمكن حتى توفير متويل طويل األجل يف البداية، وبالتالي فإن إعادة التمويل متثل ضرورة لشريك القطاع اخلاص بعد 

فترة التمويل األولية.

قد تتمثل نتيجة إعادة التمويل يف خفض تكاليف ديون شريك القطاع اخلاص، مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات، وبالتالي 
زيادة عائد األسهم -وهذا ما يسمى عادًة بـ »مكاسب إعادة التمويل«. فسوق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يدرك 
بصورة متزايدة بأنه لن يكون من العادل أن يتمتع شريك القطاع اخلاص بكامل منافع إعادة التمويل يف حني أنه ال يتحمل 
املسؤولية الكاملة عن توافر شروط التمويل احمّلسنة. وهذا األمر يكتسب أهمية خاصة من وجهة نظر اجلهة املتعاقدة 
نظراً الستخدام األموال العامة لدفع تكاليف مشاريع الشراكة. كما أنر أي تغيير يف شروط التمويل قد يؤثر أيضاً على 
أحكام أخرى يف اتفاقية الشراكة التي متثل املرجع لشروط التمويل، مثل التعويضات املستحقة عند فسخ العقد التي قد 

تكون اجلهة املتعاقدة مسؤولًة عنها.

ويف غياب أحكام محّددة يف عقد الشراكة، سيكون لدى اجلهة املتعاقدة قدرًة محدودًة أو معدومًة على تقاسم أية مكاسب 
تترتب على إعادة التمويل والتي يحصل عليها شريك القطاع اخلاص وقد يكون الوضع غير واضحاً يف ما يتعلق بالشروط 
التعاقدية األخرى )مثل التعويضات املستحقة عند فسخ القد(. ومع أن جميع عمليات إعادة التمويل ال تؤدي إلى مكاسب 

ينبغي تقاسمها، إال أّن أحكام إعادة التمويل توضح عادًة الظروف املعفاة.

البند التعاقدي ب.2.5 

تطور مبدأ تقاسم مكاسب إعادة التمويل مع مرور الوقت بناء على جتربة أسواق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
التي بدأت يف وقت مبكر مثل اململكة املتحدة. وللحصول على نهج مفّصل23، انظر الدليـل البريطاني للتمــويل اخلــاص 
Infra Australia.24وتستند  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة  بشأن  األسترالية  التوجيهية  واملبادئ   )UK PF2(

الصياغة التالية إلى حد كبير على املفاهيم التي حتددها.

23 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207383/infrastructure_standardisation_of_con-
tracts_051212.PDF.

24 https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-3-Commercial-Principles-for-Social-Infrastructure-Dec-2008-FA.pdf 
and https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-7-Commercial-Principles-for-Economic-Infrastructure-Feb-2011-
FA.pdf.
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التعريفات املطلوبة

“النموذج املعياري ملعدل 
العائد الداخلي لألسهم” 

“التوزيع”

“معّدل العائد الداخلي 

لألسهم”

«إعادة التمويل املُعفى«

“النموذج املالي”

“صايف القيمة احلالية”

“إعادة التمويل املؤهلة”

“معدل العائد الداخلي 
لألسهم قبل

إعادة التمويل”

يعني معدل العائد الداخلي لألسهم احملدد يف النموذج املعياري األساسي.

يعني، إما نقداً أو عيناً، أي:
أرباح األسهم أو التوزيعات األخرى يف ما يتعلق برأس املال؛ أ. 

خفض رأس املال أو استرداد أو شراء األسهم أو أي إعادة تنظيم أو تغيير آخر يف رأس املال؛ ب. 
املبالغ املدفوعة مبوجب وثائق التمويل الثانوي؛ و ج. 

استالم أي مبلغ أو ترتيب تعاقدي أو نقل أصول أو منفعة أخرى ال يتم احلصول عليها يف السياق  ح. 
العادي للعمل ووفقاً لشروط جتارية معقولة.

يعني معدل العائد الداخلي املتوقع للمساهمني وأي من الشركات التابعة لهم على مدى كامل فترة عقد الشراكة، 
مع مراعاة التوزيعات التي مت القيام بها واملتوقع القيام بها.

يعني النموذج املالي ]الذي يقدمه شريك القطاع اخلاص يف إطار عرضه/متفق عليه بني الطرفني قبل تاريخ عقد 
الشراكة[ بحسب ما يتم تعديله من وقت آلخر.

التوزيعات املتوقعة  التمويل لكل من  التاريخ احملدد إلعادة  من  القيم املخصومة احملسوبة اعتباراً  يعني مجموع 
ذات الصلة، يف كل حالة على أن تخصم القيمة باستخدام معدل العائد الداخلي لألسهم يف النموذج املعياري.

تعني أي إعادة متويل ينتج عنها مكاسب إعادة متويل أكبر من صفر والتي ال تعتبر إعادة متويل ُمعفاة.

يعني معدل العائد الداخلي لألسهم احملتسب فوراً قبل أي إعادة متويل، إمنا من دون األخذ يف االعتبار أثر إعادة 
التمويل وباستخدام النموذج املالي بصيغته احملدثة )مبا يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ عقد الشراكة. 

من  الشريك  يرغب  قد 
يف  اخلاص  القطاع 
التعريف  هذا  توسيع 
التغييرات  أن  إليضاح 
أو  معّينة  وثائق  على 
أنواع أخرى من الظروف 
)على  معفاة  ستكون 
سيناريو  املثال،  سبيل 
قصير  متويل  إعادة 
النظر  يجب  األجل(. 
كل  اساس  على  ذلك  يف 
إلظهار  حدة  على  حالة 
اخلاصة  الظروف 
الشراكة  ملشروع 
العام  القطاعني  بني 

والهاص.

أي إعادة متويل متوخاة بالكامل يف النموذج املعياري األساسي؛ أ. 
تغيير يف املعامالت الضريبية أو احملاسبية؛ ب. 

ممارسة احلقوق والتنازالت واملوافقات واإلجراءات املماثلة املتصلة باملسائل  ج. 
بالتصريحات  اإلخالل  يلي:  تتعلق مبا  والتي  اليومية،  واإلشرافية  اإلدارية 

والضمانات أو التعهدات؛

اإلخالل باإلقرارات والضمانات أو التعهدات؛  (i

نقل أموال بني حسابات املشروع وفقاً ألحكام وثائق التمويل املمتاز؛  (ii

التأخر يف تقدمي أو عدم تقدمي املعلومات أو املوافقات أو التراخيص؛  (iii

اعتماد افتراضات فنية واقتصادية منقحة يف ما يتعلق بالنموذج املالي؛  (iv

عدم حصول شريك القطاع اخلاص على أي موافقة من جهات قانونية،   (v
مطلوبة مبوجب وثائق التمويل املمتاز؛ أو

تصويت املمولني وترتيبات التصويت بني املمولني يف ما يتعلق مبستويات   (vi
املوافقة املطلوبة منهم مبوجب وثائق التمويل املمتاز.

أي أسهم يف شريك القطاع اخلاص يتم بيعها من قبل املساهمني. د. 
]أي تداوالت عادية يف السوق بالسندات.[ ه. 
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التعريفات املطلوبة

إعادة التمويل

بالتفاصيل  املتعاقدة  تزويد اجلهة  فوراً  القطاع اخلاص  على شريك   |1
الكاملة يف ما يتعلق بأية إعادة متويل منظورة، على أن تشمل التغييرات 
التي  لالفتراضات  املنطقي  واألساس  املالي  النموذج  على  املقترحة 
قد  أخرى  معلومات  وأية  املقترحة  التعاقدية  والوثائق  إليها،  تستند 

تطلبها اجلهة املتعاقدة بشكل معقول يف ما يتعلق بإعادة التمويل.

تتمتع اجلهة املتعاقدة، يف جميع األوقات باحلق غير املقيد يف مراجعة   |2
النموذج املالي املستخدم )أو املقترح استخدامه( يف ما يتعلق بإعادة 

التمويل.

هذه  على  املتعاقدة  اجلهة  توافق  أن  ينبغي 
اتفاقية  لدخول  مسبق  كشرط  االتفاقات 
العام واخلاص حيز  القطاعني  الشراكة بني 
إضافية  وثيقة  و/أو  الحق  تعديل  وأي  النفا 

قد تندرج ضمن هذا التعريف.

“إعادة التمويل”

“مكاسب إعادة التمويل”

“وثائق التمويل الثانوي”

تعني:
أي تعديل أو تغيير أو جتديد أو إضافة أو استبدال ألية وثائق متويل ممتاز؛ أ. 

منح أي تنازل أو موافقة، أو ممارسة أي حق مماثل مبوجب أية وثائق متويل ممتاز؛ ب. 
إنشاء أو منح أي شكل من أشكال املنفعة أو املصلحة يف وثائق التمويل املمتاز، أو إنشاء أو منح أية حقوق  ج. 
أو مصلحة يف أية عقود أو إيرادات أو أصول خاصة بشريك القطاع اخلاص سواء ككفالة أو غير ذلك؛ 

و
أي عقد أو اتفاق آخر مت وضعه من قبل أي شخص يتمتع بأثر مماثل ألي من النقاط )أ( إلى )ج( أعاله  د. 

أو له أثر بحّد من قدرة شريك القطاع اخلاص على تنفيذ أي من النقاط )أ( إلى )ج( أعاله.

تعني أية اتفاقيات يقدم مبوجبها مساهمو شريك القطاع اخلاص دين ثانوي إلى شريك القطاع اخلاص.

تعني مبلغ إيجابي يعادل )أ-ب( – ج، حيث: 
أ = صايف القيمة احلالية للتوزيعات، كما يتم توقعها مباشرًة قبل إعادة التمويل )مع 
األخذ يف االعتبار تأثير إعادة التمويل واستخدام النموذج املالي بصيغته احملدثه 
)مبا يف ذلك يف ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي السابق ملشروع الشراكة( بحيث يكون جار 
مباشرًة قبل إعادة التمويل( التي ستدفع إلى كل مساهم أو شركة تابعة على مدى 

الفترة املتبقية من عقد الشراكة بعد إعادة التمويل؛
التمويل  يتم توقعها مباشرًة قبل إعادة  للتوزيعات، كما  القيمة احلالية  ب= صايف 
احملدثة  بصيغته  املالي  النموذج  واستخدام  التمويل  إعادة  أثر  مراعاة  دون  )ولكن 
)مبا يف ذلك ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي السابق ملشروع الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص( التي ستدفع إلى كل مساهم أو شركة تابعة على مدى الفترة املتبقية من 

عقد الشراكة بعد إعادة التمويل؛ و
ج = أي تعديل مطلوب لرفع معدل العائد على األسهم قبل إعادة التمويل إلى معدل 

العائد الداخلي لألسهم يف النموذج املعياري.

