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 رسالة معالي وزير المالية
 

متكاملععة وإطععار إجرائععي يععنظم عمليععة الشععراكة بععين القطععاعين العععام و الخععاص مععن خععالل لوضععع منظومععة تشععريعي  سعععيا  

بشععأن الشععراكة بععين القطععاعين العععام  2014 ( لسععنة116القععانون رقععم )االسععتراتيجيةف فقععد صععدر  المشععروعات التنمويععة و

ف فيمعععا أنعععاط المشعععرع  بالعععدليل  2015( لسعععنة 78تعععه التنفيذيعععة الصعععادرة بموجعععب المرسعععوم رقعععم )و الخعععاص و الئح

 اإلرشادي تحديد آلية طرح مشروعات الشراكة.

الدوليععة المتععوفرة لععدى البنعع  الععدولي مععع مراعععاة  لععذا يصععدر هععذا الععدليل اإلرشععادي فععي ضععوء أفاععل الممارسععات والخبععرات

ات عامععة حععول طععرح مشععروعات الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص وفقععا كويععت لياععم إرشععادخصوصععية دولععة ال

 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والئحته التنفيذية. 2014لسنة  116ألحكام القانون 

 البنيععة ومشععروعات االسععتراتيجية المشععروعات تنفيععذ فععي اإلقليمععي و العععالمي طععورالت  مواكبععة الععى الكويععت دولععة وتهععدف

 جععاذب و آمععن اسععتثماري منععا  ظععل فععي بهععاف المعمععول العالميععة الممارسععات و المعععايير أحععد  تحععاكي بصععورة حتيععةالت 

 الرخععاء يععقحقوت  الحيويععة الخععدمات رعايععة خععالل مععن المععواطنين حاجععات تلبيععة فععي بععدورها الدولععة قيععام يكفععل وبمععا

 .االجتماعي

 ،د. نايف الحجرف معالي

  وزير المالية الكويتي
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 مدير عام   رسالة

 بين القطاع العام والخاص مشروعات الشراکةهيئة 
 

إلععى تحسععين بيئععة األعمععال فععي دولععة الكويععت وتحسععين منععا  االسععتثمار وزيععادة تععدفق االسععتثمار المباشععر وحرصععا  سعععيا  

 2014( لسععنة 116المععواطنين فععي المسععاهمة فععي المشععاريع الكبععرىف صععدر القععانون رقععم )علععى إشععراك القطععاع الخععاص و

بشععأن الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص منشععئا  مؤسسععة وطنيععة بأهععداف واضععحة واختصاصععات محععددة لتكععون 

 ة.لشراكالجهة العامة المنوط بها طرح المشروعات التي ترغب الجهات العامة المختصة بطرحها وفقا لنظام ا

لتنظعععيم وتحديعععد آليعععة والخعععاص م بشعععأن الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععا 2014( لسعععنة 116وقعععد صعععدر القعععانون رقعععم )

إذ تعتبععر ممارسععة هععذا  الفععرص.وإجععراءات طععرح تلعع  المشععروعات بمععا يكفععل تحقيععق أقصععى معععايير الشععفافية وتكععافؤ 

إختصاصععات الجهععات العامععة كععال حسععب الععدور ه فيععوتنععتظم  ومؤسسععي تتكامععلمععن خععالل تنظععيم تشععريعي   (PPP)النظععام

  .التشريعات الوطنية المعنية بالقطاع اإلستثماري ذو الطابع الخدميفي منظومة  ا  نوعي  ا  المنوط بهف تطور

بشععأن الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص والئحتععه  2014( لسععنة 116ويععأتي الععدليل اإلرشععادي علععى ضععوء القععانون ) 

ت اإلجعععراءات التفصعععيلية لطعععرح مشعععروعات الشعععراكة بصعععورة واضعععحة معععن أجعععل تيسعععير اإلجعععراءاالتنفيذيعععة ليوضععع  

  .الصلةلألطراف ذات 

كمعععا يهعععدف العععدليل اإلرشعععادي إلعععى توعيعععة الجهعععات العامعععة ومسعععتثمري القطعععاع الخعععاص والمبعععادرين والمهتمعععين  

تيفاءها فععي كععال مععن المشععروعات التععي بمشععروعات الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص بععاإلجراءات التععي يتعععين إسعع

رجعععا للقواعععد واإلرشععادات العامععة لعمليععة طععرح مشععروعات الشععراكة يععتم طرحهععا والمسععتثمرين علععى حععد سععواء ليكععون م

لالسععتثمار ياععم فععي محتععوات كيفيععة تقيععيم المسععتثمرين فععي كافععة مراحععل المشععروع مععع ضععرورة األخععذ بعععين االعتبععار 

 .الطرحلكل مشروع حسب طبيعته عند  المواصفات الخاصة والمصاحبة

شعععادي واعتمعععادت مكمعععال  لجميعععع األنظمعععة واإلجعععراءات المرتبطعععة بتلععع  وفعععي الختعععام نأمعععل أن يكعععون إنجعععاز العععدليل اإلر

األنظمععة علععى اخععتالف أنواعهععا التععي يععتم مععن خععالل إحععداها طععرح مشععاريع الشععراكة  لتكععون بععذل  دولععة الكويععت قععد 

ة والمسععتثمرين والمبععادرين وجميععع األطععراف ذات الصععلة منظومععة متكاملععة وواضععحة وضعععت بععين يععدي الجهععات العامعع

الشععراكة بععين  بشععأن 2014( لسععنة 116طععورة تحقععق جميععع األهععداف والغايععات التععي صععدر مععن أجلهععا القععانون رقععم )ومت 

 .والخاصالقطاعين العام 

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

 

 الصانع،  مبارك سعادة مطلق

 لقطاعين العام بين ا  مشروعات الشراكة هيئةمدير عام 
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 شكر وعرفان 
  

تععم إعععداد هععذا الععدليل مععن قبععل هيئععة مشععروعات الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص بالتعععاون الوثيععق مععع البنعع  الععدولي. 

نيععة التحتيععة وشععراكات ك موسععيليف المحععامي الخبيععر فععي مجموعععة الب تععولى قيععادة فريععق البنعع  الععدولي السععيد مععار وقععد

الخععاص والاععماناتف تحععت إشععراف نائععب الععرئيس العععالمي. وضععم فريععق المجموعععة فععي عاععويته كععل القطععاعين العععام و

مععن السععيد مععارك جيبليععت )أخصععائي تمويععل البنيععة التحتيععة( وكريسععتينا بععول )المحاميععة( وديبلينععا سععاها )محلععل البنيععة 

الععدليل. ويععود الفريععق أن يعععرب عععن التحتيععة( مععن مركععز سععنغافورة للمنععاطق الحاععرية والبنيععة التحتيععة الععذي قععام بصععياغة 

لمكتععب البنعع  الععدولي فععي الكويععت(  المحلععيخععالص تقععديرت للتوجيععه والععدعم الععذي قدمععه الععدكتور فععراس رعععد )المععدير 

ش )مسععاعد الفريععق( طععوال فتععرة ل عمليععات( وأيععه الحشععا( ومععريم عبععدح )محلععخبيععرومععاهر أبععو طالععب )موظععف عمليععات 

 إعداد الدليل.

دليل مععن المسععاهمات القيامععة التععي قععدمها موظفععو هيئععة مشععروعات الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص وقععد اسععتفاد العع

ن خععالص . وإذ يعععرب الفريععق عععاالسععتراتيجي(التخطععي  و مكتععب البحععو  الحععداد )مععدير سععليمان بقيععادة المهنععدس نععايف

ف للهيئعععة مععد الشععوربجي )المستشععار القععانونيأحد. جيععه الععذي قدمععه فريععق العمععل التععابع للهيئععة وكععذا السععيد امتنانععه للتو

(ف مععع الشععكر علععى المالحظععات المقدمععة مععن المسععؤولين امخععرين فععي هيئععة مشععروعات الشععراكة القانونيععة الحمععدمجموعععة 

 .2017الكويت في نوفمبر  دولة ليل التي انعقدت فيلدا إعداد ورشبين القطاعين العام والخاص خالل 
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 االختصارات واألسماء المختصرة 
  

 الوصف:  االختصار 

 الهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهيئة

BOO  البناء والتشغيل والتمل 

BOT  حويل البناء والتشغيل والت 

 " جهة العامةمشاريع الشراكة. انظر "الالهيئة العامة المتعاقدة على مشروع من  قات( )في المرف الهيئة المتعاقدة

DBO التصميم والبناء والتشغيل 

تم اعتمادت من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب  مشروع شراكة       مشروع متميز

مرالفكرة   ذو  اقتصاديويكون  ا   دود  مع  متوافق  وخطواجتماعي  الدولة  تها  ستراتيجية 

 اإلنمائية.

GCC لدول الخليج العربيةلس التعاون مج 

EPC  الهندسة والمشتريات واإلنشاءات 

EPC تاريخ التشغيل التجاري المبكر 

ECWPA  اتفاقية تحويل الطاقة وشراء الميات 

  78خاص )المرسوم رقم العام وال ن القطاعيننون الكويتي للشراكة بي الالئحة التنفيذية للقا الالئحة التنفيذية 

 ( 2015لسنة 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت  مشروعاتدليل  الدليل 

 اللجنة العليا 

 شركة التحالف 

  

 اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 )شركة اإلتحاد(  رينف لتمل  أسهم في شركة المشروعشركة يشكلها أعااء تحالف المستثم

ر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة الكويت تم اعتمادت من اللجنة مشروع شراكة مبتك المبادرات 

العلياف بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها إلى الهيئةف ويكون ذو مردود  

 .تها اإلنمائيةلة وخطاقتصادي واجتماعي متوافق مع استراتيجية الدو

IPP تقل اقة مسمنتج ط 

IRR 

IWP 

 معدل العائد الداخلي 

 وع ميات مستقل  مشر

IWPP  مشاريع الطاقة والميات المستقلة 

IWPP Law ( لسنة 39القانون رقم )بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ   2010

ة والميات  )قانون مشاريع الطاقوتعديالته  يتالكهربائية وتحلية الميات في الكو ى محطات القو

 المستقلة( 

IWPP Regulations 1وتعديالته )المرسوم رقم  ةالمستقلمشاريع الطاقة والميات بقانون  الخاصةائ  التنفيذية اللو  

 ( 2015لسنة 

KAPP   هيئة ا مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

KDIPA باشر في الكويتهيئة تشجيع االستثمار الم 

KM  بلدية الكويت 

KMRT  ة نظام النقل السريع في العاصمة الكويتي 

KNRR طريق السك  الحديدية الوطنية الكويتية 

KWD 

 قانون المناقصات العامة

 دينار كويتي 

 وتعديالته  2016لسنة  49القانون رقم 

MIGD مليون جالون امبراطوري يوميا 

MEW  الكويتية وزارة الكهرباء والميات 

MPW مة الكويتيةوزارة األشغال العا 

MW ميغاوات 

O & M غيل والصيانة عمليات التش 

    بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل 2008( لسنة 7قانون رقم ) القانون القديم 
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PCOD 

 

 تاريخ التشغيل التجاري للمشروع  

PPP الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

PPP Law    ( 2014سنة  ( ل116ون رقم )القطاعين العام والخاص )القان القانون الكويتي للشراكة بين 

 المستثمرين من القطاع الخاص الشركاء الخاصون )في المرفقات( 

 "SPV"   الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة. انظر شركة المشروع 

 لمتعاقدة" "الهيئة ا على مشروع شراكة. انظر الجهة العامة المتعاقدة جهة عامة 

PTB  سلف هيئة مشروعات الشراكة بين  ات التنموية والمبادراتلدراسة المشروعالمكتب الفني(

 القطاعين العام والخاص( 

RFP  عروض طلب تقديم 

RFQ  طلب التأهيل 

SAB  ديوان المحاسبة 

SLA   اتفاقية مستوى الخدمة 

 بناء على طلب من الحكومة  اكة مقدممقترح شر اقتراح ملتمس 

SPV  فيذ مشروع من مشروعات الشراكة. انظر "شركة )أداة لغرض خاص( يتم تأسيسها لتن  

 ركة المشروع" ش

 دولة الكويت  الدولة 

TA  مستشارو( العملية مستشار( 

الخاصةف وليس  مقترح مقدم من طرف خاص لتنفيذ مشروع شراكة مقدم بمبادرة من الشركة  اقتراح غير ملتمس 

 كومة. استجابة لطلب من الح

WBG  مجموعة البن  الدولي 
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 مقدمة  -الفصل األول: الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
  

 ما هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ 1.1

 
. ويعععرف "بععين القطععاعين العععام والخععاص اكةلشععرمصععطل  "ايحظععى بععالقبول علععى نطععاق واسععع لموحععد ال يوجععد تعريععف 

عقععد طويععل األجععل  القطععاعين العععام والخععاص علعع  أنهععا " بععين الشععراكة 1(PPP Knowledge Lab) مختبععر المعرفععة
الخععاص مسععؤولية كبيععرة عععن قطععاع الخععاص وجهععة حكوميععة لتقععديم أصععول أو خععدمات عامععةف يتحمععل فيهععا القطععاع البععين 

 اء".المكافأة باألد فيها ف وترتب المخاطر واإلدارة

مشععروع ( 2014( لسععنة 116ويعععرف القععانون الكععويتي بشععأن الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص )القععانون رقععم )
هععا أهميععة اقتصععادية أو الشععراكة بأنععه "مشععروع لتنفيععذ أحععد األنشععطة والععذي تسععتهدف الدولععة منععه تقععديم خدمععة عامععة ل

ف يععتم طرحععه مععن قبععل اءتهععاف أو خفععت تكاليفهععا أو رفععع كفن خدمععة عامععة قائمععة أو تطويرهععااجتماعيععة أو خدميععة أو تحسععي 
ا لنظععام الشععراكة وبعععد اعتمععادت مععن اللجنععة العليععاف وبمععا ال يتعععارض مععع المععادتين بالتعععاون مععع الجهععة الهيئععة  العامععة وفقعع 

 "ورمن الدست  (153)و  (152)

 

يم مفتعععاح(ف والتعععي تصعععنف ععععادة اص ععععادة عقعععود بنعععاء جعععاهزة )تسعععلوال تتاعععمن الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععام والخععع

 تنظيمي.على الدور الدور القطاع العام في العادة  يقتصركمشاريع مشتريات عامةف أو خصخصة كاملةف حيث 

 
لبنيععة التحتيععة االقتصععادية واالجتماعيععة جععال ام فععيالشععراكة بقععدر كبيععر مععن المرونععة ويمكععن اسععتخدامها  مشععاريعتتسععم 

مشععاريع الطاقععة )مثععل مشععاريع الطاقععة المسععتقلة( ومشععاريع الميععات  تحتيععة االقتصععاديةاععا . وتشععمل مشععروعات البنيععة الأي 

والطاقعععة المسعععتقلة( ومشعععاريع النقعععل )مثعععل الطعععرق والسعععك  الحديديعععة والمعععوانس والمطعععارات وحعععافالت النقعععل السعععريع 

ميععات العادمععة( ومشععاريع يععات السععائبة ومحطععات معالجععة الومشععاريع الميععات )مثععل محطععات التحليععة ومعالجععة الم وغيرهععا(ف

إدارة النفايعععات. وتشعععمل مشعععاريع البنيعععة التحتيعععة االجتماعيعععة المعععدارس والجامععععات والمستشعععفيات والسعععكن االجتمعععاعي 

 والمرافق الرياضية ومباني مكاتب الدوائر الحكومية.
 

 ئد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ي فواما ه 1.2
قيععود علععى المععوارد العامععة والحيععز المععاليف مععع إدراكهععا فععي الوقععت نفسععه  الععذي تواجععه فيععه الحكومععات لوقععتفععي ا

ألهميععة االسععتثمار فععي البنيععة التحتيععة لمسععاعدة اقتصععاداتها علععى النمععوف تتحععول العديععد مععن الحكومععات بشععكل متزايععد 

 وة التمويلية.ص كمصدر إضافي بديل للتمويل للمساعدة في سد الفجنحو القطاع الخا

النظععر عععن الفوائععد الماليععة المحتملععة للععدخول فععي شععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص )مثععل  ومععع ذلعع ف وبصععرف

 تخفععيت التكععاليف األوليععة علععى الحكومععة لتقععديم خدمععة و / أو بنععاء أصععل(ف غالبععا مععا تتطلععع الحكومععات إلععى التعععاون

 مع القطاع الخاص ألسباب أخرىف منها:

ت الحصععة النسععبية للنععاتج المحلععي اإلجمععالي لقطععاع فععي حالععة الكويععتف خفععقتصععاديف والتنويععع اال •

 النف .
استكشعععاف شعععراكات بعععين القطعععاعين الععععام والخعععاص كوسعععيلة إلدخعععال تكنولوجيعععا القطعععاع الخعععاص  •

 ءة التشغيل والصيانة.واالبتكار في توفير خدمات عامة أفال من خالل تحسين كفا

 وفي حدود الميزانية. حددجاز المشاريع في الوقت المتحفيز القطاع الخاص على إن  •

فععرض توقعععات الميزانيععة عععن طريععق تحديععد التكععاليف المسععتقبلية لمشععاريع البنيععة التحتيععة الحاليععة مععع  •

 مرور الوقت.