هناك  كانت  إذا  “ج”  حُتذف 
عل  املوافقة  لعدم  أسباب 

هذا
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الصياغة  تعديل  يتم 
لتناسب هيكل الدفع.

يتعنّي على شريك القطاع اخلاص احلصول على موافقة خطية مسبقة من اجلهة املتعاقدة يف ما يتعلق بأي إعادة   |3
متويل مؤهلة.

من أي مكاسب إعادة متويل يف إعادة  يحق للجهة املتعاقدة احلصول على حصة ]بنسبة خمسني يف املائة )%50([   |4
متويل مؤهلة ]يُرجى التعديل وفقاً آللية التقاسم املتفق عليها[.

]يتصّرف الطرفان بحسن نية يف ما يتعلق بأي إعادة متويل أو إعادة متويل   |5
مقترحة )مبا يف ذلك طريقة احتساب مكاسب إعادة التمويل ودفع حصة 

اجلهة املتعاقدة من مكاسب إعادة التمويل يف إعادة متويل مؤهلة([. 

يحق للجهة املتعاقدة اختيار أن تستلم حصتها يف أية مكاسب إعادة متويل   |6
يف إعادة متويل مؤهلة كـ:

مبلغ مقطوع ال تتجاوز قيمته التوزيع ذي الصلة املقّدم يف تاريخ إعادة التمويل أو قريب من هذا التاريخ، ويكون  أ| 
متوجب السداد يف التاريخ الذي يلي مباشرة تاريخ التوزيع ذي الصلة؛

اجلهة  إلى  اخلاص  القطاع  شريك  قبل  من  الدفع  مستحق  رسم  أي  ]زيادة  ب| 
املتعاقدة على مدى الفترة املتبقية لعقد الشراكة / أو تخفيض يف أجور التوفر 
اتي سيتم دفعه من قبل اجلهة املتعاقدة إلى شريك القطاع اخلاص على مدى 

الفترة املتبقية من عقد الشراكة؛ أو

مزيج من اإلثنني[. ج| 

للمستشارين  املعقولة  التكاليف  كافة  بدفع  املتعاقدة،  اجلهة  عن  نيابة  القيام،  اخلاص  القطاع  شريك  على  يتعنّي   |7
اخلارجيني الذين تعّينهم اجلهة املتعاقدة يف ما يتعلق بإعادة متويل أو إعادة متويل محتملة وحساب مكاسب إعادة 
التمويل ]يجب أن تعكس الصياغة أيضاً خصم التكاليف من أية مكاسب إعادة متويل قبل احتساب املبلغ الذي سيتم 

تقاسمه إذا لم يكن مدرجاً بالفعل يف صيغة حساب مكاسب إعادة التمويل[.

حقوق اجلهات املمولة يف التدخل  ب.6 

اجلوانب الرئيسية ب.6.1 

مُتّول معظم مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص على أساس »حق الرجوع احملدود« الذي يقدم مبوجبه ممولون 
مستقلون قروض إلى شريك القطاع اخلاص بناًء على حتليل التدفقات النقدية املتوقعة التي يتم توليدها مبوجب اتفاقية 
الشراكة. ومبا أّن اتفاقية الشراكة عادًة ما تكون املصدر الوحيد لإليرادات )أو أساس اإليرادات يف حالة املشاريع التي 
يقّدم فيها شريك القطاع اخلاص خدمة ًللمستخدمني ويتحصل على إيرادات عم خالل فرض رسوم على هذه اخلدمة، 
مثل بعض الطرقات برسم مرور( لسداد الديون، فإن احتمال قيام اجلهة املتعاقدة بفسخ العقد بسببتقصير من جانب 
شريك القطاع اخلاص يشّكل مصدر قلق كبير للممولني، خاصة إذا حدث الفسخ قبل إجناز األصول وبدء اخلدمة. ويرجع 
ذلك إلى أنه حتى وإن كانت اجلهة املتعاقدة ستدفع تعويض عن الفسخ، إال أن املبلغ قد ال يغطي كامل مبلغ الدين، وبالتالي 

عقود  أغلب  يف  مطلوباً  ليس  هذا 
الشراكة التي ينظمها القانون املدني 

كون التزامات حسن النية متضمنة
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ال تتوفر للممولني حوافز إلعادة عقد الشراكة إلى املسار الصحيح بحيث ميكن سداد الدين على النحو املقرر وبالكامل.

وبالتالي، تتمثل إحدى الطرق التي يسعى املمولون من خاللها إلى حماية أنفسهم من هذا السيناريو يف التفاوض على 
حقوق التدّخل، أي حقوقهم يف أن يحلّوا محّل شريك القطاع اخلاص املقّصر مبوجب عقد الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص. وعادًة ما تكون حقوق التدّخل مجّسدة يف اتفاقية بني املمولني واجلهة املتعاقدة، وغالباً ما تسمى بـ »اتفاقية 
بتنبيه املمولني باحتمال فسخ  البلدان، »اتفاقية موافقة«. وتسمح االتفاقية املباشرة  مباشرة«، أو يطلق عليها يف بعض 
العقد وبالتالي اتخاذ خطوات ملنع وقوع ذلك من خالل معاجلة املشكلة. ومن وجهة نظر اجلهة املتعاقدة، تتم املواءمة بني 

مصلحتها يف إجناز البنية التحتية وضمان توفير خدمات كافية وبني مصالح املمولني يف حتقيق نفس النتيجة.

ويف سياق مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، يتم تنفيذ االتفاقات املباشرة ليس فقط يف ما يتعلق بعقود 
مشاريع الشراكة ولكن أيضاً يف ما يتعلق بعقود املشاريع األخرى. ويف حالة عقود املشاريع األخرى، قد يُقِدم املمولني 
واجلهة املتعاقدة على إبرام اتفاقيات مباشرة منفصلة مع األطراف املقابلة )أي املقاولني من الباطن الرئيسيني التابعني 
لشريك القطاع اخلاص( يف اتفاقية مشروع شريك القطاع اخلاص لضمان منح األطراف املقابلة لهم فرصاً مماثلة لتدارك 
حاالت التقصير من قبل شريك القطاع اخلاص مبوجب اتفاقيات املشروع قبل أن تقرر األطراف املقابلة الفسخ، وكذلك 

لضمان استمرار تنفيذ األطراف املقابلة. ويرّكز هذا القسم على حقوق تدخل املمولني يف ما يتعلق باتفاقية الشراكة.

شكل االتفاقية املباشرة/القانون الناظم ب.6.2 

وضعت بعض البلدان أحكاماُ منوذجيًة معياريًة يجب استخدامها من قبل اجلهات املتعاقدة واملمولني )مثل املبادئ التوجيهية 
 .)UK PF2( بشأن الشراكــات بني القطــاعني العام واخلــاص يف جنوب أفريقيــا25 والدليل البريطـــاني للتمـويل اخلــاص
وعادًة ما يتم تنفيذ االتفاقية املباشرة يف نفس تاريخ اتفاقية مشروع الشراكة، وعادة ما يشترط املمولون توقيع اتفاقية 
مباشرة كشرٍط مسبٍق للسحب مبوجب وثائق التمويل املمتاز. ومن وجهة نظر اجلهة املتعاقدة، يُفضل أن يكون قد مت 
االتفاق على منوذج االتفاقية املباشرة قبل وقت تقدمي العرض ويف ظل زخم املنافسة، بحيث ال يتم تقدميها أو إعادة 
التفاوض عليها بعد ترسية عقد مشروع الشراكة. وهذا منصوص عليه صراحًة يف املادتني 22 و 25 من الالئحة التنفيذية 
التي يشّكل مبوجبها »عقد اإلحالل« )الذي يسمح باستبدال شريك القطاع اخلاص يف حالةإخالله( جزءاً من الوثائق 
التعاقدية املطلوبة مبوجب طلب تقدمي العروض. وتتضمن املادتني 49 و 50 من الالئحة التنفيذية املزيد من الشروط 
اتفاقية  القطاع اخلاص مبوجب  وبناًء على ذلك، فإن استبدال شريك  السياق.  التي يجب استيفائها يف هذا  الرسمية 
الشراكة يتطلب موافقة اللجنة العليا بناًء على طلب تقدمه هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف 
الكويت أو اجلهة العامة املعنية أو املمولني. وفيما يتعلق بالسيناريو األخير، أي طلب التدخل من املمولني، تلزمهم املادة 50 
من الالئحة التنفيذية، بشكل خاص، بتحديد شريك جديد من القطاع اخلاص بحيث تظل اجلهات املمولة مسؤولة عمن 

ترشحه وعن التزاماتها مبوجب عقد الشراكة.

25 http://www.ppp.gov.za/Legal%20Aspects/Standardised%20PPP%20Provinsions/National%20Treasury%20PPP%20Practice%20
Note%20No%201%20of%202004;%20Standardised%20PPP%20Provisions;%20First%20Issue;%2011%20March%202004_1.pdf. 
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والتزاماته مبوجب عقد  اخلاص  القطاع  على حقوق شريك  يؤّثر  قد  املباشرة  االتفاقية  تنفيذ  أّن  إلى  بالنظر  وأخيراً، 
الشراكة وحقوق والتزامات اجلهة املتعاقدة، يوصى بأن يكون شريك القطاع اخلاص أيضاً طرف يف االتفاقية املباشرة 
لالعتراف بشروطها واملوافقة عليها. ومن املستحسن أيضاً أن يكون القانون املنظم لالتفاقية املباشرة والقانون املنظم 

لعقد الشراكة متسقني.

ملخص لألحكام الرئيسية ب.6.3  

يجب أن تتضمن االتفاقية املباشرة عادًة األحكام الرئيسية التالية )أو ما يعادلها مبوجب قوانني البلد املعني(:

التزامات متبادلة بني األطراف بإبالغ بعضها البعض بأي )أ(إخالل من قبل شريك القطاع اخلاص مبوجب عقد   �
الشراكة والذي من شأنه أن يسمح للجهة املتعاقدة بفسخ االتفاقية و)ب( األحداث الرئيسية مبوجب وثائق التمويل 

املمتاز التي ميكن أن تؤّثر على اجلهة املتعاقدة )مثل وقوع حالة تخلف أو تعجيل أجل استحقاق الدين(

فترة توقف تتعهد مبوجبها اجلهة املتعاقدة بإخطار اجلهات املمولة بنيتها فسخ عقد الشراكة، وتلتزم بعدم فسخه   �
لفترة زمنية محددة )وعدم فسخ أي اتفاقيات ذات صلة(؛

القطاع  شريك  مع  بالتضامن  مسؤوالً  يصبح  أن  على  »للحلول«  املمولة  اجلهات  حتدده  الذي  املرشح  تعيني   �
26 )و«احللول«(  الفسخ  املتعاقدة احلق يف  أعطت اجلهة  أي مخالفات  ومعاجلة  الشراكة  تنفيذ عقد   اخلاص عن 

املوافقة على التنازل عن عقد الشراكة واملبالغ املستحقة ذات الصلة بها إلى املمولني، فضاًل عن املوافقة على التنازل   �
للمؤّمنني والكفالء عند تسديد املطالبات؛ و 

القطاع  بديل من  إلى شريك  الشراكة  القطاع اخلاص مبوجب عقد  والتزمات شريك  نقل حقوق  املمولني يف  حق   �
اخلاص يقومون بترشيحه )رهناً مبوافقة اجلهة املتعاقدة و/أو معايير معقولة وموضوعية( والتزام اجلهة املتعاقدة 
 بإبرام اتفاقية مباشرة جديدة مع املمولني للشريك اجلديد من القطاع اخلاص وفقاً لشروط معادلة إلى حّد كبير. 27

إرفاق  يتم  قد  أنه  من  الرغم  )على  الشراكة  عقد  يف  املباشرة  االتفاقية  شروط  عادًة حتديد  يتم  ال  أعاله،  ورد  وكما 
امللحق )ب( لم يتضمن صياغة مقترحة.29 املتفق عليه كملحق لعقد الشراكة(28 وهذا هو السبب يف أن هذا   النموذج 

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية

26  مع مراعاة املادة 49 و0% من اللوائح التنفيذية يف السياق القانوني الكويتي. 
27  مع مراعاة املادة 49 و0% من اللوائح التنفيذية يف السياق القانوني الكويتي.

28  كما كان احلال مع اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه التي مت إبرامها مؤخراً يف الكويت واملُشار إليها يف احلاشية رقم 20.
للشراكات بني القطاعني العام واخلاص، انظر املبادئ التوجيهية بشأن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جنوب أفريقيا  29  ملزيد من املعلومات وعّينات الصياغة من سوق أكثر رسوخاً 

وتوجيهات UK PF2 )مقارنة احلاشيتني رقم 25 و26(.
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السرّية والشفافية ب.7 

مالحظات توجيهية ب.7.1 

تشّكل الشفافية واإلفصاح أولوية ُعليا ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حيث إن اجلهة املتعاقدة هي كيان 
أو هيئة حكومية. وقد أصبح من الشائع على نحو متزايد لدى اجلهات املتعاقدة أن تشنرط إدراج نص بشأن الشفافية 
املتعلقة مبشاريع الشراكة وعقود  املعلومات  العام واخلاص لضمان تشارك  القطاعني  واإلفصاح يف عقود الشراكة بني 
الشراكة والوثائق ذات الصلة وتبادلها معها، وإلى أقصى حد ممكن مع اجلمهور ككل. وقد أّثرت عوامل متعددة على هذا 
التطور. وتتمّثل الدوافع الرئيسية يف سياق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف احلّد من مخاطر الفساد، وزيادة 
مشاركة القطاع اخلاص يف استثمارات البنية التحتية، وزيادة ثقة اجلمهور وتوعيتهم وحتقيق القيمة مقابل املال. وكما هو 
احلال مع أي مشروع للبنية التحتية، قد تنطوي مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أيضاً على اعتبارات متعلقة 

باملصلحة العامة وحقوق اإلنسان، وهذه عوامل إضافية لصالح تعزيز الشفافية واإلفصاح.

الشفافية  التزامات  تخضع  ما  عادًة  العامة،  باملصلحة  املتعلقة  والقيود  التجارية  احلساسيات  إلى  بالنظر  ذلك،  ومع 
من  غيرها  أو  جتارياً  احلّساسة  املعلومات  حماية  أجل  من  االستثناءات  من  لعدٍد  الشراكة  عقد  يف  واإلفصاح 
واخلاص30. العام  القطاعني  بني  الشراكة  ومشروع  الشراكة  وعقد  باألطراف،  املتعلقة  احلّساسة   املعلومات 

 ففي معظم احلاالت يكون شريك القطاع اخلاص لديه أكبر قدر من املعلومات التي يرغب يف حمايتها ألنه ال يريد أن 
يّطلع منافسيه على املعلومات التي ميكن أن تعطيهم ميزًة جتاريًة. ومع ذلك، قد ترغب اجلهة املتعاقدة أيضاً يف احلفاظ 
على سرّية بعض املعلومات، على سبيل املثال إذا كان عقد الشراكة يف قطاع الدفاع. ويف بعض البلدان )مثاًل يف االحتاد 

األوروبي(، توجد أيضاً التزامات حلماية البيانات تنطبق على األطراف والتي غالبا يتم تناولها يف بنٍد محدٍد.

البند التعاقدي ب.7.2 

توازن  اعتباره مبثابة  )UK PF2(، وميكن  للتمويل اخلاص  البريطاني  الدليل  إلى منوذج  التالي  الصياغة  يستند منوذج 
جّيد بني حماية املعلومات احلّساسة جتارياً اخلاصة بشريك القطاع اخلاص وبني االمتثال لاللتزامات القانونية اخلاصة 
باجلهة املتعاقدة )وتطلعات السياسة( يف ما يتعلق بزيادة الشفافية العامة. ويُّتبع نهج مماثل يف املبادئ التوجيهية بشأن 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف أستراليا واملبادئ التوجيهية بشأن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف 

جنوب أفريقيا.31

العالقات العاّمة والدعاية

ال يجوز لشريك القطاع اخلاص أن يتواصل من خالل أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو موظفيه أو وكالئه، ويتعنّي   |1
عليه احلرص على أال يتواصل املقاولون من الباطن التابعون له مع ممثلي الصحافة أو التلفزيون أو اإلذاعة أو وسائل 
اإلعالم األخرى بشأن أي مسألة تتعلق بعقد الشراكة دون احلصول على موافقٍة خطيٍة مسبقٍة من اجلهة املتعاقدة.

ال يجوز لشريك القطاع اخلاص متثيل آراء اجلهة املتعاقدة بشأن أية مسألة، أو أن يستخدم اسم اجلهة املتعاقدة يف   |2
أية مواٍد خطّيٍة يقدمها للغير دون احلصول على موافقٍة خطيٍة مسبقٍة من اجلهة املتعاقدة.

30  على سبيل املثال، يف اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه املُبرمة مؤخراً يف الطوين )على النحو املُشار إليه يف احلاشية رقم 20(، هناك متييز بني "السرّية" و"اإلفصاح املطلوب". 
31  قارن احلاشيتني رقم 25 و26.
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نشر عقد الشراكة يف املجال العام

مع مراعاة البند )7( من هذا العقد، يوافق الطرفان على عدم اعتبار أحكام عقد الشراكة احلالي ]وتُدرج أية وثائق   |3
ذات صلة أخرى محّددة بأتها اتفاقيات املشروع[، على أنها معلومات سرّية ويجوز اإلفصاح عنها دون أية قيود ويقّر 

شريك القطاع اخلاص بأّنه يحق للجهة املتعاقدة، مع مراعاة أحكام املادة )7(، القيام مبا يلي:

نشر عقد الشراكة احلالي ]وبعض اتفاقيات املشروع[ على موقٍع إلكترونٍي؛ و أ| 

نشر )على اإلنترنت أو غير ذلك( موجز لعقد الشراكة ]واتفاقيات املشروع وأية وثيقة معامالت ذات صلة بها[  ب| 
يتضّمن )i( أحكام وشروط عقد الشراكة ]واتفاقيات املشروع وأية وثيقة معامالت ذات صلة بها[ و)ii( أية وثيقة 
أو معلومات ناشئة عن أو متعلقة بعقد الشراكة ]واتفاقيات املشروع وأية وثيقة معامالت ذات صلة بها[، مبا يف 

ذلك تنفيذ عقد الشراكة ]واتفاقيات املشروع وأية وثيقة معامالت ذات صلة بها[.

وافق الطرفان على أنه ينبغي عدم التعامل مع املعلومات املتعلقة مبعّدل العائد الداخلي لألسهم يف النموذج املعياري   |4
املعلومات على موقٍع  تعتزم نشر هذه  املتعاقدة  بأّن اجلهة  القطاع اخلاص  باعتبارها معلومات سرّية ويقّر شريك 

إلكترونٍي.

يوافق الطرفان على أّنه ينبغي عدم اعتبار املعلومات املتعلقة بأي تغييٍر مباشٍر أو غير مباشريف امللكية يحدث فعلياً   |5
باعتبارها معلومات سرّية.

السرّية 

ألغراض عقد الشراكة احلالي، تعني املعلومات السرّية:  |6

املعلومات )أياً تكن طريقة نقلها وأياً يكن الوسائط التي يتم تخزينها عليها( التي سيُلِحق اإلفصاح عنها أو من  أ| 
املرّجح أن يلحق اإلفصاح عنها، ضرراً باملصالح التجارية ألي شخص أو أسرار جتارية أو حقوق ملكية فكرية 
حّساسة جتارياً ودراية خاصة بأي من الطرفني، مبا يف ذلك كافة البيانات الشخصية والبيانات الشخصية 

احلّساسة؛ و

التعاقدية احلّساسة  األحكام   – األول  1 من اجلزء  العمود  املعّددة يف  السرّية  للمعلومات  الفرعية  املجموعة  ب| 
جتارياً والعمود 1 من اجلزء الثاني – املواد احلّساسة جتارياً من امللحق ]يُدرج رقم جدول املعلومات احلّساسة 
يف كل حالة للفترة احملّددة يف العمود 2 من اجلزء األول واجلزء الثاني من هذا امللحق )“املعلومات  جتارياً[ 

احلّساسة جتارياً”(.

مع مراعاة البند )9( أدناه، ال ينطبق البند )3( أعاله على املعلومات السرّية التي يجب احلفاظ على سرّيتها للفترات   |7
احملّددة يف امللحق ]تُدرج إشارة إلى رقم جدول املعلومات احلّساسة جتاريا[.