ات القطععاع الخععاص المحلععي اسععتخدام الشععراكات بععين القطععاعين العععام والخععاص كوسععيلة لتطععوير قععدر •

تععوفير فععرص التعاقععد مععن البععاطن  كبيععرةف فاععال عععنع شععركات دوليععة مععن خععالل مشععاريع مشععتركة معع

 
ن العام والخاص:  الشراكات بين القطاعيمعارف والخبرات المنسقة والشاملة حول لل  مصدرهو  لعام والخاصللشراكة بين القطاعين امختبر المعرفة    1

https://pppknowledgelab.org / 

https://pppknowledgelab.org/
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للشععركات المحليععة فععي مجععاالت مثععل األعمععال المدنيععة واألعمععال الكهربائيععة وإدارة المرافععق وخععدمات 

 ن.األمن والنظافة وخدمات الصيانة وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطني 

كعععة للدولعععة الشعععركات المملو قعععديمكوسعععيلة لت اسعععتخدام الشعععراكات بعععين القطعععاعين الععععام والخعععاص  •

 والحكومة تدريجيا لمستويات متزايدة من القطاع الخاص.

 تعويت الفجوة في قدرات القطاع العام لتلبية الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية  و •

 المخععاطر مععع القطععاع الخععاص علععى مععدى تقاسععممععن خععالل  اسععتخراج قيمععة طويلععة األجععل مقابععل المععال •

 / الصيانة. تشغيلالبناء إلى المن التصميم /  -عمر المشروع 

  

 القيمة مقابل المال  1.3
يععؤدي مشععروع الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص إلععى تحقيععق قيمععة مقابععل المععال إذا أسععفر عععن مكاسععب إيجابيععة 

ون مععن الاععروري ا مععا يكعع. وغالبععتقليععديي يمكععن تحقيقهععا مععن خععالل مسععار شععراء صععافية للمجتمععع أكبععر مععن تلعع  التعع

حليععل لكفععاءة األداء خععالل مرحلععة دراسععة الجععدوى كجععزء مععن التحاععيرات األوليععة ألي مشععروع شععراكة. بيععد إجععراء ت 

اسععية أن تحليععل القيمععة مقابععل المععال يمكععن أن يكععون ذا طععابع شخصععي للغايععة تحركععه بشععكل كبيععر االفتراضععات األس

حيععث  حععة كمشععروع شععراكةالموافقععة علععى طرمرحلععة مععا قبععل التععي يمكععن أن تكععون غيععر موثععوق بهععاف خاصععة فععي 

 يتم أو ال يتم إجراء تحليل مبكر.

وبنععاء علععى سععجل حافععل طويععل ونععاج  فععي مختلععف البلععدان والقطاعععاتف تبععين فععي كثيععر مععن األحيععان أن خيععار الشععراء 

نة مقارنععة بخيععار كفععاءة مععن حيععث تكععاليف االسععتثمار والتشععغيل والصععيا مععن خععالل الشععراكة يمكععن أن يكععون أكثععر

. ولععذل ف فععلن السععؤال األهععم فععي تقيععيم القيمععة مقابععل المععال يتمثععل عععادة فععي مععا إذا كععان مععن المععرج  أن الشععراء العععام

أكثععر تفععوق الكفععاءة القصععوى لمشععروع الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص العوامععل التععي قععد تجعععل الشععراكة 

ات والتعاقععد والرصععد اإلضععافية فععي ت والعقععود )أي تكععاليف المناقصععتكلفععةف وأهمهععا تكععاليف اإلشععراف علععى المعععامال

إطعععار الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععام والخعععاص( والتمويعععل والتكعععاليف القانونيعععة )أي التكعععاليف الماعععافة المحتملعععة 

ماليععة ة مقابععل المععال فععي االعتبععار أياععا  الفوائععد غيععر البسععبب تمويععل القطععاع الخععاص(. وينبغععي أن يأخععذ تقيععيم القيمعع

القطععاعين العععام والخععاصف مثععل سععرعة وكفععاءة تنفيععذ المشععاريع وتحسععين نوعيععة الخععدمات المحتملععة للشععراكات بععين 

ومععا إلععى ذلعع . وتشععير الخبععرة المكتسععبة  الدراسععة المكثفععةوزيععادة الشععفافية فععي عمليععة الشععراء وتحسععين التركيععز علععى 

ابععل المععال تكععون أعلععى ين العععام والخععاص قيمععة مقلقطععاعبععين ان احتمععال أن يععوفر مشععروع أو برنععامج الشععراكة إلععى أ

 عندما يتم تحقق جميع أو معظم الشروط التالية:

وجععود اسععتثمار كبيععرف سععواء كععان محليععا  أو أجنبيععا ف مععن شععأنه أن يسععتفيد مععن اإلدارة الفعالععة للمخععاطر  •

المشععاريع الصععغيرة  )قععد يكععون هععذا مشععروعا  كبيععرا  واحععدا  أو سلسععلة مععنالمرتبطععة بالبنععاء والتسععليم 

 تكرار في قطاع معين(.القابلة لل
 امتالك القطاع الخاص للخبرة الالزمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع معقدة. •

قععدرة القطععاع العععام علععى تحديععد احتياجاتععه مععن الخععدمات كنععواتج يمكععن أن تكتععب فععي عقععد الشععراكة بععين  •

 الطويل.ال وخاضع للمساءلة على المدى طاعين العام والخاص لامان تقديم الخدمات بشكل فعالق

 إمكانية تحديد وتخصيص المخاطر بصورة واضحة بين القطاعين العام والخاص. •

إمكانيععة تقععدير التكععاليف طويلععة األجععل لتععوفير األصععول والخععدمات المعنيععة علععى مععدى عمععر المشععروع  •

 بأكمله.

 ه.لمشتريات غير متناسبة مع قيمت يه الكفاية لامان أال تكون تكاليف اكبيرة بما ف قيمة المشروع •

 الجوانب التكنولوجية للمشروع قد تم اختبارها وإثباتها بشكل معقول وغير معرض للتقادم. •

 وهنععاك العديععد مععن التحلععيالت والتقععارير التععي وضعععتها )أو ُوضعععت( للحكومععات ومكاتععب التععدقيق الوطنيععة حععول مععا

لمععال. وخلصععت معظععم هععذت فععي الواقععع تقععدم قيمععة مقابععل ا إذا كانععت الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص هععي

التقععارير إلععى أن الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص تععؤدي إلععى توليععد قيمععة مقابععل المععال. وتشععير دراسععات أجريععت 

وفععورات  ع شععراكة مععع القطععاع الخععاص حققععتفععي المملكععة المتحععدة إلععى أن اإلدارات الحكوميععة التععي نفععذت مشععاري 

الععذي أجععرات مكتععب التععدقيق الععوطني فععي المملكععة  2002إحصععاء  %. وبحسععب20و% 10ف تتععراوح بععين فععي التكععالي 

% تععأخيرف مقارنععة مععع 24% فقعع  مععن صععفقات مبععادرات التمويععل الخاصععة زيععادة فععي التكععاليف و22المتحععدةف شععهدت 

دقيق تععالحسععب مععا ورد فععي إحععدى دراسععات مكتععب  ا القطععاع العععام% مععن المشععاريع التععي ياععطلع بهعع70% و73

أنععه وفقععا لدراسععة للسععلطة  2006وذكععرت وزارة الخزانععة فععي المملكععة المتحععدة فععي عععام . 1999الععوطني فععي عععام 

% معععن 50أن فععع( CEPAأجرتهعععا شعععركة كامبريعععدج أسوشعععيتس للسياسعععات االقتصعععادية ) األسعععكتلنديةالتنفيذيعععة 

فععاد لف فععي حععين أة جيععدة مقابععل المععاأنهععا حصععلت علععى قيمععراكات مععع القطععاع الخععاص أفععادت ب السععلطات التععي تععدير شعع
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المنتععدى الععوطني األسععترالي للشععراكة ف كلععف 2008% بحصععولهم علععى قيمععة ُمرضععية مقابععل المععال. وفععي عععام 28

( تراليافععي اسعع  حكومععات الكومنولععث والواليععات وحكومععات األقععاليمبععين القطععاعين العععام والخععاص )الععذي يمثععل 

 42اعين الععععام والخعععاص معععع ا معععن مشعععاريع الشعععراكة بعععين القطعععمشعععروعا أسعععترالي  25جامععععة ملبعععورن بمقارنعععة 
مشععروعا تععم تنفيععذها بطععرق الشععراء التقليديععة. ووجععدت الدراسععة أن المشععاريع المنفععذة بالطريقععة التقليديععة بلعع  متوسعع  

%. وبالنسعععبة 0.7فعععة لمشعععروعات الشعععراكة %ف فعععي حعععين بلععع  متوسععع  تجعععاوز التكل10.1تجعععاوز التكلفعععة فيهعععا 

%ف فععي حععين أن متوسعع  تجععاوز 10.9ديععة تجععاوز متوسعع  تجععاوز الوقععت لتقلي لتععي تععم تنفيععذها بععالطرق اللمشععروعات ا

 %.5.6الوقت بالنسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بل  

 

 أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  1.4
ى تتفععاوت مععن حيععث مععد مععن األشععكال قطععاعين العععام والخععاص مجموعععة واسعععةلشععراكات بععين اليمكععن أن تتخععذ ا

مشععاركة الطععرف الخععاص والمخععاطر التععي يتحملهععا. وفععي العععادة يععتم تحديععد شععروط الشععراكة بععين القطععاعين العععام 

الرسععم  وضعع والخععاص فععي عقععد أو اتفاقيععة تحععدد مسععؤوليات كععل طععرف ويععتم فيهععا توزيععع المخععاطر بشععكل واضعع . ي 

 الشراكة: عقودالبياني أدنات طيف 

 

 القطاعين العام والخاص  طيف عقود الشراكة بين :1.1  كللشا

 

 
 

 

 

يمكععن أن تتععراوح الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص بععين دخععول القطععاع العععام فععي إدارة مباشععرة نسععبيا و / أو و

 صفية جزئية للملكية في أصول عامة.عقد تشغيل مباشر مع القطاع الخاصف من خالل مشروع مشترك أو ت 

 
 تتخذها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يلي: المختلفة التي قدعلى األشكال ومن األمثلة 

  
 ( Management and Operating Contracts)  عقود اإلدارة والتشغيل

صععوال  إلععى عقععود يععة واعدة الفن عقععود المسععتبععدأ مععن يمكععن أن يطبععق مصععطل  "عقععد اإلدارة" علععى مجموعععة مععن العقععود 

تمععن   الجهععة المتعاقععدةبيععد أن السععمة الرئيسععية المشععتركة هععي أن  ب تعميمهععا.لكاملععةف ومععن ثععم يصعععالتشععغيل والصععيانة ا

وتميععل عقععود اإلدارة  سععنوات(. )مععن سععنتين إلععى خمععس إدارة مجموعععة مععن األنشععطة لفتععرة زمنيععة قصععيرة نسععبيا  المتعاقععد 

انة نععواتج التشععغيل والصععي  لعقععودوقععد يكععون  مععةف وتركععز أكثععر علععى المععدخالت بععدال مععن النععواتج.هممحععددة ب إلععى أن تكععون 

 .أكثر أو متطلبات أداء
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 –بمهععام محععددة الخععاص نظيععر قيامععه لمشععغل لرسععوم ثابتععة الجهععة المتعاقععدة بععدفع عقععود اإلدارة قيععام أنععواع وتشععمل أبسعع  

وعنععدما  .األصععل مخععاطر عععن حالععة يتحمععل المشععغل الخععاص عععادة الوتعرفععة عتمععد علععى تحصععيل الت ال  األتعععاببمعنععى أن 

ربمععا تشععمل  علععى األداءف فلنهععا قععد تنطععوي علععى تحمععل المشععغل المزيععد مععن المخععاطرف كثععر اعتمععادا  عقععود اإلدارة أ كععونت 

 المزيد من المكونات والمعدات الثانوية.مخاطر حالة األصول واستبدال 

 ( ffermage ContractsLeases/A)  اإلدارةعقود اإليجار / 

المشعععغل يتحمعععل بمقتاعععاها الععععام والخعععاص  ينالقطعععاعللشعععراكة بعععين عمومعععا ترتيبعععات  يهعععواإلدارة  اإليجعععارإن عقعععود 

 .عن بناء وتمويل أي استثمارات جديدة ليس مسؤوال   هلكن خدمية قائمة عن تشغيل وصيانة مرافق  يةمسؤولالالخاص 

 :في أنوالتشغيل اإلدارة عن عقود  اإلدارةتختلف عقود اإليجار و

تشععغيل  رسععومتقاضععى قابععل خدماتععهف لكنععه ي م الجهععة المتعاقععدةمععن  ةثابتعع رأجععوالمشععغل ال يحصععل علععى  •

 :على المستهلكين
o ألصععول باعتبارهععا مالكععة ا الجهععة المتعاقععدةإلععى يععرادات جععزء مععن اإليععذهب  عقععد اإليجععار: فععي حالععة

 إيجار والباقي يحتفظ به المشغل مقابل

o فية رسععوما إضععاللجهععة المتعاقععدة فع ويععدرادات مععن اإليعع أتعابععهالمشععغل  يسععتبقي :اإلدارة فععي حالععة

 في األصل. الجهة المتعاقدةتنفقها / أنفقتها  االستثمارات التي مقابل تفرض على العمالء 
 

 تشغيلالمخاطر قدر أكبر من المشغل يتحمل  •

 مباشرة.بصورة توظيف الموظفين يتحمل المشغل مسؤولية  •

فععة مسععتوى تحصععيل التعربغععت النظععر عععن هععة العامععة ثابععت يكععون مبلعع  اإليجععار المععدفوع للجعقععد اإليجععارف  الععةوفععي ح

لتغطيععة تكععاليف كفايععة المبععال  المتحصععلة تحصععيل الفععواتير وفيمععا يتعلععق ب ف وبالتععالي فععلن المشععغل يتحمععل مخععاطر المحقععق

أن المبععال  المتحصععلة تكفععي )علععى افتععراض  أتعابععهياععمن المشععغل  فاإلدارةعلععى أسععاس  المعاملععة فععي حالععةوالتشععغيل. 

 االستثمارية. االتزاماته ةتغطي لباقي المبال  المحصلة من العمالء  مخاطرتتحمل الجهة ية ذل ( وغطلت 

التعععي يفتعععرض أن  - مسعععؤولة ععععن تمويععل وإدارة االسعععتثمارات فعععي األصععول األحععوالفعععي كعععل المتعاقععدة وتظععل الجهعععة 

 اإليجار / الرسوم اإلضافية. قيمةلف من األقعلى ولو جزئيا  ف  تتأتى

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

البنععععاء والتشععععغيل ومشععععاريع التصععععميم و( BOTالتحويععععل )والبنععععاء والتشععععغيل و( Concessions) االمتيععععازمشععععاريع 

(DBO ) وعععادة مععا اتخرجععالمتركععز علععى  ن القطععاعين العععام والخععاص التععيكة بععي الشععرانظععام  لمعععامالتهععي أنععواع .