يتعنّي على الطرفني احلفاظ على سرّية كافة املعلومات السرّية التي يتلّقاها أحد الطرفني من الطرف اآلخر فيما   |8
أو مشروع الشراكة كما يجب عليهما بذل كافة اجلهود املعقولة ملنع  يتعلّق بعقد الشراكة ]وأية اتفاقيات مشاريع[ 

موّظفيهم ووكالئهم من اإلفصاح عن هذه املعلومات السرّية إلى أي شخص.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية



مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص256

ال ينطبق البندان )6( و )8( أعاله على:  |9

أي إفصاح عن معلومات تكون هناك حاجة معقولة ملعرفتها من قبل أي شخص يشارك يف تنفيذ التزاماتهما  أ| 
مبوجب عقد الشراكة لتنفيذ تلك االلتزامات؛

أي مسألة ميكن ألحد الطرفني أن يثبت أنها بالفعل أو أصبحت متاحة للعموم وضمن املجال العام بطريقٍة  ب| 
أخرى وليس كنتيجٍة النتهاك هذا البند ]السرّية[؛

أي إفصاح مطلوب للسماح باتخاذ قرار مبوجب البند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند تسوية النزاعات[ أو يف ما يتعلق  ج| 
بنزاع بني شريك القطاع اخلاص وأي من مقاوليه من الباطن؛ 

الذي  القانون  رقم  إلى  إشارة  ]تُدرج  مبوجب  مطلوب  إفصاح  أي  د| 
أو  نظامي  التزام  أي  عن  فضاًل  العام[  اإلفصاح  إلتزامات  يتضمن 
قانوني )مبا يف ذلك أي أمر صادر عن محكمة مختصة( أو تشريعي 
مفروض على الطرف الذي يقوم باإلفصاح أو قواعد أي بورصة أو 

سلطة حكومية أو تنظيمية معنية.

أي إفصاح عن معلومات موجودة بالفعل بحوزة الطرف املتلقي حصل  ه| 
عليها بطريقة قانونية، قبل تلقيها عنها من قبل الطرف الذي أفصح عنها؛

تقدمي املعلومات إلى: و| 

املستشارين املهنيني أو مستشاري التأمني التابعني للطرفني؛  i

اجلهات املمولة أو املستشارين املهنيني أو مستشاري التأمني التابعني للجهات املمولة، و عندما يكون مقترحاً   ii
أنه يتعنّي على شخص أو ميكن أن يقدم متويل )سواء بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر وسواء من خالل قرض أو 
مشاركة قي رأس املال أو غيره( إلى شريك القطاع اخلاص لتمكينه من تنفيذ التزاماته مبوجب عقد الشراكة، 
أو قد يرغب يف شراء أسهم يف شريك القطاع اخلاص وفقاً ألحكام عقد الشراكة، إلى ذلك الشخص أو 

مستشاريه املهنيني لكن فقط بالقدر الضروري واملعقوٍل الذي يسمح له باتخاذ قرار بشأن املقترح؛ و/أو 

املؤسسات املالية الدولية أو الثنائية املشاركة يف مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مثل املمولني   iii
أو شركات التأمني على املخاطر السياسية أو الكفالء.

أي وكالة تصنيف قد يُطلب منها تقدمي تصنيف أو تقييم تصنيف فيما يتعلق بأي دين ممتاز.  iv

الشراكة  وصيانة مشروع  وتشغيل  وبناء  بتصميم  تتعلق  معلومات  أية  عن  املتعاقدة  اجلهة  قبل  من  اإلفصاح  ز| 
وأية معلومات أخرى قد تكون ضرورية لغرض إجراء دراسة مكثفة )العناية الواجبة(، وإلى أي شريك جديد 
من القطاع اخلاص ومستشاريه ومقرضيه، يف حال قررت اجلهة املتعاقدة إعادة طرح عقد مشروع الشراكة 

للمنافسة أو إجراء أي اختبار للسوق؛

ينبغي أيضاً النظر يف إدراج حكم عام 
الضروري  املعلومات  عن  لإلفصاح 
البند 9  للمصلحة العامة. انظر أيضاً 

.(j)(ii)(ii)
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أي عملية تسجيل أو قيد للتصاريح املطلوبة أو تسجيل املمتلكات؛ ز| 

أي إفصاح عن املعلومات قبل اجلهة املتعاقدة إلى أي جهة أخرى مختصة أو مستشاريها أو أي شخص يشارك  ح| 
يف تقدمي اخلدمات للجهة املتعاقدة ألي غرض متعلق بعقد الشراكة أو ملحق به؛ أو

أي إفصاح لغرض:   ط| 

مراجعة حسابات اجلهة املتعاقدة أو شريك القطاع اخلاص واملصادقة عليها؛  i

لـ ]تُدرج إشارة إلى رقم  أي مراجعة وفقاً   ii
للعقود  حسابات  مراجعة  التزامات  أية 
والفعالية  والكفاءة  لالقتصاد  العامة[ 
املتعاقدة مبوجبها  التي استخدمت اجلهة 

مواردها؛

مستشاري  يقدمه  مناسب  لطلب  االمتثال   iii
التأمني أو املؤّمنني التابعني ألي من الطرفني بشأن وضع أو جتديد أي بوالص تأمني؛ أو

)دون املساس بعمومية البند )د( أعاله( االمتثال لـ ]تُدرج إشارة إلى رقم أية قوانني تتطلب اإلفصاح )على   iv
سبيل املثال، القوانني البيئية([.

يتعنّي على  و)ه( و)ي( و)ل(،  و)د(  البنود 9)ب(  البند )9( أعاله، بخالف  يكون اإلفصاح مسموحاً مبوجب  عندما   |10
الواردة يف عقد  التزامات السرّية  املتلقي يخضع لنفس  أّن الطرف  الطرف الذي يقدم املعلومات أن يحرص على 
الشراكة احلالي. ]على شريك القطاع اخلاص أن يبلغ رسمياً أي شخص يفصح له عن أية معلومات مبوجب هذا البند 
ويضمن التزامه بأحكام هذا البند ]السرّية[ كما  عن قيود السرّية املنصوص عليها يف هذا البند ]السرّية[  ]السرّية[ 
ولو كان طرفاً يف عقد الشراكة احلالي ويكون شريك القطاع اخلاص مسؤوالً عن أي انتهاك من قبل هذا الشخص 

ألحكام هذا البند ]السرّية[.[

عندما يتم تزويد شريك القطاع اخلاص، يف معرض أدائه اللتزاماته مبوجب العقد بني القطاعني العام واخلاص،   |11
بـ ]مستخدمني نهائيني[، ال يجوز لشريك القطاع اخلاص اإلفصاح عن أي من هذه املعلومات أو  مبعلومات تتعلق 
استخدامها إال للغرض الذي مت تزويده باملعلومات من أجله، ما لم يكن شريك القطاع اخلاص قد حصل على موافقة 

خطية مسبقة بذلك ]من املستخدم النهائي[ وحصل على موافقة خطية مسبقة من اجلهة املتعاقدة.

يتعنّي على شريك القطاع اخلاص، يف أو قبل تاريخ انتهاء العقد، احلرص على أّن يسلم للجهة املتعاقدة كافة الوثائق   |12
بـ  متعلقة  معلومات  على  والتي حتتوي  لسيطرته،  اخلاضعة  أو  بعهدته  أو  بحوزته  املوجودة  الكمبيوتر  أو سجالت 

]مستخدمني نهائيني[، مبا يف ذلك أية وثائق موجودة بحوزة أو عهدة أي مقاول من الباطن أو اخلاضعة لسيطرتة.

يف  احلسابات  مراجعة  تقارير  إعداد  البلدان  من  العديد  تتطلّب 
فيها. وعند  املتعاقدة طرفاً  تكون اجلهة  التي  باملعامالت  يتعلق  ما 
العام  اإلفصاح  مسألة  أيضاً  البند  هذا  يعالج  أن  يجب  االقتضاء، 

لتقارير مراجعة احلسابات هذه. انظر أيضاً البند )9( )د(.  

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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بتطبيق ]يُدرج أي قانون ذي صلة ينظم األسرار الرسمية أو املعلومات األمنية  ال متّس أحكام هذا البند ]السرّية[   |13
الوطنية[.

امللحق ]•[
املعلومات احلّساسة جتاريًا

اجلزء األول - املعلومات التعاقدية احلّساسة جتاريًا

امللحق ]•[
املعلومات احلّساسة جتاريًا

اجلزء الثاني - املواد احلّساسة جتاريًا

العمود 1

العمود 1

األحكام التعاقدية احلّساسة جتارياً

املواد احلّساسة جتارياً

العمود 2

العمود 2

لفترة تنتهي يف التاريخ أدناه

لفترة تنتهي يف التاريخ أدناه
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القانون الناظم وتسوية النزاعات ب.8 

مالحظات إرشادية  ب.8.1 

يناقش هذا القسم ب.1 أهمية االعتبارات والبنود يف اتفاقيات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص املتعلقة بالقانون 
الناظم وتسوية النزاعات. وكما هو موضح أدناه، فإن اختيار القانون الناظم يحّدد القانون املوضوعي الذي سيّطبق لتحديد 
حقوق والتزامات الطرفني مبوجب عقود الشراكة. ويشمل ذلك تسوية النزاعات الناشئة عن هذه العقود. ومع ذلك، فإن 
اختيار القانون الناظم ال يحّدد الوسائل التي سيتم مبوجبها حل أي نزاع؛ على سبيل املثال، ما إذا كان سيتم ذلك من 
خالل محكمة بلد معني أو عن طريق التحكيم. ويجب حتديد ذلك يف بند تسوية املنازعات يف عقد الشراكة. فعلى سبيل 
املثال، يستطيع الطرفني اختيار القانون اإلنكليزي بوصفه القانون الناظم لعقد الشراكة، والتحكيم الدولي كوسيلة لتسوية 

النزاعات. وهذا يعني أن أي نزاع ينشأ عن عقد الشراكة سيُحّل من قبل هيئة حتكيم تّطبق القانون اإلنكليزي

ب.8.1.1  القانون الناظم

يجب أن تتضمن عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص خياراً صريحاً للقانون الناظم. فنظام القانون احملّدد يف 
املواد التي تتناول القانون الناظم ينظم معظم جوانب عقد الشراكة، على سبيل املثال، تفسيره وصحته. والهدف من بند 
القانون الناظم هو حتقيق اليقني )بقدر ما ميكن القيام بذلك( بني الطرفني املتعاقدين يف ما يتعلق بطبيعة ونطاق حقوق 

والتزامات كل منهما.