تصععميم قععدر كبيععر مععن أعمععال الالتصععميم والبنععاء والتشععغيل علععى  مشععاريعالبنععاء والتشععغيل والتحويععل و تنطععوي مشععاريع

ال أعمعع قععدر كبيععر مععن أو مشععاريع تنطععوي علععى واصععول جديععدة ف لبنععاء جديععداألجععلف وكععذل  عمليععات طويلععة والبنععاء

  مةألصول قائ  التوسعةتجديد أو إعادة تأهيل أو ال

علععى  متيععازاسععتخدام جميععع األصععول الممنوحععة لصععاحب االفععي يعطععي االمتيععاز الحععق  (Concessions) متيددازعقددد اال

 الجهععة بيععدصععول األملكيععة  تثمارات. وتبقععىاالسععوبعععت  التشععغيلمسععؤولية عععن ف بمععا فععي ذلعع  المععدى فتععرة زمنيععة طويلععة

األصععول إلععى الجهععة فععي نهايععة فتععرة  الكبيععرة. وتعععودف وعععادة مععا تكععون الجهععة مسععؤولة عععن اسععتبدال األصععول العامععة

از عععادة االمتيععازف يحصععل صععاحب االمتيعععقععود االمتيععاز. وفععي  االمتيععازف بمععا فععي ذلعع  األصععول التععي يشععتريها صععاحب

منظومععة بنيععة االمتيععاز  المسععتهل . ويغطععيمباشععرة مععع  تععهعالقتكععون اشععرة مععن المسععتهل ف ولععذل  مب علععى معظععم إيراداتععه 

ألصععول الموجععودة فاععال عععن بنععاء وتشععغيل أصععول جديععدة(. لصععاحب االمتيععاز اسععتالم )قععد يشععمل ذلعع  تحتيععة متكاملععة 

سععتبدال األصععول المععن قبععل الجهععة  التحععوط لععهيععتم ذي عععادة مععا والععالجهععة العامععة دفع صععاحب االمتيععاز رسععم امتيععاز إلععى ويعع

 والتوسع.

بشععكل عععام جديععد يكععون شععبكة كاملععة وولععيس عععادة لتطععوير أصععول منفصععلة  البندداء والتشددغيل والتحويددل مشدداريع تسععتخدم

لتشععغيل البنععاء وا اريعفععي مشععو (.علععى أعمععال تععرميمد ينطععوي أن ذلعع  قعع)علععى الععرغم مععن بطبيعتععه كليععا أو تأسيسععي 

/  الخدمعععةمعععن خعععالل رسعععوم تفعععرض علعععى حصعععل علعععى عائداتعععه بنعععاء األصعععول وت ب لمشعععروع شعععركة ا تلتعععزم تحويعععلوال

زمنيععة الفتععرة النهايععة  تنتقععل ملكيععة األصععل إلععى الحكومععة فععيو مععن التعرفععة المفروضععة علععى المسععتهلكين. ولععيسالحكومععة 

 .يهامتفق علال

ويقععوم القطععاع  نععاء أصععول جديععدة.مععول ب ي يمتلعع  القطععاع العععام و (DBOلبندداء والتشددغيل )االتصددميم مشددروع  فععيأمععا 

بعععت النععواتج المتفععق عليهععا. وعععادة مععا تكععون الوثععائق الخاصععة حقيععق الخععاص بتصععميم األصععول وبناءهععا وتشععغيلها لت 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos#Concessions
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 فيععازمت مشععاريع االالبنععاء والتشععغيل والتحويععل أو شععاريع بسععيطة مقارنععة بوثععائق مالتصععميم والبنععاء والتشععغيل  مشععاريعب 

باإلضععافة إلععى عقععد تشععغيلف أو قسععم  تسععليم مفتععاحعقععد بنععاء  يكععون هنععاك فععي العععادةف. ق تمويععلال توجععد وثععائ نظععرا  ألنععه 

إن لععم تتحمععل القطععاع الخععاص أي مخععاطر تمويععل تتحمععل شععركة ال تشععغيل. وهنععا غطععي العقععد تسععليم مفتععاح ي  ياععاف إلععى

علعى أقسععاط عنععد االنتهععاء دفعععه  صعل يععتم  لتصععميم وبنععاء األمبلع عععادةيعدفع لهععا علععى رأس المععالف ومععن المخعاطر دنععى أ حعد

دفع لهععا ثععم ومععن البنععاءف راحععل مععن م عععن التصععميم  يةالمسععؤولالتشععغيل. وتتحمععل الشععركة الخاصععة رسععوم تشععغيل لفتععرة يععُ

 بععل انتهععاءالتشععغيل قخععالل فتععرة  نععةحاجععة السععتبدال أجععزاء معي  بالتععالي إذا مععا كانععت هنععاكف وتشععغيلوالبنععاءف فاععال عععن ال

 .ستبدالاالة عن ي مسؤولتتحمل شركة القطاع الخاص المن المرج  أن فأنه ف تراضيةالمدة الزمنية االف

 

 

 

 عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص  1.5

 مشروع الشراكة:  عملية : 2.1 ل الشك

 
  

 بدء المشروع  1.5.1
  

بنيععة التحتيععةف وهععذت اسععتثمارات الاألهميععة مععن حيععث  تحظععى بععنفس القععدر مععنتواجععه الحكومععات أولويععات  ا مععاكثيععر

قيععود ماليععةف كثيععرا مععا تتطلععب مععن الحكومععات أن تكععون انتقائيععة فععي مشععاريع البنيععة إضععافة إلععى وجععود الحقيقععةف 

يع )معععن خعععالل مختلعععف العععوزارات . ويمكعععن أن تبعععدأ الحكومعععة المركزيعععة المشعععارالتعععي سعععتبدأ بتنفيعععذها التحتيعععة

شععرعت فععي تنفيععذ المشععروعف  وبغععت النظععر عععن الجهععة التععي ذلعع ف . ومععع2المحليععة السععلطاتل و مععن قبععالتنفيذيععة( أ

 
ل ف  ". ومع ذاقتراح ملتمس " ى هذت العملية شراكةف غالبا ما يطلق علمن مشاريع الوع لمشرلتقديم عرض لقطاع الخاص دعوة لالقطاع العام  يطرحعندما   2

 ".اقتراح غير ملتمس هذت الحالة يطلق عليه "  فيشراكة ومشروع  بمقترح ل  لقطاع الخاص للحكومةأن يتقدم اكن في بعت األحيانف يم
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معععن خععالل الشععراكة بعععين القطععاعين الععععام للتنفيععذ جميععع المشععاريع مناسعععبة ليسعععت مععن المهعععم مالحظععة أن فأنععه 

م والخععاصف مشععروع مععن خععالل مسععار الشععراكة بععين القطععاعين العععا ذلتنفيععفععي الواقعععف قبععل اتخععاذ قععرار ووالخععاص. 

 .للمشروع ء دراسة جدوىمن المهم إجرافلنه 

هيئععة عامععة خععالل مقتععرح تطرحععه مشععروع الشععراكة مععن أن تبععدأ فكععرة ف يمكععن الكععويتيوبموجععب قععانون الشععراكة 

 غير كويتية. شركة خاصة كويتية أوشخص أو يقدمه غير ملتمس  مقترحعليا أو اللجنة الأو 

  

 تنظيم جدوى المشروع وال 1.5.2
مععن  كععان مجععديا  منطقيععا  إال إذا الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص  مشععروع مععن خععالل إطععار بععر طععرحيعت ال 

مشعععاريع الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععام علعععى إخاعععاع الحكومعععات تعمعععل أغلعععب ولعععذل ف الناحيعععة االقتصعععادية. 

يتعلععق بمشععاريع ر آخععر قععراي كمععا هععو الحععال بالنسععبة ألواالقتصععادي  االجتمععاعينفس التقيععيم الفنععي ولععوالخععاص 

المشععروع نفسععه فكععرة األول هععو تقيععيم جععدوى  . وهنععاك عععادة عنصععران عرياععان لهععذا التقيععيم.ةالعامعع اتثمارالسععت ا

يععيم مععا إذا كععان )بمععا فععي ذلعع  الجععدوى الفنيععة والجععدوى القانونيععة واالسععتدامة البيئيععة واالجتماعيععة(ف والثععاني هععو تق

ال تحليععل الجععدوى االقتصععاديةف أي شععكل مععن أشععكوذلعع  مععن خععالل  جيععد عععام يقععرار اسععتثماريعتبععر المشععروع 

للمشععروع  رغبععة/  إقبععالتقيععيم مععا إذا كانععت المنععافع االقتصععادية للمشععروع تتجععاوز تكاليفععه االقتصععادية وأن هنععاك 

ع القطععا ن مععنمسععتثمري لعوائععد كافيععة ل حققي سععالمشععروع  بمععا إذا كععانكل كبيععر تتععأثر بشعع وهععذت الرغبععة –فععي السععوق 

 ص.الخا

  
التععي ترغععب فععي طععرح أي عامععة الجهععة الراكة بععين القطععاعين العععام والخععاصف يجععب علععى لقععانون الشعع فقععا  وو

. (مععن الالئحععة التنفيذيععة 2المععادة لدراسععتها )إجععراء دراسععة جععدوى وتقععديمها إلععى الهيئععة بنظععام الشععراكة مشععروع 

لجهععة العامععة جععدوى بالتعععاون والتنسععيق مععع الاي بعععت الحععاالت اختيععار إجععراء دراسععة جععوز للهيئععة فععومععع ذلعع ف ي 

يجععب علععى أي شععخص طبيعععي أو اعتبععاري وبالنسععبة لمقتععرح غيععر ملععتمسف مععن الالئحععة التنفيذيععة(.  10)المععادة 

يجععب أن تبععين دراسععة  فكلتععا الحععالتين . وفععيإلععى الهيئععة التقععديمه ةجععدوى أوليععدراسععة كععويتي أو أجنبععي إعععداد 

مععع اسععتراتيجية  تتفععقا أو منفعععة اجتماعيععة ن المشععروع يععوفر عائععدا اقتصععادي الجععدوىف مععن بععين أمععور أخععرىف أ

 تها التنموية.الدولة وخط

 
مععن المسععؤوليات والحقععوق والمخععاطر لكععل طععرف وزيععع ت ب عنععي ي مشععروع الشععراكة  تنظععيملن ويجععدر بالععذكر بعع

 لتنظععيم ا  رئيسععي  خال  لومععات المسععتمدة مععن تحليععل الجععدوى االقتصععادية مععدمعالوتعتبععر  فععي عقععد الشععراكة.طرفععي 

يجععب أن  . مثععل تحديععد المخععاطر الفنيععة الرئيسععية وتععوفير تقععديرات للطلععب علععى البنيععة التحتيععة المقترحععة الشععراكةف

لخععدمي تععنظم مشععاريع الشععراكة بحيععث تتاععمن الخدمععة المقتععرح توفيرهععا ومرودهععا االقتصععادي أو االجتمععاعي أو ا

 السععوق خععالل مرحلععة يععتم اسععتطالعمععا  وكثيععرا   متوقعععة للقطععاع الخععاص.أو المنفعععة للقطععاع العععام وكععذل  العوائععد ال

للمسعععاعدة فعععي  مرئيعععاتدراسعععة الجعععدوى / التنظعععيم لمعرفعععة آراء مختلعععف أصعععحاب المصعععلحةف وتسعععتخدم هعععذت ال

 تعزيز جدوى المشروع.

 

 المشروع  طرح 1.5.3
)بععدعم مععن مستشععاري رحععه نععوع نظععام الشععراكة وطريقععة طدراسععة الجععدوى وتحديععد  بعععد االنتهععاء مععن مرحلععة

والموافقععة عليععه مععن قبععل ين( فنيععالوالقععانونيين وتف أي المستشععارين المهنيععين مثععل المستشععارين المععاليين المعععامال

 تحعععالفاختيعععار شعععركة أو إلعععى  طعععرحمرحلعععة ال هعععدفت . وطعععرحلل ا  جعععاهز المشعععروعيصعععب  – المعنيعععةالجهعععات 

إن  والمععالي. يفنععالمقتععرح مععن المنظععورين الوع أفاععل عععرض فنععي ومععالي ويحقععق أهععداف المشععر قععدمي كات رشعع

ذلعع  مععن شععأنه أن يزيععد  ألن فتنافسععية وفعالععة وشععفافة طععرحهععي القيععام بعمليععة  األهععدافأفاععل طريقععة لتحقيععق هععذت 

 المال من وجهة نظر الحكومة.مقابل قيمة المن 

 

 المشروع والرقابة علىتنفيذ ال 1.5.4
 طععرحعمليععة الخععالل وقععت ممكععن إلدارة المشععروع فععي أقععرب فريععق بتشععكيل  الجهععة العامععةمععن المهععم أن تقععوم 

إلدارة المشععروع بعععد اإلقفععال المععالي. وتشععمل إدارة عقععود الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص مراقبععة وإنفععاذ 

وتمتععد إدارة العقععود  خععاص.القطععاعين العععام والقععة بععين الشععركاء مععن المتطلبععات عقععد الشععراكةف وكععذل  إدارة الع

 إدارة عقععود الشععراكة عععن إدارة تختلععفو. ن العقععد وحتععى نهايععة فتععرة العقععدمععدة االتفاقيععة مععن تععاريخ سععريا طععوال
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تكععون الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص طويلععة األجععل ومعقععدةف وبالتععالي  فمشععاريع. كومععةلحالتقليديععة لعقععود ال

يمكععن  ال ي جميععع السععيناريوهات المحتملععةي أن المتطلبععات والقواعععد التععي تغطععلععة بالاععرورةف أالعقععود غيععر كام

 الشراكة في ضمان ما يلي:مشاريع في العقود. وتتمثل أهداف إدارة عقود جميعها مسبقا    تحديد

 . ل ( وفقا لذغرامات للعقدف ويتم الدفع )أو ال طبقا  وعلى مستوى عال  صورة مستمرة  الخدمات ب تقديم  ▪

 .اطرها بكفاءةمسؤوليات الحكومة ومخإدارة و المسئوليات التعاقدية ومخصصات المخاطرفبقاء  ▪

وفي  تعامل معها بصورة فعالة  تحديد التغيرات في البيئة الخارجية )المخاطر والفرص على حد سواء( وال ▪

 الوقت المناسب. 

 
 خععاصف يتعععين علععى وزيععر الماليععة تقععديم تقريععرمععن قععانون الشععراكة بععين القطععاعين العععام وال( 33) وبمقتاععى المععادة

جميععع مشععاريع الشععراكة بععين حععول وضععع ( األمععة مجلععسإلععى منععه  نسععخة وإرسععالالععوزراء ) لععى مجلععسسععنوي إ

 مواضععيع فبععين أمععور أخععرى وسععيغطي هععذا التقريععرف مععن  .ابرامهععاالقطععاعين العععام والخععاص التععي تععم تنفيععذها أو 

كبععة ات المرت بالمخالفععالشععراكة مععع ملخععص عقععود اص بشععروط خععع القطععاال مععنالتععزام األطععراف  ومععدىاألراضععي 

 .المعنية التي تنفذ مشاريع الشراكةالوزارات تقدمها . وهذت المعلومات لشروط هذت العقود

 

 قراءات أخرى  1.6
 التالية: من المصادر عموما  ما سبق ذكرت وشراكات القطاعين العام والخاص يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول 

 ( https://pppknowledgelab.orgم والخاص )مختبر معارف الشراكة بين القطاعين العا ▪
-http://ppp.worldbank.org/publicللشراكة بين القطاعين العام والخاص )مركز موارد البنية التحتية  ▪

private-partnership ) 
https://ppp.worldbank.org/public-)  3الدليل المرجعي للشراكة بين القطاعين العام والخاصف النسخة  ▪

0-3-guide-reference-partnership/library/ppp-private ) 
 (   /ldbank.orghttps://ppi.wor الخاص في قاعدة بيانات البنية التحتية )القطاع مشاركة  ▪
 (  /https://ppiaf.org )لمشاريع البنية التحتية العامة والخاصة  اري المرفق االستش ▪
 (  /gihub.orghttps://www. مركز البنية التحتية العالمية ) ▪
 APMG  (certification.com-https://ppp  )عين العام والخاص الشراكة بين القطا اعتمادبرنامج  ▪
في مجال البنية   لشراكة بين القطاعين العام والخاصمشاريع االتمويل اإلسالمي لإدارة حول  PPIAFورقة  ▪

   (documents/5369?ref_site=kl/https://ppiaf.orgالتحتية )
إلفصاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص اإطار  ▪

(ework.pdfFram-PPPs-in-7678/Disclosurehttp://pubdocs.worldbank.org/en/77354144829670 ) 
ورقة مجموعة البن  الدولي حول دعم الجدوى المالية   ▪

(nts/2847?ref_site=klhttps://library.pppknowledgelab.org/docume ) 

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-reference-guide-3-0
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-reference-guide-3-0
https://ppi.worldbank.org/
https://ppiaf.org/
https://www.gihub.org/
https://ppp-certification.com/
https://ppiaf.org/documents/5369?ref_site=kl
http://pubdocs.worldbank.org/en/773541448296707678/Disclosure-in-PPPs-Framework.pdf
https://library.pppknowledgelab.org/documents/2847?ref_site=kl
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 الكويت  فيالعام والخاص بين القطاعين للشراكة  والمؤسسية ةالقانوني الهياكل : الثانيالفصل 
 

 مقدمة . 2.1
 تشععريعيا   بشععأن الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص إطععارا   2014( لسععنة 116ياععع القععانون الكععويتي رقععم )

ة فععي دولععة البنيععة التحتيععة والخععدمات العامععمجععال م والخععاص فععي لتعزيععز وتسععهيل الشععراكة بععين القطععاعين العععا

مشععروع لتنفيععذ أحععد الشععراكة بأنععه "يعععرف القععانون مشععروع و .المنافسععةادئ الشععفافية ومبعععلععى أسععاس الكويععت 
األنشععطة والععذي تسععتهدف الدولععة منععه تقععديم خدمععة عامععة لهععا أهميععة اقتصععادية أو اجتماعيععة أو خدتيععة أو تحسععين 

التعععاون مععع الجهععة ب ف يععتم طرحععه مععن قبععل الهيئععة هععااءت قائمععة أو تطويرهععاف أو خفععت تكاليفهععا أو رفععع كفخدمععة عامععة 
ا لنظععام الشععراكة وبعععد اعتمععادت مععن اللجنععة العليععاف وبمععا ال يتعععارض مععع المععادتين  مععن  (153)و  (152)العامععة وفقعع 

 ".الدستور

 

 ن الشراكة بين القطاعين العام والخاصبشأ 2014( لسنة 116السمات الرئيسية للقانون رقم ) .2.2
ف فعععي الشعععراكة " ال نظعععاموالخعععاص " بعععين القطعععاعين الععععامع الشعععراكة يجعععب أن تتبععع قعععانون  ( معععن1المعععادة )مععععرا

الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص علععى أنععه "نظععام يقععوم بمقتاععات مسععتثمر مععن القطععاع الخععاص باالسععتثمار 

ن قبععل الهيئععة ذلعع  فععي أحععد المشععروعات التععي يععتم طرحهععا معع -المشععروعمتععى تطلععب  -علععى أرض تملكهععا الدولععة

ى الجهععات العامععة بعععد توقيععع عقععد معععهف يقععوم مععن خاللععه بتنفيععذ أو بنععاء أو تطععوير أو تشععغيل أو بالتعععاون مععع إحععد

لعع  خععالل إعععادة تأهيععل أحععد المشععاريع الخدميععة أو البنيععة التحتيععةف وتععدبير تمويععل لععه وتشععغيله أو إدارتععه وتطععويرتف وذ

تنفيععذ المشععروع بمقابععل يتحصععل عليععه ( أن يكععون 1إحععدى الصععورتين: ) مععدة محععددة يععؤول بعععدها إلععى الدولععةف ويأخععذ

معععن المسعععتفيدين أو معععن الجهعععات العامعععة التعععي يتوافعععق المشعععروع  -ععععن الخدمعععة أو األعمعععال المنفعععذة –المسعععتثمر 

( أن تكعععون تلععع  المشعععروعات بغعععرض قيعععام 2وطبيععععة أغراضعععها والتعععي قامعععت بالتعاقعععد مععععه أو معععن كليهمعععاف )

ة بالنسععبة لالقتصععاد الععوطنيف واسععتثمارت لمععدة محععدودة ويععدفع مقابععل فيععذ مشععروع ذي أهميععة اسععتراتيجي المسععتثمر بتن 

 في الحالتين". –متى وجدت  –النتفاعه بأرض أمالك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع 

 

 الكويت المعايير التالية: ووفقا لهذا التعريفف يتطلب نظام الشراكة في
 ( متى ما كان مطلوبا  للدولة )لالستثمار في مشروع مملوك اص الخمن القطاع مستثمر  •

 المشروع من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصف بالتعاون مع جهة عامة.طرح  •

أو بنيععة مشععروع خععدمي إعععادة تأهيععل مععع المسععتثمر لتنفيععذ أو بنععاء أو تطععوير أو تشععغيل أو  عقععدالتوقيععع علععى  •

 .محددة لمدةشروع أو إدارته وتطويرت ل الملتمويل لهذا الغرض وتشغي تحتيةف لتوفير ا

 فق البنية التحتية إلى الدولة.امريؤول المشروع ف العقدبعد انتهاء   •
 

 : بطريقتينويمكن إجراء هذت العملية 
خدمععة أو األعمععال المنفععذة( مععن المسععتفيدين أو مععن تنفيععذ المشععروع بمقابععل يتحصععل عليععه المسععتثمر )عععن ال •

 المستثمرف أوجهات العامة التي تعاقدت مع لا

قيعععام المسعععتثمر بتنفيعععذ مشعععروع ذي أهميعععة اسعععتراتيجية لالقتصعععاد العععوطنيف حيعععث يمكعععن للمسعععتثمر اسعععتغالل  •

 المشروع لمدة محدودة.

 

 خاص ما يلي:تشمل السمات البارزة لقانون الشراكة بين القطاعين العام وال

علععى موافقععة اللجنععة  ل أوال  لععدخول فععي عقععد شععراكة دون الحصععوبصععفة عامععةف ال يجععوز ألي هيئععة عامععة ا •

  3بين القطاعين العام والخاصمشروعات الشراكة العليا ل

التوصععية المناسععبة للجنععة العليععا تمهيععدا  لطععرح تقععدم هيئععة مشععروعات الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص  •

 .الستثمارالمشروع ل

)إذا كانععت  4عامععا 50 فتععرة لخععاصالقطععاعين العععام وا لشععراكة بععينلمشععروعات االمععدة الزمنيععة أن ال تتعععدى  •

 سنة(. 25مدتها تعتبر ف فلن حددةعلى مدة م تنصوثائق المناقصة الخاصة بالمشروع ال 

 
ي يجوز لها  والتف 1993( لسنة  47بالقانون رقم )تي تأسست العامة للرعاية السكنية ال مؤسسةال هناك استثناءات قليلة لهذت القاعدة العامةف كما هو الحال مع    3

 . شراكة ضمن نطاق عملهاطرح مشاريع 
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شععراكة بععين القطععاعين القيععود المفروضععة علععى بيععع أو رهععن ممتلكععات الدولععة / الملكيععة العامععة فععي مشععاريع ال •

" مسععموح بععهف والععذي يتاععمن إيععرادات علععى "األصععول الخاصععة الاععمانأن العععام والخععاصف علععى الععرغم مععن 

 المشروع واألسهم في شركة المشروع 

 استخدام أراضي الدولة مقابل مشروع الرسم من تحصيل ألحكام التي تسم  للدولة ب ا •

مشععروع وهععي شععركة الن قبععل شععركة ليععون دينععار كععويتي مععم 60تتجععاوز قيمتهععا التععي مشععاريع اليجععب تنفيععذ  •

 %44إلععى % 26يععتم فيهععا عععرض مععا ال يقععل عععن شععركة مسععاهمة كويتيععة ك يععتم تأسيسععهاذات أغععراض خاصععة 

الكععويتيين والجهععات العامععة المسععموح لهععا األسععهم المتبقيععة للمععواطنين معظععم مععن أسععهمها لمسععتثمرف وطععرح 

اكة بععين مؤقتععا مععن قبععل هيئععة مشععروعات الشععر األسععهمحجععز هععذت  )علععى أن يععتم فععي المشععروع باالسععتثمار

 .(حتى التشغيل الكامل للمشروعوذل  ص القطاعين العام والخا

 ' المشاريع المتميزة  2' مشاريع المبادرة و ' 1أحكام تسم  باالقتراحات غير الملتمسة من نوعين: '  •

 إمكانية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم  و •

 التنفيذية.ئحته لخاص والقانون الشراكة بين القطاعين العام واالنتهاكات  آلية التظلم •

 

 ترتيبات االنتقال  2.2.1
أبرمععت  التععيف فععلن المشععاريع القائمععة مععن قععانون الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص( 7) بموجععب المععادة

العقععد أو تععاريخ فسععخ ي فعع  المحععددةقععانون الشععراكة ستسععتمر حتععى انتهععاء المععدة ب العمععلعقودهععا قبععل بععدء 

 هعععذت عقعععود علعععىدخعععال أي تععععديالت معععل بقعععانون الشعععراكةف ال يجعععوز إالعقعععد أو إنهائعععه. وبععععد الع

 هاأو لتشعععغيل هعععاف وتسعععلم هعععذت المشعععاريع إلعععى الدولعععة إلععععادة طرحتمديعععدها أو تجديعععدها أو المشعععروعات

خععاص(. وهنععاك ترتيبععات انتقاليععة مععن قععانون الشععراكة بععين القطععاعين العععام وال 30للمععادة  طبقععا  ) تهععاوإدار

قععانون الشععراكة بععين ب العمععل فيععه يععتملوقععت الععذي يع التععي انتهععت مععدتها فععي امشععارأخععرى معمععول بهععا لل

سععنة واحععدة وفقععا لألحكععام  تتجععاوز الالقطععاعين العععام والخععاص. ويجععوز منحهععا تمديععدا لمععرة واحععدة لمععدة 

 موافقة اللجنة العليا. شريطةالتعاقدية لكل منها  

 

 التنفيذيةئحة الرئيسية لال الخصائص .2.2.2
( 2015 سععنةل 78لشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص )المرسععوم رقععم ا قععانونلالئحععة التنفيذيععة لدار اتععم إصعع

الشعععراكة فعععي مشعععاريع وتنفيعععذ طعععرح المشعععروعف وسعععير مزيعععد معععن التفاصعععيل حعععول عمليعععة واتعععي وضععععت 

 الجوانب بالتفصيل.ا الدليل هذت من هذ 6إلى  3وتتناول األقسام من  الكويت.
 

 2014نون وقا 2008قانون ين  الرئيسية ب االختالفات 2.3

 
بشععأن تنظععيم  2008لسععنة ( 7) محععل القععانون السععابق رقععمليحععل قععانون الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص جععاء 

يععد بهععدف دعععم برنععامج حكومععة جدالالشععراكة قععانون تععم تصععميم و( القععانون القععديم) عمليععات البنععاء والتشععغيل والتحويععل

الخععاص لتطععوير البنيععة التحتيععة وتععوفير الخععدمات للمععواطنين والقطععاع القطععاع العععام ون بععين الكويععت لتعزيععز التعععا

إلععى تعزيععز الجديععد قععانون الشععراكة تحععت القععانوني  اإلطععاروبشععكل أكثععر تحديععداف يهععدف  الكععويتيين والسععكان المحليععين.

مسععتفادة مععن الععدروس المععع تاععمين ) ام والخععاص فععي الكويععتبععين القطععاعين العععمشععروعات الشععراكة طععرح عمليععة 

ف وتوضعععي  أحكععام تنفيععذهاف لجععذب المزيععد معععن اسععتثمارات القطععاع الخععاص إلعععى (مععؤخرا  ت التععي أقفلععت تعععامالال

 الكويت. وتبين األقسام التالية االختالفات الرئيسية بين القانونين.

 

 ل المساهمين إنشاء شركة المشروع وهيك. 2.3.1

مليععون دينععار كععويتيف فععلن  60أقععل مععن ماليععة تقععدر تكلفتهععا اإلجشععاريع التععي يوضعع  قععانون الشععراكة أنععه بالنسععبة للم

 60 عععن تكاليفهععازيععد إجمععالي للمشععاريع التععي ي  للمشععروع. وبالنسععبةالمسععتثمرة الناجحععة ستنشععس شععركة  الشععركة

ة التنمويععمشععاريع الاسععتثناء ")مععع نشععاء شععركة مسععاهمة مليععون دينععار كععويتيف سععتقوم هيئععة مشععروعات الشععراكة بل

قيمععة المشععروع طريقععة حسععاب  (. وتععم تغييععرمععن القععانون( 16) فععي المععادة مبععينو " كمععا هعع لطبيعععة الخاصععةذات ا

 
مشاريع  والئحته التنفيذية تم تحديد المدة الزمنية ل المياتمساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية  تأسيس شركات كويتيةبمقتاى قانون   4

 سنة.  40 أن ال تتعدى فترةالشراكة بع
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مععن الناحيععة  وهععذا ف5لتكلفععة االجماليععةاف بحيععث يععتم احتسععاب النفقععات الرأسععمالية فقعع  فععي فععي قععانون الشععراكة

نععار مليععون دي  60بععأن تععأتي تحععت سععقف خفععت التكلفععة بالنسععبة لمعظععم المشععاريعف ممععا يسععم  ي ينبغععي أن  النظريععة

ف علععى كععال القععانونينسععهم بموجععب األإنشععاء شععركة مسععاهمةف تععم تحديععد مخصصععات إذا كععان وال بععد مععن و. كععويتي

 .(أدنات 2.1 الجدولانظر ) جهاتوالالمئوية النسب اختالف الرغم من 

 
 : خاص والقانون القديمشراكة بين القطاعين العام والالشركة المساهمة بموجب قانون التوزيع حصص تيبات مقارنة تر : 2.1جدول ال

 

 توزيع الحصص بموجب    

 القانون القديم 

(% ) 

 توزيع الحصص بموجب  

 قانون الشراكة

(% ) 

 [  (2) 13 المادة] % 44- %26 )ب([  5 المادة]  %10 (المستثمر الفائزرعاة المشروع )أي 

  الذين يشتروناطنين الكويتيينف موال

 تحويلها بأسمائهم األسهم من خالل

 [ 8.3 المادة]  %50 )ج([  5 ةالماد]  50%

الشركات المساهمة المدرجة في سوق  

 المالية  لألوراقالكويت 

 - )أ([  5 المادة]  40%

  جهاتالعامة الكويتية )أي ال  جهاتال

 الحكومية( 

يجوز تخصيص ما يصل إلى  

تقتطعها ف لها من الحصص 20%

الحصص  بالتساوي من 

الشركات  يين ولكويت المخصصة ل

ة في سوق  المساهمة المدرج 

 الكويت لألوراق المالية 

 [ 5 المادة]

 [  7.1 المادة]  24%- 6%

  

 تحععالفشععركة الأو علععى حكوميععة يمكععن عرضععها علععى الجهععات الهععا بعععد نقلالتععي لععم تسععدد قيمتهععا سععهم األكمععا أن 

 انونمععن قعع 15)المععادة سععاهمة واضععحا  كمععا كععان يععتم سععابقا ف األمععر الععذي جعععل هيكععل الم ادبيعهععا بععالمزبععدال مععن 

 (.الشراكة
   

 وثائق المشروع  تعديل.. 2.3.2

إجععراء حكععومي مععادي  تغييععر فععي العقععود أو التععراخيصف حتععى فععي حالععة حععدو  "إجععراء أي يحظععر القععانون القععديم 

التفععاوض امن ب يسععم  كة بععين القطععاعين العععام والخععاص الشععرا قععانون فععي حععين أن "ف مثععل تغييععر القععانون.وسععلبي

)باسععتثناء  هععاالفنيععة والماليععة للمشععروع خععالل مرحلععة تقععديم العطععاءات وتقييم باالشععتراطاتق العقععود فيمععا يتعلععحععول 

معععن قعععانون الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععام  17التعععي تعتبعععر غيعععر قابلعععة للتفعععاوض( )المعععادة  الشعععروط التعاقديعععة

 من قانون الشراكة(. 36 دةص(ف وكذل  تعديالت على العقود بعد التوقيع )الماوالخا
  

 على األصول وإنشاء ضمانات  الملكية . 2.3.3

وبموجععب قععانون الشععراكة  .كاععمان أصععول المشععروع واألراضععياسععتخدام القععانون القععديم  لععم يكععن مسععموحا بموجععب

 :امن ما يليالمسموح به امان بين القطاعين العام والخاصف يشمل ال

 
كيفية  طالع على المالحظات حول  . لإلالتنفيذيةمن الالئحة  ( 11)  من قانون الشراكة والمادة( 1/20)   ة" للمشروع في المادةقارن تعريف "التكلفة اإلجمالي   5

 . 4.2.2.4القسم أنظر ف احسابه
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 الخاص مستثمر لوكة للول المشروع الممعلى أصإنشاء ضمان  •

 ابات )إيرادات المشروع(  ورهن الحس •

 حتى خالل فترة اإلغالق األولي. التحالف  سهم في كل من شركة المشروع وشركة األ •

 

عقععد فععي مر يععتم تحديععد األصععول المملوكععة للدولععة واألصععول المملوكععة للمسععتث ويععنص قععانون الشععراكة علععى أن 

لدولععة"ف وهععذا يعنععي ل"أمععالك تعتبععر وع جميععع أصععول المشععر كانععت القععديمفالقععانون وبموجععب  (.18الشععراكة )المععادة 

وبموجععب  إلععى الدولععة فععي نهايععة المععدة دون تعععويت. أن تععؤولف وكععان ال بععد مععن اسععتخدامها كاععمانأنععه ال يمكععن 