ترغب اجلهة املتعاقدة عادًة يف اختيار القانون احمللي اخلاص ببلدها  باعتباره القانون الناظم لعقد الشراكة، ولكن يجب 
على الطرفني أن يكونا على بينة من العوامل التي تؤّثر عادةُ على اختيار القانون الناظم، مبا يف ذلك:

األفضليات غير القانونية، مثل قبول السوق واأللفة واملالءمة والتكلفة النسبية؛ أ| 

جتّنب إجراء حتقيق مفّصل32 يف نظام قانوني غير مألوف؛ ب| 

التوّجه التجاري للنظام القانوني املختار واستقراره وإمكانية التنبؤ به؛ ج| 

حتصني العقد من التغييرات القانونية يف بلد الطرف املقابل )مثل التشريع احمللي الذي يفرض حظراً على االلتزامات  د| 
األجنبية(. وهذا غالباً ما يكون واحداً من أهم أسباب اختيار املستثمرين لنظام قانون خارجي )أجنبي(. ومع ذلك، يتم 
يف عقود الشراكة تناول ذلك عادًة من خالل أحكام تتعلق بتغيير القانون أو أحكام خاصة باإلجراء احلكومي املادي 

والسلبي؛ 

الرغبة يف مواءمة القانون الناظم مع هيئة تسوية النزاعات )أي احملاكم التي ستستمع إلى أي نزاع ينشأ يف ما يتعلق  ه| 
بالعقد(؛

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية

32  تنص اتفاقيات الشراكة يف الكويت على القانون الكويتي باعتباره القانون الناظم كما مت على سبيل املثال يف اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه املذكورة يف احلاشية رقم 19(.
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اللغة33 و| 

الرغبة يف أن تّطبق مجموعة واحدة من القوانني على عقد الشراكة وكل من اتفاقيات املشروع )األمر الذي سيسّهل  ز| 
ضم جميع الدعاوى يف محكمٍة واحدٍة(؛ و

قد يحظر القانون احمللّي أو مينع جهة حكومية من التعاقد مبوجب قانون خارجي )أجنبي(. قد تكون ثمة حاجٍة  ح| 
للحصول على استشارة قانونية محلية إليضاح املوقف فيما إذا كانت جهة التعاقد تفّكر يف اتباع هذا النهج.

عادًة ما تكون بنود القانون الناظم بسيطًة ومباشرة من حيث صياغتها. وينبغي أن يُحّدد االختيار بشكٍل واضٍح يف عقد 
الشراكة، عادًة بعد الفقرة اخلاصة بتسوية النزاعات أو كجزٍء منها )انظر القسم ب.8.2(.

ب.8.1.2 تسوية النزاعات

بناء على اإليضاح الوارد أعاله، حتّدد الفقرة اخلاصة بالقانون الناظم القانون الذي سينظم أي نزاع ينشأ عن اتفاقية 
الشراكة، بيد أن هناك حاجة بعد ذلك إلى فقرة خاصة بتسوية النزاعات حتدد احملكمة التي ستّطبق ذلك القانون حلّل 

أي نزاع ، ويف حالة التحكيم، اإلجراء الذي سيتم مبوجبه نظر النزاع والفصل فيه.

ينبغي أن تتضّمن كافة اتفاقيات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص بند لتسوية النزاعات لتوفير أقصى قدر ممكن من 
اليقني حول مكان وطريقة تسوية النزاعات. ويهدف هذا البند إلى ضمان التزام الطرفني باآللية املّتفق عليها ويساعد على 
احلّد من مخاطر إهدار الوقت والتكاليف يف اجلدال حول مكان رفع الدعوى. كما أّن صياغة بند تسوية النزاعات بشكل 
جّيد سوف يحّد من احتمال ازدواجية رفع الدعوى وإصدار أحكام من قبل محاكم مختلفة ال ميكن التوفيق بينها. وميكن 

تسمية هذه البنود بـ »بنود االختصاص القضائي« أو »اختيار احملكمة« أو بنود اختيار محكمة االختصاص«.

وبالنظر إلى أنه من املرّجح أن يكون للنزاعات يف إطار اتفاقيات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص شكاًل ما من أشكال 
التأثير املالي على شريك القطاع اخلاص وأّن اختيار احملكمة ميكن أن يؤثر على تنفيذ احلكم الصادر، فإّن إدراج بند 
عملي لتسوية النزاعات يعتبر عنصٌر أساسٌي يف أي تقييم لقابلية التمويل املصريف ملشروع الشراكة من قبل شريك القطاع 

اخلاص. ويحّدد بند تسوية النزاعات يف عقد الشراكة عادًة ما يلي:

القانون الناظم لعقد الشراكة )إذا لم يكن محّدداً يف بنٍد مختلٍف(؛ أ| 

االلتزام مبحاولة التوّصل إلى تسوية سريعة وودية؛34 ب| 

بند لتسوية نزاعات فنّية معّينة من قبل خبيٍر مستقٍل؛35 ج| 

33 يُرجى مقارنة املادة 39 من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التي تنّص على صياغة اتفاقيات الشراكات بني القطاعني العام واخلاص باللغة العربية )يف حني حتتاج الصياغة بلغة أجنبية 
إلى موافقة اللجنة العليا(. 

34 كما جاء يف اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه التي اُبرمت مؤخراً يف الكويت )على النحو املذكور يف احلاشية رقم 19(.
35 على سبيل املثال، تنّص اتفاقيات حتويل الطاقة وشراء املياه التي أُبرمت مؤخراً يف الكويت )على النحو املذكور يف احلاشية رقم 20( على إصدار قرار خبير من قبل مهندس خارجي مستقل يف 

حالة وجود نزاعات فنية. 
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اللجوء إما إلى )أ( احملاكم التي تتمّتع باالختصاص القضائي للبّت يف النزاع36 أو )ب( التحكيم الدولي37 من أجل  د| 
البّت بصورٍة نهائيٍة يف كافة النزاعات التي لم تتم تسويتها بشكل رسمي أو تسويتها مبوجب قرار صادر عن خبير. 
وينبغي أن يحّدد بند التحكيم »مكاّن« التحكيم وعادًة ما يتضمن اإلحالة الى قواعد إجرائية مؤسساتية. وقد يحّدد 
طريف  إلى  أخرى  أطراف  انضمام  وأحكام  التحكيم  إجراءات  تنظم  التي  املفّصلة  اإلجرائية  القواعد  بعض  أيضاً 
اختيار  يكون قد مت  و/أو عّدة أطراف وعندما  مترابطة  بعّدة عقود  يتعلق  النزاع  كان  إذا  الدعاوى  ودمج  الدعوى 

التحكيم؛ 

االلتزام مبواصلة تنفيذ عقد الشراكة أثناء سير إجراءات تسوية النزاع؛ ه| 

حيثما يكون ذلك مناسباً، التنازل عن السيادة واحلصانات األخرى واملوافقة على التنفيذ واإلنفاذ؛ و و| 

توزيع التكاليف بني أطراف الدعوى. ز| 

البند التعاقدي  ب.8.2 

القانون الناظم

يخضع عقد الشراكة احلالي وأية التزامات غير تعاقدية تنشأ عنه أو فيما يتعلق به لقانون ]البلد[ وتُفّسر وفقاً له.   |1

تسوية املنازعات

إذا نشأ أي نزاع عن أو يف ما يتعلق بعقد الشراكة احلالي،   |2
مبا يف ذلك أي نزاع بشأن أية التزامات غير تعاقدية ينشأ 
عنه أو يف ما يتعلق به )“النزاع”(، ينبغي تسويته وفقاً لهذا 

البند ] [.

يجوز ألحد الطرفني إخطار الطرف اآلخر بوجود نزاع   |3
وذلك بإشعار خطي يرسله إليه على العنوان احملدد يف عقد 
الشراكة إلرسال اإلشعارات )»اإلشعار”( وبالطريقٍة احملددة 

يف البند ]  [ على أن يحدد هذا اإلشعار بإيجاز تفاصيل 
وطبيعة النزاع.

ينبغي النظر بعناية يف القانون الناظم الذي مت اختياره 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  شراكة  اتفاقية  أي  يف 
الذي مبوجبه سيتم  القانوني  النظام  ذلك  حيث يحدد 
الشراكة  اتفاقية  مبوجب  وااللتزامات  احلقوق  حتديد 
نظام  اختيار  وينبغي  واخلاص.  العام  القطاعني  بني 
اقتسام  تفادي  وينبغي  به.  التنبؤ  راسخ وميكن  قانوني 
بنود القانون الناظم الذي ميكن أن يؤدي إلى تعقيدات. 
القانون  اختيار  مت  إذا  بالقلق  املستثمرون  يشعر  وقد 
يتغير  أن  يخشون  قد  ألنهم  املتعاقدة  للهيئة  الوطني 

القانون احمللي بطريقة تؤثر سلباً على مصاحلهم.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية

36 انظر املادة 29 من قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص التي تنّص على أّن احملاكم الكويتية تتمّتع باالختصاص للبّت يف النزاع، ولكن تسمح أيضاً بالتحكيم إذا أعطت الهيئة العليا موافقتها 
على تسوية النزاع بهذه الطريقة. 

37 ألغراض التوضيح، يستند خيار الصياغة رقم 2 )على النحو املنصوص عليه يف القسم ب.2.8 أدناه( إلى اختيار قواعد التحكيم يف غرفة التجارة الدولية التي مت اختيارها أيضاً التفاقيات حتويل 
الطاقة وشراء املياه املذكورة أعاله. سيحتاج منوذج الصياغة إلى مراجعة/تكييف عند استخدام قواعد مؤسسة بديلة.
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التفاوض

على الطرفني السعي لتسوية أي نزاع ُمشار إليه يف اإلشعار من خالل   |4
التفاوض بحسن نية، على أن يكون كل طرف يف أي تفاوض ممثال من 

خالل ]الرئيس التنفيذي/شخص يتمتع بالصالحية لتسوية النزاع[. وعلى 
أن يتم التفاوض خالل خمسة عشر )15( يوماً من تسليم اإلشعار. يجب 

أن تكون أية مفاوضات سرّية وأن تتم دون املساس بحقوق الطرفني يف رفع 
أية دعاوى يف املستقبل.

ال يوجد يف هذا البند ]البند )4([ ما ميّس بحق أي طرف يف السعي   |5
للحصول على أمر وقتي أو حكم تفسيري أو اي حكم عاجل آخر فيما 

يتعلق بالنزاع.

قرار اخلبير

إن أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بالبنود ]تُدرج إشارة إلى رقم كل بند عندما يُعتبر النزاع نزاعاً فنياً[ )“نزاع   |6
فني”( وال تتم تسويته بطريقة ودية وفقاً للبند ]ذكر الرقم[، فتتم تسويته وفقاً للبنود ]  [. ويف أية حاالت أخرى، 

تتم تسوية النزاع وفقاً للبنود ]إحالة إلى بند االختصاص القضائي أو التحكيم الدولي، حسب االقتضاء[.

تتم إحالة النزاع الفني، بناًء على طلب أي من الطرفني، إلى خبير   |7
مستقل ليبّت فيه. ويجب أن يّتفق الطرفان على تعيني اخلبير كما يتعنّي 
عليهما أن يّتفقا مع اخلبير على شروط تعيينه وإذا تعذر على الطرفني 
االتفاق على اختيار اخلبير، أو إذا كان الشخص املقترح غير قادر أو ال 
يرغب يف القيام بهذا الدور، يحق عندها ألي من الطرفني، يف غضون 
]سبعة[ أيام من قيام أي من الطرفني بإرسال تفاصيل خبير مقترح إلى 

الطرف اآلخر أو رفض اخلبير املقترح العمل، أن يطالب بأن يتم تعيني 
اخلبير من قبل ]غرفة التجارة الدولية[ بناًء على طلب يتقدم به أحد 
الطرفني. ويتحّمل الطرفان مناصفة بينهما كافة التكاليف اخلاصة 
واملرتبطة بالطلب املقدم لـ ]غرفة التجارة الدولية[ لتعيني اخلبير. 

يجوز أن يكون اخلبير املعنّي فرداً أو شركة تضامنية أو جمعية أو هيئة   |8
اعتبارية على أن يكون معترفا به عموماً كخبير يف ]حتديد املجال[ ولديه 

خبرة مدتها ] [ سنوات يف ذلك املجال.

يتمّثل نهج بديل يف إدراج قائمة باخلبراء 
الفرديني يف قائمة متفق عليها واالختيار 
من تلك القائمة. ومع ذلك، فإن اختيار 
يكون  قد  العملية  مرحلة  يف  األفراد 
مضيعة للوقت يف مرحلة عندما يحاول 
وعالوًة  الصفقة.  إكمال  الطرفان  فيها 
على ذلك، عندما ينشأ نزاع هناك خطر 
مت حتديدهم  الذين  اخلبراء  يكون  بأال 
ال  متعارضني،  يكونون  قد  أو  متوفرين 
سيما يف اتفاقية الشراكة بني القطاعني 

العام واخلاص طويلة األجل.

ذلك  من  بدالً  البند  ينّص  أن  ميكن 
مرحلتني،  من  تفاوض  عملية  على 
على أن يتّدخل فقط كبار املسؤولني 

يف املرحلة الثانية.
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يجب أن يعمل اخلبير استناداً إلى األساس التالي:  |9

واستقالله  حياده  على  التأكيد  اخلبير  على  يتعنّي  تعيينه،  ]عند  أ| 
/ ]ال يجوز  وعدم وجود ما يتعارض مع الفصل يف النزاع الفني[ 
تعيني أي شخص كخبير يكون يف وقت التعيني )أو يف أي وقت 
قبل اتخاذ قراره يف إطار تلك املهمة مديراً أو مسؤوالً أو موظفاً 

رسمياً أو ]       [ لدى ]            [

يتعنّي على اخلبير أن يعمل كخبير وليس كمحّكم؛ ب| 

يكون قرار اخلبير )يف ظل غياب خطأ واضح( نهائي وملزم للطرفني وغير قابل للطعن فيه؛  ت| 

يقّرر اخلبير اإلجراء الذي ينبغي اتباعه وفقاً لعقد الشراكة احلالي يف اتخاذ القرار ]وبالتشاور مع الطرفني[  ث| 
يوماً من تعيينه أو يف أقرب وقت ممكن  ]ويتعنّي عليه إصدار قراره خطياً، مع بيان األسباب، يف غضون ]30[ 

عملياً بعد ذلك[؛

أي مبلغ مستحق الدفع من قبل أحد الطرفني إلى الطرف اآلخر نتيجًة لقرار اخلبير يكون متوجباً ومستحقاً  ج| 
يف غضون ]سبعة[ أيام من تاريخ تبليغ قرار اخلبير إلى الطرفني أو على النحو احملّدد يف القرار؛

يوماً من تاريخ تبليغ قرار اخلبير إلى   ] أي إجراء مطلوب اتخاذه مبوجب قرار اخلبير يجب أن يُنفذ خالل ]  ح| 
الطرفني أو على النحو احملّدد يف القرار.

على أي مبلغ يُحّدد على أنه مستحق الدفع   ] يجوز للخبير، إذا اعتبر ذلك مالئماً، أن مينح فائدة مبعّدل ]  خ| 
)باستثناء التكاليف( من قبل أحد الطرفني إلى الطرف اآلخر اعتباراً من تاريخ ]اإلشعار[ املُشار إليه يف البند 

] [؛

تكاليف  )باستثناء  اخلبير  ومصاريف  رسوم  ذلك  يف  مبا  القرار،  تكاليف  بينهما  مناصفًة  الطرفان  يتحّمل  د| 
الطرفني اخلاصة بهما بحيث يتحمل كل طرف التكاليف اخلاصة به(.

يجب احلفاظ على سرّية قرار اخلبير وكافة املسائل املرتبطة به ويجب عدم اإلفصاح عنه إلى أي شخٍص آخٍر  ذ| 
باستثناء:  

مراجعي احلسابات واملستشارين القانونيني لذلك الطرف الذين تشملهم التزامات السرّية املنصوص عليها يف   .i
هذا العقد؛ أو

إذا كان الطرف خاضع اللتزاٍم قانونٍي أو تنظيمٍي بالقيام مبثل هذا اإلفصاح، على أن يقتصر اإلفصاح على   .ii
حدود ذلك االلتزام القانوني؛ أو

يف حال كان بالفعل معروفاً للعامة )بطريقٍة أخرى وليس كنتيجة النتهاك الطرف لهذه االتفاقية(؛  .iii

على الطرفني النظر فيما إذا كان يرغبان 
اخلبير  يكون  أن  يجوز  ال  أنه  يف حتديد 
معّينة  منظمات  أو  شركات  بأية  مرتبط 

بسبب احتمال وجود تعارض.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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يف حال احلصول على موافقة خطّية مسبقة من الطرف اآلخر يف هذه االتفاقية ]على أال يتم حجب هذه   .iv
املوافقة دون سبب منطقي[.

يوافق الطرفان على اتخاذ كافة اخلطوات املعقولة إلعالم موظفيهم ووكالئهم بأحكام ]البند i(9([ وتوجيههم باإللتزام   |10
بهذه األحكام.

إذا لم يتّفق الطرفان حول:  |11

ما إذا كان النزاع نزاعاً فنياً أم غير ذلك خالل خمسة عشر )15( يوماً من تبليغ اإلشعار؛  .i

ما إذا كان قرار اخلبير مشوباً بخطأ واضح أو ينطوي على احتيال؛ أو  .ii

ما إذا لم ينّفذ أحد الطرفني قرار اخلبير بشكٍل كامٍل  .iii

عندها، تتم تسوية اخلالف وفقاً للبنود رقم ]تُدرج إشارة إلى رقم بند االختصاص القضائي أو التحكيم الدولي، حسب 
االقتضاء[.

اخليار رقم 1: االختصاص القضائي ]ُيرجى حذفه يف حال اختيار التحكيم – اخليار رقم 2[

تتمّتع محاكم ]    [ باالختصاص احلصري للفصل يف أي نزاٍع وأية مسألة منصوص عليهما يف البند ])11([. ويسلم   |12
الطرفان تسليماً ال رجعة فيها لالختصاص القضائي حملاكم ]كما أعاله[ ويوافقان على عدم الدفع بأنها محاكم غير 

مالئمة لنظر النزاع.

اخليار رقم 2: التحكيم الدولي ]ُيرجى احلذف يف حال اختيار اختصاص احملاكم – اخليار رقم 1[

 ])11([ البند  عليها مبوجب  منصوص  مسألة  أي  إحالة  يتم   |12
بني  ودياً  تسويته  تتم  ولم  فنياً  نزاعاً  يُعّد  ال  نزاع  وأية 
بصورة  وتسويته  التحكيم  إلى   ])4([ للبند  وفقاً  الطرفني 
اخلاصة  التحكيم  لقواعد  وفقاً  التحكيم  خالل  من  نهائية 
التجارة  غرفة  حتكيم  )“قواعد  الدولية  التجارة  بغرفة 
 الدولية”( التي تُعتبر متضمنة باإلحالة بعقد الشراكة هذا.38

لقواعد  وفقاً  تعيينهم  يتم   )3( ثالثة  احملّكمني  عدد  يكون   |13
حتكيم غرفة التجارة الدولية )“هية التحكيم«(.

بوجٍه عاٍم، يعني هذا أن احملكمة املختارة هي وحدها 
النزاعات، على الرغم من أن هذا  للبًت يف  املختصة 
يخضع عادًة لبعض االستثناءات املعيارية. وقد يكون 
من األفضل أن يكون هناك يقني فيما يتعلق باحملاكم 
التي ستتمتع باالختصاص من خالل حتديد احملكمة 
املختارة بهذه الطريقة. وتوجد خيارات أخرى وينبغي 

احلصول على مشورٍة محددة.

38 ألغراض التوضيح، تستند صياغة اخليار رقم 2 إلى اختيار قواعد غرفة التجارة الدولية. وسوف حتتاج إلى مراجعة / تكييف عند استخدام قواعد مؤسسة بديلة.



265

يجب أن يجيد احملّكمون ]اللغة االجنليزية واللغات األخرى ذات الصلة[. وتنعقد إجراءات   |14
التحكيم باللغة ]اإلجنليزية[ ويجب أن تكون كافة الوثائق املُقّدمة يف هذه اإلجراءات ]باللغة 

اإلجنليزية أو مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة االجنليزية[. 