يععتم و فبرهنهععاة"ف أي أنععه يسععم  "أصععول خاصعععلععى أنهععا بعععت أصععول المشععاريع  تصععنف امن قععانون الشععراكةف

ال يععنص الجديععد كمععا أن قععانون الشععراكة . الكويتيععةحكومععة الصععول إلععى أي مععن هععذت األنقععل ت إذا مععا تععم دفععع تعععوي 

 لشركات األجنبية غير تل  التي تنطبق على جميع المشاركين في المناقصة.تلتزم بها اعلى أي معايير إضافية 
  

 علمشروطرح ا إجراءات 2.3.4

طعععرح المتعلقعععة بعمليعععة  ةاألساسعععي لخعععاص علعععى بععععت المبعععادئ يعععنص قعععانون الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععام وا

للشععفافية والعالنيععة وحريععة المنافسععة وتكععافؤ  المسععتثمروجععوب أن يخاععع اختيععار ف بمععا فععي ذلعع  مشععاريع الشععراكة

 (.القطاعين العام والخاصبين اكة من قانون الشر 8المادة ) الممارسات الدولية ألفالف وفقا الفرص

 
الالئحععة  اهتمامععا خاصععا. وتععنصترحععة مععن القطععاع الخععاص األفكععار المقغيععر الملتمسععة أو  المقترحععاتوتتطلععب 

ف ولكععن تطبععق تبععدأ بمقترحععات غيععر ملتمسععة يجععب أن تخاععع للمنافسععةالتنفيذيععة علععى أن جميععع المشععاريع التععي 

 قتراحات غير الملتمسة:قواعد مختلفة على النوعين المختلفين من اال

 

ب  • تعرف  التي  مبتكر"المبادرات"  شراكة  "مشروع  تم لفكر  أنها  الكويت  دولة  في  مسبوقة  غير  إبداعية  ة 

مردود  ذو  ويكون  الهيئةف  إلى  صاحبها  يقدمها  متكاملة  جدوى  دراسة  على  بناء  العلياف  اللجنة  من  اعتمادت 

 تها اإلنمائية"ف و اقتصادي واجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخط

تعر • التي  المتميزة"  شراكة  "المشاريع  مشروع   " بأنها  اعت ف  دراسة  تم  على  ومبني  العليا  اللجنة  من  مادت 

الفكرة   يقدمها صاحب  الدولة  جدوى متكاملة  ويكون ذو مردود اقتصادي واجتماعي متوافق مع استراتيجية 

 " تها اإلنمائيةوخط

 

 القديم:  بموجب القانون مقدمة يحصل على نفس المزايا الرة صاحب الفكبالنسبة للمبادراتف يظل  
دراس   استرداد • قدرها  تكاليف  مكافأة  إلى  باإلضافة  الجدوىف  من  20ة  التكقيمة  %  أقصى لفة  هذت  )بحد 

 دينار كويتي(  200,000

عطائه  ف  مناقصةال  خالل • قبول  أفالية  على  أو  قيمة  من    %5بنسبة  يحصل  عطاء   أسهم من  نسبة  أفال 

 .  للسهم االسميةمن القيمة  %10 تتجاوز الف بحيث كان ذل  مناسبا  اهمةف إن ة المسالشرك

 
علعععى تععععويت ععععن تكعععاليف دراسعععة  صعععاحب الفكعععرةمعععن ناحيعععة أخعععرىف بالنسعععبة للمشعععاريع المتميعععزةف يحصعععل 

 دينععار كععويتي(. وفععي هععذا 100,000 مععن هععذت التكععاليف )بحععد أقصععى %10الجععدوىف باإلضععافة إلععى مكافععأة بنسععبة 

 هذت المبال  المسددة.  ئ توجيهية إجرائية للتعامل معهيئة مشروعات الشراكة أن تاع مباديجوز لالصددف 
  

ف علععى أسععاس أن هععذت الرسععوم سععتدفع وثععائق طععرح المشععروعفععي  التكععاليفهععذت ذكععر وفععي جميععع األحععوالف ينبغععي 

 ية(.من الالئحة التنفيذ 58. )المادة شركة المشروع عند اإلقفال الماليمن خالل الفائز  مقدم العطاءمن قبل 
  

 دةمُ لا. 2.3.5

 سععنة 40بموجععب القععانون القععديم ) سععنة 30كحععد أقصععىف مععن  سععنة 50الشععراكة إلععى يع مشععار عقععودتععم تمديععد مععدة 

ف ممععا طععرح المشععروعفععي وثععائق المععدة إذا لععم يععتم تحديععد  سععنة 25 مععدة افتراضععيةموافقععة مجلععس الععوزراء(ف مععع ب 

معععن قعععانون  18المعععادة ) والخعععاص الشعععراكة بعععين القطعععاعين الععععاممشعععاريع  تنظعععيملمرونعععة يسعععم  بمزيعععد معععن ال

  (.الشراكة



   

 

24 

 

  

 رضاأل. 2.3.6

موازيععة لمععدة عقععد قععانون الشععراكة مقتاععى مملوكععة للدولععة ب  أرضعلععى للمشععاريع المقامععة  اإليجععارتكععون مععدة 

 لشععراكةمععدة انفس المععدة الزمنيععة لبععن ف وتكععوطععرح المشععروعسععتحدد فععي وثععائق  اإليجععارف أي أن مععدة عقععد الشععراكة

علععى وجععه التحديععد حكمععا  قععانون الشععراكةكمععا ألغععى  العععام والخععاص(. راكة بععين القطععاعينن قععانون الشععمعع 18المععادة )

النظععر  . وبصععرفعلععى أرض مملوكععة للدولععةللمشععاريع المقامععة عقععود اإليجععار مععدة حععدد  الدولععة امععالكفععي قععانون 

 تلقائيا. ينتهي اإليجارفأن عقد الشراكة عقد في حالة إنهاء وعن ذل ف 

 

 األخرى  التشريعاتنون الشراكة مقابل اق  .2.4
علععى سععبيل  هععذت القععوانين . وتشععملالقععانوني فععي الكويععت اإلطععارفععي ضععوء مجمععل  قععانون الشععراكةيجععب النظععر فععي 

 قبعععلف. واالجتماعيعععة المثعععال ال الحصعععر قعععوانين األراضعععي وقعععانون الشعععركات وقعععوانين االسعععتثمار واللعععوائ  البيئيعععة

لفهععم كيععف يمكععن  ا  ى المشععورة القانونيععة محليععينبغععي السعععي للحصععول علعع فلكويععتأي مشععروع شععراكة فععي ابععالشععروع 

 لهذت القوانين أن تؤثر على المشروع.

 
 القععانون رقععم اال وهععو الشععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاصمشععاريع دور هععام بصععفة خاصععة فععي لععه قععانون ثمععة 

يععة وتحليععة الكهربائ  ىوتنفيععذ محطععات القععو بشععأن تأسععيس شععركات كويتيععة مسععاهمة تتععولى بنععاء 2010لسععنة ( 39)

 الئحته التنفيذية.تعديالته وو مشاريع الطاقة والميات المستقلة(قانون ) الميات في الكويت

 
ع مشعععاري  وتنفيعععذبنعععاء بشعععكل أساسعععي متطلبعععات محعععددة تتعلعععق ب  مشعععاريع الطاقعععة والميعععات المسعععتقلةويحعععدد قعععانون 

 كة بين القطاعين العام والخاص.الشرانظام في الكويت كجزء من محطات الطاقة الكهربائية وتحلية الميات 

 
هععا ف بمععا في اختصاصععهيععنظم المشععاريع التععي تععدخل فععي نطععاق  مشععاريع الطاقععة والميععات المسععتقلةقععانون  كمععا أن

مشععاريع فععي حالععة وجععود تعععارض بععين قععانون و ت.تحليععة الميععامكععون مشععاريع طاقععة بحتععة دون  تعتبععرالمشععاريع التععي 

. بيععد أنععه 2010لسععنة  39أي القععانون رقععم األول تكععون األولويععة للقععانون راكةف وقععانون الشعع تقلةوالميععات المسعع الطاقععة

قعععانون بعععدورها مشعععمولة فعععي  تعتبعععربشعععأن المسعععائل التعععي نصعععا   ال يقعععدم قعععانون مشعععاريع الطاقعععة والميعععاتحيثمعععا و

 .كام قانون الشراكةأنها أحتطبق بشف الشراكة
 

                  ن العام والخاصبين القطاعي  لمشاريع الشراكة الهيكل المؤسسي .2.5
ف معععن لوائحععه التنفيذيععةو قععانون الشععراكةيتععألف الهيكععل المؤسسععي لتنفيععذ مشععاريع الشععراكةف كمععا هععو مبععين فععي 

 المؤسسات التالية:

 

 اللجنة العليا .2.5.1
والخاص  لعام  القطاعين اروعات الشراكة بين  مجلس إدارة هيئة مشاختصاصات  و  ممارسة صالحياتيا  اللجنة العل  تتولى

 من: وتام في عاويتها كل وزير المالية   ويرأسها

 البلديةوزير  •

 وزير األشغال العامة  •

 وزير التجارة والصناعة  •

 وزير الكهرباء والميات •

 مدير عام الهيئة العامة للبيئة •

 مدير عام الهيئة  •

 دولة ال اء من موظفي مجلس الوزر من ذوي الخبرة واالختصاص يختارهمة ث ثال •

 ن يكون له حق التصويت.أ دونممثل عن الجهة العامة المسؤول عن المشروع قيد النظر اجتماعاتها  وتدعو الى

 

 وتشمل مسؤوليات اللجنة العليا ما يلي: 
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 هاوتحديد أولويات   ستراتيجية لالقتصاد الوطنيوضع السياسات العامة للمشاريع والمبادرات ذات األهمية اال •

 .بها لقةعالوثائق التفصيلية المت  دتماواع

 مشاريع الشراكة  لطرحالموافقة على طلبات الجهات العامة   •

 العامة لجهات على ا مشاريع الشراكةاقتراح  •

 الميزانية المقترحة والحسابات الختامية.  اعتماد مشروع •

 .لها يلتنظيمهيكل االالهيئة و عاملين فيالوكذل  لوائ   ةداري واإلاعتماد اللوائ  المالية  •

الهيئة  طرح الشارك في  ت س  التي  المختصةامة  تحديد الجهة الع • بالتوقيع   تمهيدا لقياممشروع مع  هذت الجهة 

 ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله.  الشراكةعلى عقد 

 ف بالتنسيق مع الجهات المختصة. كة الشرا مشاريعالموافقة على طلبات تخصيص األراضي الالزمة لتنفيذ  •

 طرحها. والموافقة على    الشراكةوعات األفكار الخاصة بمشردراسات ولا اعتماد •

 . بناء على توصية الهيئةفائز  المستثمر الاعتماد  •

 بالتوقيع عليها. جهات العامةالتقوم التي اعتماد عقود الشراكة  •

ال • طلبات  في  المتع  ةجه البت  بشأن  العامة  الاقدة  عقد  ذل   أو  العقد  شراكة  فسخ  في  )بما  صلحة  مل لإنهائه 

 و  فالعامة(

 . الشراكةمشروعات بشأن نصف سنوي التقرير ال النظر في •

  

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

 

 والخاص  العام القطاعين بين الشراكة هيئة مشروعات .2.5.2
الشراكة أنشأ   اجديدة    هيئة  قانون  اللتنظيم  بين  والخاص  لشراكة  العام  وهي  قطاعين  الشراكة  هيئة  أال  بين مشروعات 

والخاص العام  لوف  القطاعين  الفني  المكتب  سابقتهاف  محل  حلت  والمبادراتالتي  التنموية  المشروعات  ويشرف   .دراسة 

العلياالل أي  )  دارةإمجلس  الهيئة  على   لها  وي (  جنة  اكون  مجلس  يعينه  عام  وز)  لوزراءمدير  من  ترشي   على  ير بناء 

 (. المالية

 

المالية.   ولهيئة مشروعات الدولة وليس من وزارة  بصورة  وهي مسؤولة    6الشراكة ميزانية مقدمة مباشرة من ميزانية 

التوحيد والتناسق  تعمل الهيئة على ضمان  كما    .للجنة العلياورفع تقرير عنها إلى االشراكةف  مشاريع  عن إعداد  أساسية  

 نماذج موحدة. و اإلجراءاتوضع عن  امسؤوليته خالل  الكويت منمشاريع الشراكة في  في

 

 من قانون الشراكة(:  6الشراكة عن )المادة   تختص هيئة مشروعاتعلى وجه التحديدف و

 اللجنة العليا لى ير بها إورفع تقرالمشاريع بهدف تحديد ولية األدراسات المس  وال إجراء  •

ها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرةف ورفع  تم إعدادعات والمبادرات التي  مراجعة ودراسة المشرو •

 التوصيات إلى اللجنة العليا.

استكمال هذت  • أو  وإعداد  المقدمةف  واألفكار  الشراكة  بمشروعات  الخاصة  المتكاملة  الجدوى  دراسات  تقييم 

 مار.ف تمهيدا لطرح المشروع لالستث حاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العلياالدراسات عند ال

 إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.  •

 وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها لالستثمار وفقا ألحكام هذا القانون. •

 . طوال مدة العقد فقة عليهاوتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموا تحديد طرق متابعة •

ت  • للعقود  نماذج  واألحكامإعداد  الشروط  العليا األساسي   تامن  اللجنة  إلى  وتقديمها  توافرهاف  الواجب  ة 

 العتمادها. 

 القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها.  إعداد الصياغة •

 
  لمالية المعتمدة لها فيالمخصصات امن تأتي موارد الهيئة إال أن ميزانية وزارة الماليةف ب ملحقةراكة الش  هيئة مشروعاتالرغم من أن ميزانية على   6

 . لتي تقدمهالخدمات ادفوعة مقابل اميزانية الدولة وكذل  من الرسوم الم
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 رفع توصية إلى اللجنة العليا العتماد المستثمر الفائز. •

 .رأسمالها امة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديدالمساهمة الع تأسيس الشركات •

 الشراكةف ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات الالزمة لذل .  وضع برامج مشروعات •

للجنة العليا العتمادت تمهيدا لقيام وزير المالية   الشراكةسنوي بشأن مشروعات  نصف  إعداد وتقديم تقرير   •

 بعرضه على مجلس الوزراء. 

 يتبعها المشروع.  تنفيذ بالتعاون مع الجهة التييذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات الة تنف متابع •

 اقتراح إعفاء المشروع من الارائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذل  إلى اللجنة العليا.  •

 

 الجهات العامة. 2.5.3
فيذ شراكة لتن عقد  ميزانية مستقلة تدخل في    اامة لديهتشمل الجهات العامة أي حكومة أو وزارة أو إدارة أو أي جهة ع

 ما يلي: اياتهمسؤول وتشمل  شراكة. مشروع

 إلى اللجنة العليا.اقتراح مشروعات للهيئة )مع دراسات الجدوى( لدراستها ورفع توصية بشأنها  •

 طرح مشروعات الشراكة في  مع الهيئة المشاركة  •

 اللجنة العليا.اعتمادها من  بعدتوقيع وتنفيذ ومتابعة عقود المشروعات  •

 لمصلحة العامة لأو إنهائه ااءف بللغاء العقد التوصيةف عند االقت  •

 والعقود.   اتقاايا إدارة المشروعحول التعاون مع الهيئة  •

الحصر • ال  المثال  سبيل  على  ذل   في  بما  للمشروعف  الالزم  والدعم  الوسائل  جميع  تخصيص   فتوفير 

المطلوبة   والميزانية  ترتيبات  األراضيف  بموجب  المطلوبة    التحتية  والبنية  الشراكةمشاريع  للمدفوعات 

 الفنية.االستشارة والمعلومات وإعداد الشروط واألحكامف فاال عن والبيانات 

 

ا وإدارة  مسؤوليات  تتحمل  العامة    جهاتلوكون  طرح  في  الشراكةهامة  تشارك  مشاريع  أن  المهم  من  العامة ف    الجهة 

 العقود. بشأن تفاوض الو ومرورا بمرحلة طرح المشروع  بدء المشروعمرحلة ية بنشاط من بداختصة الم

 

مشروع    3المادة    وتنص لكل  بالنسبة  أنهف  على  التنفيذية  الالئحة  الشراكة  من  مشروعات  المن  بعد  اعتمادت  دراسة  يتم 

الهيئة  ةاألولي  تقوم  تمثل  الجنة  بتشكيل  ف  العامة فيها  لمنافسة  ذ  جهاتوال   الجهة  الاألخرى  هناك ات  تكون  حيثما  عالقةف 

تشارك لجنة  كما     .ومستنداته ووثائق طرحه واعتمادها ت المشروعدراساإعداد  أو  لية عن مراجعة  حاجةف تتولى المسؤو

أياا في   الجلسة    فنيةال  عروض الالمناقصة ودراسة  المنافسة  المظاريف  الم  العلنيةوالماليةف واإلشراف على  لفت   حددة 

 المالية.