وفقاً  ويُفّسر  هذا  التحكيم  اتفاق  ]يخضع  املختار[.  املقّر  ]يُدرج  يف  التحكيم  مقّر  يكون   |15
لقوانني ]البلد[.[

األحكام  كافة  سرّية  على  باحلفاظ  الطرفان  يتعّهد   |16
املواد  كافة  إلى  باإلضافة  حتكيم،  أي  يف  الصادرة 
اإلجراءات  أثناء  التحكيم  ألغراض  إنتاجها  يتم  التي 
اآلخر يف  الطرف  يبرزها  التي  األخرى  الوثائق  وكافة 
اإلجراءات وليست ضمن املجال العام – إال )i( بإذٍن من 
هيئة التحكيم أو )ii( بالقدر الذي يكون فيه اإلفصاح 
مطلوباً من أحد الطرفني نتيجة اللتزام قانوني أو التزام 
تنظيمي أو حلماية أو متابعة حق قانوني، أو لتنفيذ أو 
الطعن يف حكم صادر يف إجراءات قانونية أمام محكمة 

الدولة أو هيئة قضائية أخرى.

تصدر هيئة التحكيم حكمها خطياً ومسبباً، على أن تسعى إلصداره خالل ]ستني )60( يوماً حسب التقومي[ من تاريخ   |17
إقفال باب املرافعة. ويكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفني اعتباراً من تاريخ صدوره.

يجوز ألي محكمة مختصة أن تصدر حكماً باقرار حكم هيئة التحكيم وتنفيذه.  |18

ما لم حتّدد هيئة التحكيم خالف ذلك، يتحّمل الطرفان بالتساوي أتعاب احملّكمني والتكاليف املؤسسية املرتبطة بها.  |19

توحيد اإلجراءات

من أجل تسهيل التسوية الشاملة للنزاعات ذات الصلة، يف حالة بدء أكثر من حتكيم واحد مبوجب عقد الشراكة   |20
احلالي ومبوجب ]تُضاف االتفاقيات ذات الصلة[، )“االتفاقيات ذات الصلة”، يوافق شريك القطاع اخلاص واجلهة 

املتعاقدة على توحيد عمليات التحكيم على النحو التالي:

ألغراض القواعد، يُعتبر اتفاق التحكيم املنصوص عليه يف عقد الشراكة احلالي واتفاق التحكيم الوارد يف  أ| 
كل اتفاقية ذات صلة معاً اتفاقاً حتكيمياً واحداً يلزم كل طرف يف عقد الشراكة احلالي وكل طرف يف كل من 

االتفاقيات ذات الصلة.

لقواعد حتكيم غرفة التجارة  يجوز ضّم أي طرف يف عقد الشراكة احلالي أو أي اتفاقية ذات صلة، وفقاً  ب| 
الدولية، إلى أي حتكيم يبدأ مبوجب عقد الشراكة احلالي أو أي اتفاقية ذات صلة.

وجتدر  متأنية.  دراسة  ويتطلب  أساسي  التحكيم  مقر  إن 
اإلشارة إلى أنه يتم عقد جلسات التحكيم يف مكان غير مقر 
للطرفني،  بالنسبة  مهماً  اجللسات  مكان  كان  إذا  التحكيم. 

ينبغي االتفاق عليه يف مرحلة مبكرة من التفاوض.

قد يرغب الطرفان يف إضافة بند يحدد القانون املّطبق على 
اتفاق التحكيم. وللحفاظ على بساطة األمور، من املفيد غالباً 

حتديد نفس القانون الذي يحدد مكان التحكيم.

ما  يف  النظر  ينبغي 
إذا كان من احملتمل 
البند  هذا  يكون  أن 

تقييداً جداً

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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النزاعات )على النحو  النزاعات يف حتكيٍم واحٍد مع  التجارة الدولية، يجوز حّل  لقواعد حتكيم غرفة  وفقاً  ج| 
احملّدد يف أي اتفاقية ذات صلة( التي تنشأ عن أي اتفاقية من االتفاقيات ذات الصلة.

عماًل بأحكام املادة 10 )أ( من قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية، يوافق الطرفان على ضّم أي حتكيمني أو  د| 
أكثر مّت البدء بهما يف إطار عقد الشراكة احلالي و/أو اتفاق التحكيم الوارد يف أي اتفاقية ذات صلة ضمن 

حتكيم واحد، على النحو الذي تنص عليه قواعد حتكيم غرفة التجارة الدولية.

يتنازل كل طرف عن أي اعتراض، بدعوى أن النزاع قد مت حلّه على النحو املتوخى يف الفقرة ] [، أو بشأن صحة  ه| 
و/أو إنفاذ أي حكم حتكيم صادر عن هيئة حتكيم بعد تسوية النزاع بهذه الطريقة.

االلتزامات املستمّرة

يستمّر تنفيذ عقد الشراكة هذا خالل إجراءات التحكيم   |21
أو أية آلية أخرى لتسوية النزاعات وفقاً لهذا البند.

قد تكون هناك ظروف حيث لن يكون مناسبا تضمني بند 
من هذا القبيل. 

بني  الشراكة  مشروع  يكن  لم  إذا  املثال،  سبيل  )على 
القطاعني العام واخلاص مبدى زمني حرج و/أو كان النزاع 

جوهرياً(.

Box B.1: EnforcEmEnt of ArBitrAl AwArds

The State of Kuwait is committed to the enforcement of arbitral awards under the New York Convention for 
any dispute arising under a PPP Agreement, and reaffirms the binding nature of the arbitration clause and 
the enforcement of arbitral awards.

To reflect this, PPP Agreements in Kuwait contain the following provision:

Each of the Parties hereby agrees to submit any dispute arising from or in connection with this Agreement 
to arbitration as set out in clause (…) (Dispute Resolution) and not to prevent, delay, hinder, or in any other 
way obstruct the submission of any dispute to arbitration.

Each of the Parties hereby unconditionally and irrevocably agrees for now and hereafter, to accept any award 
rendered by the arbitral tribunal as set out in clause (…) (Dispute Resolution) and any judgment entered 
thereon by a court of competent jurisdiction as final and binding.

The New York Convention will be defined in the Definitions section of the PPP Agreement as follows:

 “New York Convention” shall mean the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards of 1958.
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امللحق رقم )1(: خيارات الصياغة اإلضافية

باإلضافة إلى البند اخلاص بالتفاوض غير الرسمي الوارد يف البند 
)4( من منوذج الصياغة أعاله، يجوز للطرفني أن يقّررا إدراج بعض 
أو جميع بنود تسوية النزاعات بصورة ودية أدناه. وألغراض التوضيح، 
تستند الصياغة إلى اختيار قواعد غرفة التجارة الدولية. وستحتاج 
قواعد مؤسسة  استخدام  تكييف عند   / إلى مراجعة  الصياغة  هذه 

بديلة.

اخليار رقم )1( الوساطة

إذا تعّذر على األطراف التفاوض بشأن تسوية نزاع ُمشار إليه يف اإلشعار   |1
يوم عمل من تاريخ اإلشعار )أو أي فترة إضافية يتفق عليها   ]15[ خالل 
من  ]لكل/أي(  يجوز  عمل(،  يوم   ]15[ الـ  مّدة  انتهاء  قبل  خطياً  الطرفني 

اآلخر )األخرى( يتم إرساله  األطراف إحالة النزاع إلى الوساطة مبوجب إشعار خطي إلى  ]الطرف / األطراف[ 
]على العنوان احملّدد إلرسال اإلشعارات مبوجب هذه االتفاقية يف البند ]اإلحالة[ )اإلشعارات(، وبالطريقة املنصوص 

عليها يف ذلك البند[ )“إشعار الوساطة”(. وعند قيام أي طرف بإحالة النزاع إلى الوساطة وفقاً لهذا البند ]الوساطة[ 
يكون ]كال/ جميع[ طريف/أطراف النزاع ملزمني باتباع اإلجراء أدناه.

باالتفاق بني الطرفني. وإذا لم تتمّكن األطراف من االتفاق على  تتم الوساطة عبر وسيط واحد يتم تعيينه خطياً   |2
وسيط خالل ]خمسة )5([ أيام عمل من تاريخ ]إشعار الوساطة[، أو إذا كان الوسيط الذي اتفقت عليه األطراف أو 
بناًء على  أصبح غير قادراً أو غير راغباً يف القيام بهذه املهمة، يتم تعيني الوسيط من قبل ]غرفة التجارة الدولية[ 

طلب ]كل/أي من[ الطرفني.

تنعقد الوساطة يف ]املكان[ وباللغة االجنليزية وفقاً ]لقواعد الوساطة اخلاصة بغرفة التجارة الدولية[، على أن يكون   |3
كل طرف ممثاًل يف الوساطة من قبل شخص يتمّتع بصالحية لتسوية النزاع.

باستثناء أغراض تنفيذ و/أو إنفاذ اتفاق التسوية امللزم قانوناً أو بخالف ذلك على النحو الذي يقتضيه القانون، تتّم   |4
الوساطة من دون املساس بحقوق األطراف يف اتخاذ أية إجراءات مستقبلية.

ما لم يتم االتفاق خطياً على خالف ذلك تتحّمل األطراف بالتساوي تكاليف الوساطة، مبا يف ذلك أتعاب ومصاريف   |5
الوسيط )باستثناء التكاليف اخلاصة باألطراف بحيث يتحمل كل طرف التكاليف اخلاصة به التي تكبدها(.

قد يكون اخليار رقم 1 مفيداً لتشجيع 
التسوية غير الرسمية يف مرحٍة مبكرٍة 

من النزاع.

مناسبا  يكون  لن  حيث  ظروف  هناك  تكون  قد 
تضمني بند من هذا القبيل. 

)على سبيل املثال، إذا لم يكن مشروع الشراكة بني 
و/أو  حرج  زمني  واخلاص مبدى  العام  القطاعني 

كان النزاع جوهرياً(.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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اخليار رقم 2 – رفع النزاع إلى جلنة من كبار املمّثلني

يف أقرب وقت ممكن عملياً بعد تاريخ سريان هذه االتفاقية، تقوم اجلهة املتعاقدة   |1
وشريك القطاع اخلاص بتشكيل جلنة من كبار ممّثلي الطرفني، بحيث جتتمع 
هذه اللجنة وتسعى لتسوية أي نزاعات حُتال إليها بشكل غير رسمي من خالل 

إشعار برغبة )“إشعار جلنة كبار املمثلني”(. 

لكل منهما.  تضّم جلنة كبار املمّثلني ]أربعة أعضاء[، تعني كل من اجلهة املتعاقدة وشريك القطاع اخلاص ]عضوين[   |2
ويحّق ألي من الطرفني عزل أي من ممثليه يف جلنة كبار املمّثلني وتعيني بدياًل عنه.