 

 الفتوى والتشريعإدارة  .2.5.4
على الرغم من أنه ال  و  في الكويت.   الشراكةمشروعات  داد عقود  إعبال  األهمية في  ريع دورا   فتوى والتشإدارة التلعب  

القانوني حول   بتقديم الرأي  أنها ملزمة  جميع العقود يوجد دور رسمي إلدارة الفتوى والتشريع في قانون الشراكةف إال 

إدارة    استشارة  يتم  لذل ف.  لحة الدولة وصونهاعن تفسير القوانين والدفاع عن مص  ة مسؤول   يوه  مةفحكوتي توقعها الال

الدعوة لتقديم العروض وعقود مشروعات  الشراكةف أي  روعات  الوثائق المتعلقة بمشإعداد  عملية    خالل  عوالتشري الفتوى  

 المفال. طاء العصاحب الشراكةف والتفاوض بشأنها مع 

  

 حاسبة  ن المديوا .2.5.5

المحاسبة   ديوان  عملية    ا  أساسي   ا  دوريلعب  إكمال  مشروعات  في  )  للمادة  وطبقا  .  لشراكةاطرح  من  44رقم   الالئحة ( 

 يلزم عرضوبناء على ذل ف    .ستثمر المفال لرأي ديوان المحاسبةللم  في النهاية  المشروعتخاع ترسية عقد  التنفيذيةف  

 فالتي تمت معه  تلمفاوضاومحار اعطاء المستثمر المفال  و  فالعطاءاتلتقديم  الدعوة  جميع الوثائق ذات الصلة )أي  

وباإلضافة إلى ذل ف تنص المادة   .إلى ديوان المحاسبة لدراستها  بين الطرفين(  اتم االتفاق عليهشروط العقد التي    وكذل 
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الشراكةمن    31 أن جميع عقود    قانون  في على  )بما  العقود  الشراكة  ذات ها  المسبقة    للرقابةتخاع    الصلة(   االستشارية 

 . لمحاسبةديوان ال والالحقة 

 

 

 في الكويت  الشراكةوع مشر سيرعملية  2.6

 

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

 : دورة مشروع الشراكة في الكويت : 2.1 ل الشك

 

 

  

ى أن اللجنعععة العليعععا لعععن توافعععق علعععى أن إلشعععارة إلععع"ف تجعععدر امفاعععلال اعتمعععاد المسعععتثمر* فيمعععا يتعلعععق بمرحلعععة "

 ن  ديوان المحاسبة موافقته مسبقا.ناجحا ما لم يم تثمر المفالمسال

مشععروع الشععراكة علععى النحععو المبععين أعععالتف يجععوز للهيئععة سععير وبالنسععبة لجميععع المراحععل المختلفععة فععي إطععار عمليععة 

 ارجي. وسععيتم تفصععيل ذلعع  فععي األقسععام الالحقععة مععنلمشععروعات الشععراكة أن تسععتعين بخععدمات مستشععار خعع العامععة

 ل.دلي ال
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 الفصل الثالث: بدء المشروع
 اإلطار القانوني لبدء المشروع. 3.1

 المادة ذات الصلة من قانون الشراكة المتعلقة بمرحلة بدء مشاريع الشراكة كما يلي:تنص 

 صاتهاالهيئة واختصا– 6المادة 

كععام هععذا القععانونف وتتععولى ا ألحة وفقععخععتص الهيئععة بالتعععاون والتنسععيق مععع الجهععات العامععة لتنفيععذ مشععروعات الشععراكت 

جععراء المسعع  والدراسععات األوليععة بهععدف تحديععد المشععاريع التنمويععة القابلععة للطععرح وفقععا لهععذا إ( 1) :القيععام بمععا يلععي

مراجعععة ودراسععة المشععروعات والمبععادرات التععي تععم إعععدادها مععن ( 2) .القععانونف وتقععديم تقريععر عنهععا إلععى اللجنععة العليععا

تقيععيم دراسععات الجععدوى المتكاملععة ( 3) .الفكععرةف ورفععع التوصععيات إلععى اللجنععة العليععا صععاحب مععة أوقبععل الجهععات العا

 الخاصععة بمشععروعات الشععراكة واألفكععار المقدمععةف وإعععداد أو اسععتكمال هععذت الدراسععات عنععد الحاجععة ورفععع التوصععية

 ف الخ.المناسبة بشأنها للجنة العلياف تمهيدا لطرح المشروع لالستثمار

 :كما يليلصلة من الالئحة التنفيذية فيما يتعلق ببدء المشروع ذات امادة الوتنص 

 الشراكة اتاقتراح مشروع( 2) المادة

 :لجهات التاليةيكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل احدى ا 

تعععي تقعععع ضعععمن نطعععاق ات المشعععروعالجهعععات العامعععة: تتقعععدم الجهعععة العامعععة التعععي ترغعععب فعععي تنفيعععذ احعععد ال .1

اختصاصععها وفقععا لنظععام الشععراكة بطلععب الععى الهيئععة مصععحوبا بدراسععات الجععدوى المتكاملععة للمشععروع وفقععا 

 .ألحكام القانون والئحته التنفيذية والدليل االرشادي

 قتععراحةف واالجهععة العامععة المعنيععة لطععرح أحععد المشععروعات وفقععا  لنظععام الشععراكلموافقععة علععى طلععب اللجنععة العليععا: ا .2

 .مشروعات الشراكة على الجهات العامة

القطععاع الخععاص: للقطععاع الخععاص ان يتقععدم للهيئععة بصععيغة افكععار متاععمنة دراسععة جععدوى مبدئيععة وفقععا لمتطلبععات  .3

 .القانون كامألحالهيئةف لتنفيذ مشروع واعتماد طرحه وفقا 

الجهععات المتقععدم بيانهععا واسععتكمالها ة مععن لمقدمععبالتنسععيق مععع الجهععة العامععة بمراجعععة دراسععات الجععدوى اوتقععوم الهيئععة 

 بحسب االحوال تمهيدا لرفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا.

االسعععتعانة  األحععوال جميعععويجععوز للهيئععةف اعععداد دراسععات الجعععدوى المتكاملععة للمشععروع ووثععائق طرحعععهف و فععي  

راهعععا مناسعععبة لهعععذا الغعععرض وفقعععا  ألحكعععام لتعععي ت بيعععة ابالجهععات االستشعععارية والمكاتعععب المتخصصعععة المحليعععة واالجن 

 .القوانين واللوائ 

 ويقدم هذا الجزء من الدليل إرشادات بشأن قاايا بدء المشروع لتنفيذ األحكام المذكورة أعالت. 

 

 : قترحات . الدعوة لتقديم م3.2

 

 المشروع  دور الجهة العامة عند بدء .3.2.1
طلععب وفقععا لنظععام الشععراكة ب اختصاصععها أحععد المشععروعات التععي تقععع فععي نطععاق تراح اقالتععي ترغععب بععالعامععة  الجهععة تتقععدم

 وفقععا ألحكععام القععانون والئحتععه التنفيذيععة والععدليل االرشععادي للمشععروعالمتكاملععة جععدوى ات الدراسععمصععحوبا  ب إلععى الهيئععة 

لوبععة علععى الموقععع المط وثععائقالتقععديم والوباإلمكععان اإلطععالع علععى إجععراءات عمليععة الالئحععة التنفيذيععة(. مععن  2ة )المععاد

 اإللكتروني للهيئة.

تقععوم بلعععداد دراسععة الجععدوى الخاصععة بمشععروع الشععراكة للهيئععة أن  يجععوزومععع ذلعع ف وبغععت النظععر عععن مععا سععبقف 

 . وعامععة البيانععات والمسععتندات والدراسععات الالزمععة لععذل فر الجهععة الف علععى أن تععوالعامععةالجهععة  بالتعععاون والتنسععيق مععع

غيععر ذلعع  مععن جنبيععة أو األمحليععة أو الستشععارية االمكاتععب التععرات مناسععبا لهععذا الغععرضف سععواء مععن بمععن  عانة االسععت  للهيئععة

 (.من الالئحة التنفيذية 10المادة وفقا  لطبيعة المشروع واحتياجاته ) عامةالجهات ال
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للجهععات نسععيق ة ت نقطععة بمثابععيعمععل  مشععروعللترشععي  مععدير طلععب ب لهيئععة تقععوم اإلععى الهيئععةف رح مشععروع ديم مقتععوعنععد تقعع

تمنحععه أن  وبجععبالعامععة لمشععروع الشععرا ةف الممثععل ووكيععل الجهععة المشععروع ويعتبععر مععدير مععع الهيئععة. عامععل العامععة للت 

اععا بتعيععين مععدير المشععروع رئيسععا للجنععة صععى أي . ويووالقيععادي المركععزيالععدور الجهععة العامععة صععالحيات مناسععبة لهععذا 

طععوال فتععرة التعيععينف وذلعع   للجهععة العامععةعاععوا فععي اإلدارة العليععا  شععروعر الموعليععهف ينبغععي أن يكععون مععدي . المنافسععة

اتخععاذ القععرارات الرئيسععية. وينبغععي تزويععد مععدير المشععروع بععالموارد الكافيععة مععن خععالل فععي  الجهععة العامععةمشععاركة لاععمان 

المفوضععة داخععل ة صععالحي يجععب أن يكععون لععدى مععدير المشععروع ال مناسععبة.ية والععدعم وميزانيععة تشععغيل اإلداريععةة صععالحي ال

مععدير ويعتبععر  .الهيئععةف إلععى جانععب المشععروعإدارة مستشععار  الجهععة العامععة لتنسععيق تنفيععذ المشععروعف وعلععى وجععه التحديععد

 بالمشروع. المسائل المتعلقة يعجمعن اللجنة العليا مسؤول أمام المشروع / رئيس لجنة المنافسة 

 المشروعدور الهيئة عند بدء  .3.2.2
 التالية:تولى المهام ف وت قانون الشراكةوفقا ألحكام  مشاريع الشراكةالعامة لتنفيذ  نسق مع الجهاتت و يئةهتتعاون ال

والإجراء   • تحديد  ولية  األدراسات  المس   الشراالمشاريع  بهدف  قانون  بموجب  يمكن طرحها  كة  التي 

 اللجنة العليا ورفع تقرير بها إلى 

دها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرةف  إعدا  تي تممراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات ال •

 إلى اللجنة العليا.المناسبة بشأنها ورفع التوصيات 

السابقة  ترحة أو دراسات الجدوى  مشروعات الشراكة واألفكار المقلتقييم دراسات الجدوى المتكاملة   •

ية المناسبة بشأنها التوصورفع  وإعداد أو استكمال هذت الدراسات عند الحاجة هة العامة  المقدمة من الج

 لجنة العلياف تمهيدا لطرح المشروع لالستثمار.إلى ا

  

 لجنة المنافسة  تشكيل. 3.2.3

تمثل فيها لجنة المنافسة  مشروع تسمى  كل  جنة لل   الهيئةشكل  ت ف  ما تقتايه مصلحة العملبعد موافقة اللجنة العلياف وحسب 

وكيل مساعدف وذل  بعاو واحد على األقل ال تقل درجته عن درجة    فشروعالجهة أو الجهات العامة ذات العالقة بالم

الخبرات  و تكون  أن  والقانونية    فنيةالعلى  فيهاوالمالية  دراسات  و.  ممثلة  اعداد  او  استكمال  او  مراجعة  اللجنة  تتولى 

ف على الجلسة  الشراية واروض الفنية والمالستنداته ووثائق طرحه واعتمادها. كما تختص اللجنة بتقييم العالمشروع وم

 العلنية المحددة لفت المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا. 

مستشار   في اختيار  ا  رئيسي   ا  لجنة المنافسة أياا دورتلعب  لمشروعف  عروض المستثمر المقدمة لالتعامل مع  وإضافة إلى  

المسموح بها  جراءات االستثناء  فقا إل رف ومباش  بشكل  شروعمستشارا للم  هيئةف إال في الحاالت التي تعين فيها المشروعال

 (. 2016لسنة  49بموجب قانون المناقصات العامة )القانون رقم 

  

 مشروع دور مستشار ال. 3.2.4
لون بشكل جماعي بموجب عقد  يينف من شركة أو أكثرف يعمفريقا من المستشارين المهن مشروع  عادة ما يكون مستشار ال

مع   العامةواحد  االستشارية  ةالهيئ او    الجهة  الشركات  من  مجموعة  أو  رائدة  استشارية  شركة  خالل  تعيين  و.  من  يتم 

ن خالل  (ف م2016لسنة    49وفقا لقانون المناقصات العامة )القانون رقم    هيئةالعامة أو الجهة  من قبل التعامل  مستشار ال

تنافسيةف و مناقصة  إدارته  عملية  المشروعتتم  مدير  قبل  يومي من  أساس  بين مستشار يمثل    الذي  على  االتصال  نقطة 

األطراف    مشروعال الو  بالمشروع.المهنية  وجميع  مستشار  والالدراسات  بجميع    مشروعيقوم  المالية   فنيةالتفصيلية 

واإلغالق المالي من   الشراكةالتوقيع على عقد  وحتى    ن دراسات الجدوىوالبيئية والقانونية المرتبطة بالمشروعف بدءا م

ا شركة  يتمتع والخبرات  المهارات  وتتمثل  .  علمشروقبل  التي  في:  المهنية  الفريق  المشاريع    معامالت)أ(    بها  تمويل 

مماثلة   لمشاريع  المالي  لمشروعات    واإلغالقوالتقييم  تعاقدية  )ب(  ف  الشراكةالمالي  أطر  مرجعية    /تطوير  شروط 

عملية إدارة  )د(  ف و  التأمينسياسات  حلية والمين  ان قوسياسات التنظيمية والال)ج(    الشراكةفلمشاريع مماثلة ومشروعات  

مشروعات وإدارة    طرح  و  عوالمشرالشراكة  ال)هع(  ف  التخصصات  بقطاع    فنيةجميع  الصلة  يقدم و  .المشروعذات 

 : خاللالمشروع من الفعال مزايا واضحة لعملية طرح مستشار ال

 والدولية(  محليةالخبرة من المعامالت المماثلة )ال •

 في الوقت المحدد   مشاريع الشراكةالق في إغسجل حافل  •
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 تجنب األخطاء التي قد تترتب عليها تكاليف كبيرة  •

 والدولية  محليةأفال الممارسات الالوصول إلى  •

 قة المستثمرين المحليين واألجانب تعزيز ث  •

 قدرات األطراف ذات الصلة  لمهارات وبناءفرصة لتنمية ا •

 ة الجودة في الوقت المحدد. عالي  نتائجدة للمساءلة عن تحقيق ي نقطة وحالعمل ك •

 ختلفتين: مرحلتين م مشروعالهيئة ومستشار ال أو  بين الجهة العامةالموقعة تشمل االتفاقية يمكن أن و

جعة و / أو تعديل دراسة الجدوى وفقا  جراء / استكمال / مراالمرحلة األولى في إ   خالل المرحلة األولى: تتمثل المهمة  

والل  الشراكة  )أو  بيذية  التنفوائ   لقانون  العليا  اللجنة  موافقة  طلب  من  المنافسة  لجنة  يمكن  أن  شأنه  من  مراجعة  معيار 

روع  ة العليا على مشإذا وافقت اللجن واللجنة العليا(. المالحظات للنظر فيها من قبل    لمشروع مقترح وإبداءدراسة جدوى  

 المرحلة الثانية. بمتابعة  شروعم مستشار الالمعنية أن تكلف ف يجوز للجنة المنافسة الشراكة

المهمة   تتمثل  الثانية:  وتنفيذ عملية    خالل المرحلة  إعداد  الثانية في  إعداد الشراكة  طرح مشروعالمرحلة  بما في ذل   ف 

م المنافسة  لجنة  لتمكين  الالزمة  الوثائق  حيث  جميع  من  العليا  اللجنة  موافقة  على  الحصول  الشراكةن  واللوائ     قانون 

 ر في إجراءات طرح المشروع. ي سوال التنفيذيةف

 مشروعمستشار ال التعاقد مععملية  3.2.5
(ف الذي ينطبق على  2016لسنة    49ألحكام قانون المناقصات العامة )القانون رقم    مشروعتخاع عملية تعيين مستشار ال

 .  الهيئات الحكوميةمليات شراء المواد وعمليات التعاقد والخدمات من قبل تنظيم ع

 للمناقصات العامةركزي  ز المالجها

 : تختص بما يلي بمجلس الوزراءفملحقة لجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ا

 رح المناقصات العامة )وما في حكمها من أساليب التعاقد( ط •

 طاءات والبت فيها الع تلقي •

 العقود ءإلغا •

 ريةلتغيي امر ااإلدارية وتجديدها وكذا األو تمديد العقود •

 

 العامة:  الجهةفي لجنة الشراء 

يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من )خمسة( أعااء على األقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة  

. وهذت اللجنة  طبقا  لما تقررت إدارة نظم الشراء لوزارة المالية في هذا الشأنومن ذوي المؤهالت والخبرة المناسبة 

كافة المشتريات التي تتم من قبل الجهة العامة ذات العالقة كما هو مبين في قانون المناقصات العامة )رقم  ة عن مسؤول 

 . مشروعات( بما في ذل  التعاقد مع مستشاري ال2016لسنة  49

التعاق عملية  مستشار  وتبدأ  مع  قبل  بلعداد    المشروعد  من  المشروع  مستشار  مناقصة  وثائق  الحزمة  ة  منافس لجنة 

للشتراك  باال التابعة  المشتريات  لجنة  العناصر  و .  العامة  جهةمع  السيتم مناقشة  بالترتيب  مناقصة  المختلفة لحزمة  أدناتف 

  بأكملها من قبل   المناقصةتم الموافقة على حزمة  أن ت يجب  بعد االنتهاء من إعدادهاف  . ويتم إعدادها بموجبهالذي ينبغي أن  

للجهاز  وال  هيئةال المناقصالمركزي  الداخليات  الشراء  لنظام  وفقا  به  عامة  المبين الخاص  النحو  على  إصدارهاف  قبل  ف 

 أدنات.

 لمستشاري المشروعات  الشروط المرجعيةصياغة  .3.2.5.1

من   المرجعية الغرض  مستشار    الشروط  إعطاء  واضحة  شروالمهو  إرشادات  المشتريات ع  لجنة  تسعى  ما  بشأن 

وغيرها من شروط  سعار  واأل   فنيةأن جودة الحلول الاعتبار  من المهم  و.  وقعهذي تت ما الإلى تحقيقه و  ولجنة المنافسة
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على  المناقصة   المتاحة    جودةستعتمد  المعلومات  أو  المشروعات  المدخالت  اللمستشاري  قبل  من    هيئة المحتملين 

 ف ترد أدنات ذل  ومع  .لمشروعالمحددة ل  حتياجاتالشروط المرجعية على أساس اال. وينبغي تخصيص  عامةة الالجهو

 مع وصفها.  فشروط المرجعيةبعت األقسام الرئيسية التي ينبغي أن تتامنها ال

 العرياة:  يحدد الخطوطأن و التفصيلهذا القسم المشروع بأكبر قدر ممكن من  يتناولينبغي أن  :أساسيةمعلومات 

 المشروع إلى  ي أدت ا إلى ذل ( الت الميات ومتحلية احتياجات الدولة )مثل توليد الطاقة و •

 في إطارت يجرى اقتراح المشروع  ي الذي اإلطار القانوني والسياس •

 حتى امن. هيئةجميع األعمال األولية غير السرية التي قامت بها الجهة العامة و / أو ال •

عمعل وع اليحدد نطاق ون والذي ف التي تتامنها الشروط المرجعيةواحد من أهم األقسام  القسمهذا يعتبر  نطاق العمل:

بشعأن ال لبس فيهعا واضحة  يتامن هذا القسم تفاصيل ومن المهم أن.  لهمن أج  شروعمستشار المالتعاقد مع  لذي يتم  ا

 هيئة.ل الجهة العامة و / أو العلى النحو المتوخى من قب  شروعالتي يقوم بها مستشار المعمال كل نوع من األ

نةالمخرجات   تراك مع الجهعة العامعةف أن تحعدد بدقعة الجعداول الزمنيعة باالشيئةف  في هذا القسمف يجب على اله  :المزما

 مشروع الشراكة.الجدول الزمني لتقديمه في كل مرحلة من مراحل  شروعمللتسليمف أي ما يجب على مستشار ال

يعة البيئ الفنيعة والقانونيعة والمهارات  المهارات المطلوبة )مثل    جميع: يجب أن يتم سرد  ةالمطلوب   المهارات والخبرات

األشعخاص المعذكورين فعي أن يكعون (ف معع التأكيعد علعى األفعرادأو  اتلشركللمالية وما إلى ذل ( والخبرة )سواء وا

 بالمشروع. ونبشكل صحي  وملتزممناقصة متواجدون ال

ال إ فخالل عمليعة التأسعيس مشروعمستشار الليجب وضع ميزانية مقترحة    مع أنه:  وعشرميزانية أتعاب مستشار الم

هعذا هيئعة وضعع تكعاليف ثمف يجعب علعى ال  ومن  .شروط المرجعيةإعداد الال يتا  إال عند  لعمل المتوخى  اق ان نطأ

يعة للخعدمات المهنيعة الجهعة العامعة فعي هعذت المرحلعةف فيمعا يتعلعق بأسععار السعوق الحالبالتععاون معع  بعنايعة  العمل  

 رة.في األشهر األخي تم توقيع عقودها والمشاريع المماثلة التي 

اليوميعة( جور  على أساس مبل  مقطوع ثابت )وليس بعاأل  شروعمستشار المتم دفع أتعاب  ي   :المخرجات الفعليةوم  سر

 وفقعا لعذل .  متنظيم عروضه  يبعت المعالم الرئيسيةف وينبغعلى أساس  المحددة  مقابل الوثائق أو المخرجات الفعلية  

إعداد ميزانية أو سيكون من الصعب جدا ألنه مرونةف ال  منقدرا    كثر تعقيدااألكبر واألمشاريع  ومع ذل ف قد تتطلب ال

 كل حالة على حدة.ذل  لأي مهام غير متوقعة أو حجم هذت المهامف وبالتالي ينبغي إعادة النظر في تحديد أسعار 

من ب لومطال واتخاذ القراراتإعداد التقارير ترتيبات   شروعمع مستشار الم  العقديجب أن يحدد    المتطلبات اإلدارية:

 ف بما في ذل  أدوار ومسؤوليات لجنة المنافسة.عليهاالعمل  شروعمستشار الم

المحتمعل أي مصعلحة مكتسعبة فعي   مشعروعمستشعار اللوجوب أال يكعون  واضحا    يجب أن يكون  تاارب المصال :

ععن و يهم أأو معوظف شعروعاتالم يمستشعارمعن جانعب شأ  مقترح وأنه ال يوجد تاارب في المصال  ين المشروع ال

 :يكون وتدرك الهيئة أن تاارب المصال  قد ينشأ عندما لهيئة.أخرى لفي مشاريع ة شركائهم مشارك

ف مباشعر تمل  أو تُدير مقدم الطلب أو يملكها أو يديرها هو بشكلأو أي شركة تابعة   شروعمستشار الم •

 عندما ة  أومشروع الشراكممول رئيسي أو عاو منتسب في تحالف  كممولسعى إلى العمل ت 

تمل  أو تُدير مقدم الطلب أو يملكها أو يعديرها هعو بشعكل أو أي شركة تابعة    شروعمستشار الم  يسعى •

 نفس مشروع الشراكة.عطاء لألطراف أخرى سوف تقدم  استشاريةخدمات   تقديم إلىف مباشر

االستشعاري معع عقد  توقيعألي مشروع معين أن يفهموا أنه عندما يتم المتقدمين    شروعاتالم  يب على مستشارجي و

بالعمل  مأو أي عاو من أعااء هذا التحالف ال يسم  له( و/اتة )الشركالفائزةف فلن هذت الشرك)الشركات(  الشركة  

 المشروع.س لدى الغير ممن يشاركون كمستثمرين في نفكمستشار )مستشارين( 
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شاركة في مشروع شراكة في الكويتف ى المون إلالهيئةف الذين يسعتعامالت  على المستشارين الحاليين أو السابقين لو

وتمعن  المشعاركة المقترحعة.    علعىتهعا  موافقللحصعول علعى  حددت الهيئةف  ت الذي  وفق النموذج  تقديم طلب إلى الهيئةف  

 يها تاارب في المصال .ستشاري لن يترتب علاتا  أن مشاركة االالهيئة موافقتها إذا 

جميع القواعد واإلجراءات المتبعة في عمليعة  حزمة وثائق المناقصةمن    القسميحدد هذا    قواعد وإجراءات المناقصة:

تقعديم ععرض  مقعدمي العطعاءاتشعترط كراسعة الشعروط علعى ت المععامالت. و  ومستشارطرح مناقصات للتعاقد مع  

يتاعمن الفنيعة للمهمعةف فعي حعين االشتراطات العرض "الفني" ف على أن يستوفي  مالي""فني" إلى جانب عرض "  

وكعذل  تفاصعيل جلسعة تعتم عمليعة المزايعدة    هعذا القسعم أياعا كيعف  أسععار الخعدمات. وسيوضع الي"  "الم  العرض

 .االستفسارات

 جميعع تقديم يجبمن ذل ف  هماألو .العطاءات يشير ذل  إلى طريقة إعداد وتقديم تقديم العطاء:االشتراطات الخاصة ب 

ق  بتقييم العروض المالية التي تسعتوفي الحعد سم  فحيث ي ب ماليف مظروف ف فني ووظرم: مظروفينالعطاءات في 

 العروض. تقديمالواردة في طلب التصنيف معايير األدنى لمعايير التقييم الفني بناء على 

التقييم: المرجعي   معايير  الشروط  من  القسم  هذا  ت يحدد  خاللها  من  سيتم  التي  المعايير  مستشار ة  عطاءات    ي قييم 

و  شروعات الم المفاضلة  أياا  يحدد  المرتقبينف  تقييم  لكل معيار  أسس  وكذل  صيغة  من معايير  معايير العطاءاتف 

  مجموعة من العناصر الفنية والمالية. أساس  يجب تقييم العطاءات على  و  .مقدمي العطاءات التقييم التي تحدد ترتيب  

 كل حالة على حدة.  اسأس لىمن مشروع إلى آخر ويجب أن يتم البت فيها ع أسس المفاضلةختلف المعايير وكذل  ت و

تُ   داعمة:الوثائق  ال و  المعلومات األساسية جميع المعلومات  للشروط المرجعية    كملحقن لجنة المنافسةف  ما  ا  يجب أن 

وينبغي أن    ي إعداد عروض أسعارهم وتكلفتها.ملين فالمحت   شروعاتالتي يمكن أن تفيد مستشاري الم  غير السرية

 يشمل ذل  ما يلي: 

 ات األولية  حتياجم االوثائق تقيي  •

 بيان أهداف المشروع  •

 وثائق السياسات الحكومية ذات الصلة  و  •

 مهيدية تم إجراءهاف إن وجدت. أي دراسات ت  •

من   ذت المعلومات األساسيةف ونات تحتوي على هإعداد غرفة بيا  هيئة لممكنا من الناحية العمليةف يجوز لإذا كان ذل   و

العطاءات عل  مقدمي  للحصول  فيهف  من  أي    ىالفرصة  الواردة  الهيئة عطاءاتهمإلعداد  المعلومات  تتولى  بحيث  ف 

 غرفة البيانات من تاريخ نشر اإلعالن حتى قبل أيام قليلة من تاريخ تقديم العطاء.اإلشراف على 

األوي  المعلومات  عن  الكشف  من  كساسية  عد  المرجعية  جزء  الم  مهما    أمرا  الشروط  مستشاري    شروعات لمساعدة 

فالمحتم تكي حسالين  المهمةب  يُطلب من    .اليف  العطاءات وقد  اتفاقية سرية    مقدمي  شراء وثائق   مطلبهعند  توقيع 

 الحفاظ على سرية الوثائق / الدراسات التكميلية المقدمة. العروض بهدف ضمان الدعوة لتقديم 

ف ينبغي شروعالمشار  ن مست تعيي   بالشروط التعاقدية التي سيتم بموجبها  مقدمي العطاءات  إعالمأجل    من  :ة العقدودمس

تقديم مالحظات  تعديالت أو  طلب إجراء    ويجوز لمقدمي العطاءاتتم إرفاق نموذج العقد مع الشروط المرجعية.  أن ي 

 . ائق العرضث وكجزء من ت المسودة ف وتقديم هذسودة العقدطفيفة على م

 : سودة العقدالهامة لم المالم وفيما يلي بعت 

مست  • األتعاب  دفع  ارب   بالم  علمشرو شار  المقدمة  مباشرة  الفعلية    االستشارة ساعات  ب وليس  خرجات 

 يقايها في العمل.التي 

المع • مستشار  الذين    شروع لى  المهنيين  في  نشر  ي ت  عطاءذكرهم  وال  في  جوز  الفائز  إال  استبدالهم 

 منافسة. تثنائية وبموافقة لجنة الظروف اس
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 رت اللجنة العليا عدم متابعة مشروع الشراكة. ذا قردوى إمن دراسة الج االنتهاءعند العقد يجوز إنهاء  •

 المهام المطلوبة. و تنفيذ في  شروعفي حال فشل مستشار المالعقد يجوز إنهاء  •

 فشل في األداء.   ذاإ  شروعتحالف مستشار الم يجوز المطالبة بتغيير أي عاو فردي في  •

بلجراء  توصيات  أي  ف وبالتالي يمكن رفت  فاق االت   مسودة االتفاقية هي نموذج موحد لعقودوتجدر اإلشارة إلى أن  

 غير ممتثل. مقدم العطاءاعتبار أو إضافات كبيرة تعديالت أو 

 طلبات التأهيل المسبق  3.2.5.2

وض أو طلبععات للتأهيععل المسععبق فععي الجريععدة جععب نشععر اإلعععالن عععن الععدعوة إلععى المناقصععة أو لتقععديم عععرب 

( 30ركععزي للمناقصععات العامععة مسععبقا  بمععدة ال تقععل عععن )ز المللجهععال  فععي الموقععع االلكترونععي الرسععميةف وكععذ

كمععا يجععب أن يحععدد اإلعععالن الموعععد النهععائي أياععا ف  .تقععديم المقترحععاتلثالثععين يومععا  عععن الموعععد النهععائي 

المطبوعععات التجاريععة الدوريععة أو المجععالت الفنيععة أو  إلعععالن فععي إحععدىإلععى ذلعع  نشععر ا باإلضععافةويجععوز 

 .ناسبةالمهنية الم

 طلبات تقديم عروض  .3.2.5.3

 شعععروعاتمعععن مستشعععاري الم ععععروضالمسعععتخدمة للحصعععول علعععى الوثيقعععة  يهععع ععععروضالعععدعوة لتقعععديم 

بنععاء علععى طلععب الجهععة ف ةالجهععاز المركععزي للمناقصععات العامعع قععوموي  المحتملععين لتقععديم مقترحععاتهم للمشععروع.