يتمتع ممّثلو جلنة كبار املمّثلني بالصالحية والتفويض التخاذ القرارات بالنيابة عن األطراف التي ميثلونها وإلزامهم   |3
فيما يتعلق بالنزاع احملُال إليهم للبت فيه.

]يجوز للجنة كبار املمّثلني، خالل أي اجتماٍع، أن تختار، باإلجماع، تعيني وسيط ملساعدتهم يف تسوية أي نزاع وفقاً   |4
للشروط التي قد يتفقون عليها يف وقت الحق.[

جتتمع جلنة كبار املمثلني وتسعى، بحسن نية، لتسوية أي نزاع يُحال إلى اللجنة عن طريق التفاوض يف غضون ]خمسة   |5
من التاريخ الذي يتم فيه تسليم إشعار جلنة كبار املمثلني. وإذا تعّذر على جلنة كبار املمّثلني  عشر )15( يوم عمل[ 
االجتماع ضمن هذه املهلة الزمنية، ولم يتفق الطرفني على متديدها، عندها يجوز ألي من الطرفني إحالة النزاع إلى 

التحكيم أو إلى خبير يف حال كان النزاع فنياً وفقاً للبند ]قرار اخلبير[.

يجب أن توضح إشعارات الدعوة لعقد االجتماعات املرسلة ألعضاء جلنة كبار املمّثلني طبيعة النزاع.  |6

تنعقد اجتماعات جلنة كبار املمّثلني يف ]يُدرج اسم املدينة أو العنوان[ ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.  |7

ينعقد نصاب أي اجتماع للجنة كبار املمّثلني بحضور ]ما ال يقّل عن ممثل واحد لكل من اجلهة املتعاقدة وشريك   |8
القطاع اخلاص[. ويف حال لم يكتمل النصاب يف غضون 30 دقيقة من الوقت احملّدد لبدء االجتماع، يؤّجل االجتماع 
إلى وقت ويوم ومكان يتفق عليه ممثلي كل من الطرفني. ويف حال عدم االتفاق  بشأن حتديد موعد لالجتماع املؤّجل 
أو عدم اكتمال النصاب يف االجتماع املؤّجل، يجوز ألي من الطرفني إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً للبند ]التحكيم[ 

أو إلى خبير إذا كان النزاع فنياً وفقاً للبند ]قرار اخلبير[.

تسعى جلنة كبار املمّثلني إلى تسوية النزاع يف غضون ]عشرة )10( أّيام عمل ]من التاريخ الذي تدعو فيه جلنة كبار   |9
املمّثلني رسمياً إلى عقد االجتماع وفقاً للبند )5( أعاله. ويف حال تعّذر على جلنة كبار املمّثلني تسوية النزاع ضمن 
تلك الفترة، يحق ألي من الطرفني إحالة النزاع فوراً إلى التحكيم أو للفصل فيه من قبل خبير على النحو املطلوب 

وفقاً للبند ]قرار اخلبير[ أو البند ]التحكيم[.

يتم التصويت يف اجتماعات جلنة كبار املمّثلني على أي قرار متعلق بالنزاع باإلجماع، ويكون لكل ممّثل صوت واحد.   |10
وتكون القرارات الصادرة باالجماع عن جلنة كبار املمّثلني نهائية وملزمة لكل من اجلهة املتعاقدة وشريك القطاع 

اخلاص شريطة أن تكون خطية وموّقع عليها من قبل جميع أعضاء جلنة كبار املمّثلني.

رقم 2  اخليار  رؤية  غالباً ميكن 
بأعمال  املتعلقة  النزاعات  يف 
هذا  يخلق  قد  ولكن  البناء، 
ويؤّخر  إضافية  تكاليف  اخليار 

التسوية النهائية.



269

إذا تعذر تسوية النزاع بطريقة ودية بني الطرفني أو بقرار صادر عن جلنة كبار املمّثلني، على نحو ثابت مبوجب   |11
التوقيع على الشروطه املكتوبة، يف غضون ]ثالثني )30( يوماً تقوميياً[ من تسليم إشعار جلنة كبار املمّثلني املنصوص 
عليه يف البند )1( أعاله[، يجوز ألي من الطرفني أن يحيل النزاع إلى التحكيم وفقاً للبند ]التحكيم[ أو إلى خبير يف 

حالة كان النزاع فني وفقاً للبند ]قرار اخلبير[. .

اخليار رقم 3 - بند مجلس مراجعة النزاعات 

يف حال عدم التوّصل إلى تسوية ودية لنزاع ليس نزاعاً فنياً عماًل بالبند ]تُدرج   |1
من  أعاله خالل ]ثالثني )30( يوما تقومييا[  إشارة إلى رقم بند التسوية الودية[ 
تاريخ استالم اإلشعار املنصوص عليه فيه، يتولى أي من الطرفني إحالة أي نزاع 
مراجعة  )“مجلس  النزاعات  مراجعة  قبل مجلس  من  لتسويته  القبيل  هذا  من 

النزاعات”( وفقاً لهذا البند ] [.

يوافق الطرفان مبوجبه على تشكيل مجلس ملراجعة النزاعات وفقاً لقواعد مجلس النزاعات لغرفة التجارة الدولية   |2
)»قواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية”(، املتضمنه هنا باإلحالة. 

يتأّلف مجلس مراجعة النزاعات من ثالثة )3( أعضاء، على أن يكون كل منهم يجيد ]اللغة اإلجنليزية[ ويتمّتع بخبرة   |3
مهنية يف املسائل املتصلة بااللتزمات التعاقدية يف مشاريع مشابهة ملشروع الشراكة، يتم تعيينهم وفقاً لقواعد مجلس 

مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية.

حُتال كافة النزاعات الناشئة عن أو فيما يتعلق بعقد الشراكة هذا، أوالً، إلى مجلس مراجعة النزاعات وفقاً لقواعد   |4
مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية. وبالنسبة ألي نزاع محال للمجلس، يصدر مجلس مراجعة النزاعات 

توصيًة وفقاً لقواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية.

يف حال لم ميتثل أي من األطراف بالتوصية عند الطلب منه القيام بذلك وفقاً لقواعد مجلس مراجعة النزاعات   |5
لغرفة التجارة الدولية، يجوز للطرف اآلخر أن يحيل عدم االمتثال بحد ذاته إلى التحكيم، دون احلاجة إلى إحالته 
إلى مجلس تسوية النزاعات وفقاً للبند ] تُدرج إشارة إلى رقم بند التحكيم[. وال يجوز ألي طرف لم ميتثل للتوصية 
عند الطلب منه القيام بذلك وفقاً لقواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية، أن يطرح أية مسألة تتعلق 

بأساس التوصية كدفاٍع عن عدم امتثاله فورياً بالتوصية.

يعرب عن عدم رضاه على  النزاعات  مراجعة  وإلى مجلس  اآلخر  الطرف  إلى  خطّياً  إشعاراً  أي طرف  أرسل  يف حال 
التوصية، على النحو املنصوص عليه يف قواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية، أو يف حال لم يصدر 
مجلس مراجعة النزاعات التوصية ضمن املهلة الزمنية املنصوص عليها يف قواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة 
الدولية، أو يف حالة حّل مجلس مراجعة النزاعات وفقاً لقواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية، تتم تسوية 

النزاع بصورٍة نهائيٍة عن طريق التحكيم وفقاً للبند ]تُدرج إشارة إلى رقم بند التحكيم[.

اخليار  إلى  يُنظر  ما  غالباً 
املتعلقة  النزاعات  يف   3 رقم 
يخلق  قد  لكنه  باإلنشاءات، 
تكاليف إضافية ويؤّخر التسوية 

النهائية.

امللحق )ب(: األحكام التعاقدية املوصى بها ملشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع مالحظات إرشادية
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امللحق رقم 2 - تقييم ما إذا كان يجوز لشريك القطاع اخلاص االستفادة من اتفاقية استثمار دولية  

ينبغي على الطرفني النظر فيما إذا كان يجوز لشريك القطاع اخلاص أن يستفيد، باإلضافة إلى حقوقه التعاقدية، يف 
مرحلٍة ما من اتفاقية استثمار دولية، قد تكون إّما اتفاقية استثمار دولية ثنائية )وقع عليها أكثر من 3,000 طرف على 
مستوى العالم(، أو معاهدة استثمار متعددة األطراف )مثل معاهدة ميثاق الطاقة( أو فصل االستثمار يف اتفاقية جتارة 
حّرة. وتّوفر اتفاقيات االستثمار الدولية هذه للمستثمرين عدداً من تدابير احلماية املوضوعية ضد التدابير التي تتخذها 
عادلة  معاملة  توفير  عدم  أو  وفوري،  مناسب  تعويض  دون  امللكية  ومصادرة  والتمييزية،  التعسفية  املعاملة  مثل  الدول، 
منازعات  إحالة  احلّق يف  املستثمرين  الدولية متنح  االستثمار  اتفاقيات  غالبية  أن  كما  لألمن.  كاملة  وحماية  ومنصفة 

االستثمار إلى التحكيم امللزم بحق الدولة املضيفة التي استثمروا فيها.

وإذا كانت دول املنشأ )املوطن( لشريك القطاع اخلاص واجلهة املتعاقدة طرفان يف اتفاقية استثمار دولية، يجوز لشريك 
القطاع اخلاص، يف ظروف معّينة، رفع مطالبات تتعلق بانتهاكات احلماية املوضوعية املنصوص عليها يف اتفاقية االستثمار 
الدولية ذات الصلة، واملتعلقة بعقد الشراكة، مبوجب آلية التحكيم احملّددة يف اتفاقية االستثمار الدولية. وكثيراً ما تكون 
اآلليات املتوخاة يف هذا الصدد هي التحكيم عن طريق قواعد جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي والتحكيم يف 
إطار املركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية أو قواعد اآلليات اإلضافية اخلاصة باملركز الدولي لتسوية املنازعات 
االستثمارية )مجموعة إضافية من قواعد التحكيم التي تنطبق على تسوية املنازعات التي ال تستويف الشروط القضائية 

املنصوص عليها يف اتفاقية املركز الدولي لتسوية املنازعات االستثمارية(.

وجتدر اإلشارة إلى أن احلّق يف تقدمي مطالبة مبوجب اتفاقية االستثمار الدولية بشكل عام قائم بصورة مستقلة عن أي 
مطالبات تعاقدية مبوجب عقد الشراكة، وقد يكون إضافيا عليها.
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