الجهععاز  اإللكترونععي. ويحععددقعععه لععى موية وعبععلعالن المناقصععة فععي الجريععدة الرسععمصععاحبة الشععأنف العامععة 

الرسععمية. كمععا مععن تععاريخ اإلعععالن فععي الجريععدة  عععروضالمركععزي للمناقصععات العامععة الفتععرة المناسععبة لتقععديم ال

( تسعععين يومععا  90)ال تتجععاوز هععذت المععدة ف علععى أبعععد فتحهععا عععروضال صععالحيةيحععدد أياععا  الحععد األدنععى ل

ف والمنععتج أو العمععل المطلععوب صععالحيتهايخ اإلغععالق( ومععدة ار)تعع وضعععرتسععليم الاإلعععالن تععاريخ وضعع  وي 

 إليها. عروضتنفيذت )بالشكل الموض  أدنات(ف والجهة التي يتعين تقديم ال

علععى أسععاس كعععل عععروض ال الععدعوة لتقععديمعلععى الععرغم مععن ضععرورة تخصععيص  :العععروضطلععب صععيغة 

 :روض تأتي كما يليديم العة لتقالدعون بعت األقسام الرئيسية الواردة في إال أمشروع على حدةف 

مقعععدمي الخعععدمات االستشعععارية يعععتم ذلععع  فعععي شعععكل خطعععاب تغطيعععة يعععدعو  :العععدعوةخطعععاب  •

للمشعععروع. وهعععذا الخطعععاب يقعععدم وصعععفا  معععوجزا  لتقعععديم مقترحعععاتهم ( مشعععروعاتال ي)مستشعععار

والقعععوانين ذات الصعععلةف ومحتويعععات روض الغعععرض معععن العععدعوة لتقعععديم العععع مشعععروع ويبعععينلل

 روض.م العلتقدي دعوة ال

 مقععدمي العطععاءاتليعتبععر هععذا القسععم بمثابععة مععذكرة توجيهيععة  :شععروعاتالمتعليمععات لمستشععاري  •

أمععور أخععرىف تعليمععات  أن يتاععمن هععذا القسععمف مععن بععين . وينبغععيمشععروعالالمحتملععين لفهععم 

 :بشأن

o مععععايير الععععادلف واالحتيعععال والفسعععادف والتفاعععيل غيعععر تجنعععب تاعععارب المصعععال ف و

 ية األهلعدم 

o  وتعديل وثائق العرض توضيحاتإجراءات طلب 

o .نماذج العرضف أي نماذج العرض الفني والعرض المالي 

o  وفتحهاتسليم العروض واستالمها إجراءات 

o العروضتقييم  اتإجراء 

o رية.والس العقدفسخ التفاوض و إجراءات 

 

اسععتخدامها تعععين الموحععدة للعععرض الفنععي التععي ي نمععاذج اليتاععمن هععذا القسععم  الفنععي: العععرض •

 ".شععروعاتللتعليمععات الععواردة فععي قسععم "تعليمععات مستشععاري الم الفنععيف وفقععا عععرضإلعععداد ال

 األقسام التالية:تتامن النماذج وعادة ما 

o  خطاب التغطية / تسليم العرض الفنينموذج 
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o وخبراته مقدم العطاءلتحالف لشركة / امعلومات ا 

o ةف ولتنفيذ المهموخطة العمل طريقة وصف نهج و 

o المتعلقة بتكوين الفريق والسير الذاتية للموظفين المقترحين في الفريق. المعلومات 

 

الماليععة التععي يععتم اسععتخدامها  عععروضلموحععدة ليتاععمن هععذا القسععم النمععاذج ال المععالي:العععرض  •

 ".شععروعاتللتعليمععات الععواردة فععي قسععم "تعليمععات مستشععاري الم ايف وفقععالمععال عععرضإلعععداد ال

 األقسام التالية:ماذج ت الن من هذتتاوعادة ما 

o  علععى أن )إجمععالي قيمععة العععرض يحععدد العععرض المععالي  خطععاب التغطيععة / تسععليمنمععوذج

 في القسم التالي(.قيمة العرض المالي إجمالي خانة في  المذكورمع المبل   يتطابق 

o  المالي  للعرضة اإلجمالية كلفالت 

o ف وتوزيع جدول الدفع المقترح 

o وضمان حسن التنفيذ )التأمين النهائي( مين اإلبتدائيأت بال االشتراطات الخاصة 

 

موضعع  فععي صععياغتها كمععا هععو التععي تمععت  الشععروط المرجعيععة تاععمينيععتم  :الشععروط المرجعيععة •

 عروضديم الطلب تقالخاص ب في هذا الجزء  الدليلمن  3.2.5.1القسم 

الععدعوة ب  هيئععةلاالععذي وضعععته إعععالن تاععارب المصععال  أياععا  إرفععاق نمععوذج يععتم  ق:الحععالم •

 عروض.لتقديم ال

 

 :الدعوة للتأهيل لإلعالن عنبعت االعتبارات المهمة  :الدعوة للتأهيل إعالن

عععداد عروضععهم إلالمحتملععين مععدة أربعععة أسععابيع علععى األقععل  شععروعاتمستشععاري الممععن  ينبغععي  •

 إللمععام بجميعععسععيحتاجون إلععى وقععت كععاف ل مقععدمي العطععاءاتنظععرا ألن  عععداد عععروض جيععدةف)إ

تحديععد تكععاليف و( غالبععا مععن شععركات مختلفععة) تحالفععات مععن المهنيععينوتشععكيل  المهمععةفب جوانعع

   و(بأكبر قدر ممكن من الدقةالمهمة 

عبعععر ر واجعععد بشعععكل مباشعععالفنعععي المععععين مت المخعععتص بمجعععرد نشعععر اإلععععالنف يجعععب أن يكعععون  •

 البريد اإللكتروني لتلقي االستفسارات اإلدارية والرد عليها إلكترونيا.

 

توقعععع تلقعععي  كلفعععةالجهعععة العامعععة المسعععتطيع الععععاملين فعععي ي  نشعععر اإلععععالنفععععد ب  :االستفسعععارات علعععى العععرد

تف جميععع المراسععالدقيقععة لالمععوظفين المكلفععين االحتفععاظ بسععجالت وعلععى اإللكترونععي. استفسععارات عبععر البريععد 

بمعنععى ف ينععهحععد بعواطععرف إلععى  حصععرابععأطراف أخععرى مععن شععأنها أن تلحععق األذى يمنععع نقععل أي معلومععات و

جميععع مقععدمي العطععاءات المحتملععينف المقدمععة ألحععد المتقععدمين يجععب أن تقععدم بصععورة عامععة لتوضععيحات أن ال

وينبغععي مناقشععة فسععه. بالمتقععدم ن مسععائل خاصععة تعلععق بصععورة أساسععية ب وت تكععن مثععل هععذت المعلومععات سععرية مععا لععم 

يععتم ثععم ومععن ف جميععع المتقععدمين فيهععا يمثععل الععرد علععى االستفسععاراتأي استفسععارات مععن هععذا القبيععل فععي جلسععة 

تعععم تلقعععي أي  . إذامقعععدمي العطعععاءاتجميعععع وترسعععل لكتابعععة تأكيعععد اإلجابعععات التعععي قعععدمتها لجنعععة المناقصعععة 

للععرد البريععد اإللكترونععي  سععاراته عبععرإرسععال استفالمتصععل يطلععب مععن ف يجععب أن عبععر الهععاتفاستفسععارات 

 شعععروعاتلمستشعععاري الماوين المسعععجلة العنععع جميعععع إرسعععال نسعععخة معععن العععرد إلعععىويجعععب عليهعععا كتابعععة. 

يتعععين علععى المععوظفين المكلفععين كانععت هععذت االستفسععارات تتعلععق بخصوصععية متقععدم معععين. والمحتملععينف إال إذا 

بحسععب أو الععذي يععتم فيععه اسععتالمها كترونععي فععي نفععس اليععوم للععرد علععى جميععع رسععائل البريععد اإللمععا بوسعععهم بععذل 

يتاععمن قسععم الشععروط المرجعيععة الخععاص بقواعععد وإجععراءات يجععب أن ض. والعععرومععا ورد فععي الععدعوة لتقععديم 

علععى األقععل سععاعة  48مععا تكععون عععادة ف والتععي موعععد نهععائي لتلقععي االستفسععارات والععرد عليهععاطععرح المناقصععة 

 قبل تاريخ تقديم العطاء.

 اجتماع تمهيدي بشأن المناقصة  وعقدإعداد  3.2.5.4

المنافسةيجب على   اجت   لجنة  ت عقد  لتقديم توضيحات    مهيديماع  بشكل جيد  المناقصة منظم  مستشاري    لجميع  بشأن 

 : على مناقصةتساعد جلسة توضي  الو. المحتملين المشروعات
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وثائق شفهيا على أهم عناصر  واطالعهمالمحتملين شخصياف  المشروعاتمستشاري بيان عن المشروع ل •

 مهمة.لفي ا ئيسيةا والتحديات الرف وتسلي  الاوء على القااي المناقصة

  الجهة العامةطلب من الالعامة و  جهاتلفي االمدراء الرئيسيين مقابلة إعطاء الفرصة للمستشارين المحتملين ل •

 توضي  أي مسائل ذات صلة  و هيئةوال

تتلقاها بحيث يمكن الرد على جميع االستفسارات الالحقة التي للمشروعف  المحتملين نمستشاري التسجيل جميع  •

 كتابةف وإرسال نسخ إلى جميع األطراف.  هيئةة والمنافس لجنة ال

 

انعقاد اليجب   التحديد موعد  لمستشارين المحددة إلعداد العروض بهدف تمكين امدة  توضيحية في منتصف الجلسة 

ولاالمشروع    عناصرمراعاة  المحتملين   العطاءاتف  تقديم  توضي  ألغراض  إلى  تحتاج  العروض  تي  بعد استكمال 

 وضهم.عرجلسة لحث المستشارين المحتملين على تقديم اور في هذت الع الحتشجي  ذل . وينبغي

موعد ومكان الجلسة  ( على أن يتامن اإلعالن عن  2016لسنة    49وينص قانون المناقصات العامة )القانون رقم  

علىويشترانعقادها   الم  ط  جميع  على  فورا   الردود  تعميم  الشأن  صاحبة  ر  مصد ن  عكشف  البدون  زايدين  الجهة 

 . لطلبا

 العطاءتقديم      3.2.5.5

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

 لرسمية المناقصة اوثائق في     عليهوموقعا   مكتوبا  العطاء يُقدم  •

 . في وثائق المناقصةالجوانب حسب الشروط المبينة جميع من  لعطاء مكتمال  يجب أن يكون ا •

 عدم إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.  لعطاءم امقدى يجب عل •

توريد   • المظاريف يتم  تقبل  وال  إغالقهاف  ويحكم  لهاف  المخصصة  الرسعععمية  المظاريف  في  الوثائق 

أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب  الممزقة أو التالفة أو المشوهةف وفي حال تلف  

آ  المناقص أن يحصل على مظروف  العطاءضا  عخر عو على  فيه  ليقدم  قبل  نه  يكون ذل   أن  ف على 

 انقااء الموعد النهائي.

 ف وال يجوز استالم أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات •

اإل • إلتمام  االلكترونية  الوسائل  استعمال  تكون  يجوز  أن  شريطة  بعاها  أو  كلها  السابقة  جراءات 

 . مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات

 

قبوله  الجهاز المركزي للمناقصات العامة  حكام ما لم ير أعااء مجلس هذت األ باطال  كل عطاء يخالف  عدوي 

 . جماع العتبارات تتعلق بالمصلحة العامةباإل

فنيا  وعرضا  ماليا  النص على أن    لمناقصات التي تتطلب عرضا  جب أن تتامن شروط الطرح لي وعالوة على ذل ف  

 .غلقين أحدهما للعرض الفني وامخر للعرض الماليفين ممظرو تقدم العطاءات في

ويكون هذا التأمين بشي  مصدق أو خطاب ضمان من بن  معتمد  . يجب أن يكون العطاء مصحوبا  بالتأمين اإلبتدائي

أو   ف وغير مقترن بأي قيدالمركزي للمناقصات العامةم مقدم العطاء ولصال  الجهاز اسب  ا  لدى دولة الكويت وصادر 

يجب أن يكون التأمين صالحا   . وغير مصحوب بهذا التأمين حتى وإن كان مقبول فنيا  ف ولن يُنظر في أي عطاء رطش

 . لمدة سريان العطاء

 العطاءات استالم 3.2.5.6

فععي الوقععت والمكععان المبينععين فععي وثععائق المناقصععة فععي جلسععة علنيععة أوال   نيععةالفمظععاريف العطععاءات يععتم أوال  فععت  

اءات أو معععن يمعععثلهمف وتبعععث مباشعععرة  علعععى الموقعععع اإللكترونعععي للجهعععاز المركعععزي العطععع مقعععدميبحاعععور 

بحاعععور العطعععاءات الماليعععة مظعععاريف وبمجعععرد االنتهعععاء معععن التقيعععيم الفنعععيف يعععتم فعععت   للمناقصعععات العامعععة.

 .ؤهلينلمتقدمين الما



   

 

36 

 

   تقييم العطاءات 3.2.5.7

لعطععاءات الفنيععة إلععى الجهععة صععاحبة الشععأن لتقععوم يف امظععار المركععزي للمناقصععات العامععة بلحالععةالجهععاز  يقععوم

( ثالثععين يومععا  مععن تععاريخ اإلحالععة إليهععاف وللجهععة 30شععأنها إلععى الجهععاز خععالل مععدة )ب بدراسععتها وتقععديم التوصععية 

هععذت الفتععرة وبحععد أقصععى تمديععد أن تطلععب ف فنيععا   ت الكبععرى والمعقععدةفععي حععاالت المشععروعاف صععاحبة الشععأن

 .العطاءات إلى لجنة المنافسةورها تقوم الجهة العامة بلحالة دب و. ( ستين يوما  60)

 تقييم العطاءات من قبل لجنة المنافسة 

العطاء األفال قيمة  فال  ي أ ف أالعطاء األقل سعرا  واألقوى فنيا    تحديدفي  الرئيسي من تقييم العطاءات  يتمثل الهدف  

المقدمة.من   العطاءات  جميع  العطا  بين  بأن  العلم  األ مع  قء  يكون  يمة  فال  سعر.  قد  األقل  بالارورة  يكون  ال  أو 

األ تحديد  لو اتباع  قيمة  فال  العطاء  ينبغي  المناقصةف  تقييم منهجي ومنطقي  وفقا لشروط وأحكام وثائق  مصمم نظام 

 . روضالمحدد في الدعوة لتقديم العنظام وفقا لل فقييملتغطية جميع جوانب عملية الت 

ف إن وجععدواف الععذين يسععتوفون الشععروط اإللزاميععةف مقععدمي العطععاءات افسععةوبمجععرد أن تحععدد لجنععة المن  •

 عععروضوأي شععهادات أو تععراخيص خاصععةف تععوزع ال مقععدمي العطععاءاتمععع مراعععاة القععدرات الماليععة ل

العععدعوة لتقعععديم فعععي حعععددة للتقيعععيم الملمععععاير هعععا وفقعععا ييموتقدراسعععتها المؤهلعععة علعععى لجنعععة المنافسعععة ل

ة عععن تقيععيم الوضععع المععالي لكععل مقععدم عععرض وفقععا لمعععايير ي مسععؤولال نافسععةالم لجنععةالعععروض. وتتععولى 

التقيعععيم. وفعععي حالعععة طلعععب معلومعععات أو توضعععيحات إضعععافية السعععتكمال التقيعععيم الفنعععيف يجعععوز للجنعععة 

 استالمها.تحدد الطلب وتاريخ ووقت وخطية  المنافسة أن تطلب معلومات أو إيااحات

الفنيععةف وفقععا  عععروضوتقيععيم الدراسععة لمنافسععة ب جنععة ااععاء لخععالل عمليععة التقيععيم الفنععيف يقععوم أعو •

/  فنيععةتقييمععا للجععدارة ال ةفنيععالالمراجعععة اععمن تت و. الععدعوة للتأهيععلالمفاضععلة المتاععمنة فععي لمعععايير 

وإمكاناتععه تععه اوقدرمقععدمي العطععاءات كععل مقععدم مععن ات خبععر دراسععةف فاععال عععن متقععدمالتشععغيلية لكععل 

 طريقته.ومواردت ومنهجيته و

عطععى أياععا وزن نسععبي لكععل تحععدد لهععا تصععنيفات عدديععة. كمععا يُ عععادة إلععى معععايير  فنععييععيم الالتق يسععتندو •

العععدعوة ويجعععب تحديعععدت فعععي مرحلعععة  مهمعععةالوطبيععععة بعععاختالف نعععوع تختلعععف هعععذت المععععايير معيعععار  و

 العليا:ي فئات المعايير المشتركة ا يلوفيم. للتأهيل

o  القدرة الفنية أو التشغيلية 

o للمناقصة تقدمة مالكة خبرة الشر 

o  طريقة التنفيذ المقترحةف و 

o  الفريق المقترح تشكيل ومؤهالت 

بتقييم كل   • المنافسة  درجة لكل مقدم عرض    ويمن بشكل مستقل    مقترحيقوم كل عاو من أعااء لجنة 

ال التقييم  لخطة  ذل ف  معتمدة.وفقا  من  المنافسة    وبدال  لجنة  أعااء  دعوة  المعينين  للموظفين  يجوز 

يتم تسجيل  و  .درجة يتم منحهاسبب كل    تقييم وتوثيقمن عوامل الافق بشأن كل عامل  لى توصول عوالح

ب  الخاصة  التفري   لجنةجداول  الفردية    أعااء  والدرجات  حاالت  المنافسة  في  إضافية  معلومات  وطلب 

 عااء التقييم.كبيرة بين نتائج التقييم الفني ألم أو االختالفات القيي الت تفاوت 

وال . مظععاريف العطععاءات إلععى الجهععاز المركععزي للمناقصععات العامععةالتقييمععات مععع هععذت عععادة يععتم إثععم ومععن 

العامععة  جهععةالتوصععية الفنيععة مععن لجنععة المنافسععة / ال اسععتالمتفععت المظععاريف الماليععة لهععذت العععروض إال بعععد 

لجنعععة ى لععععوهعععا فتحوتععععاد المظعععاريف الماليعععة للععععروض الفنيعععة غيعععر المقبولعععة إلعععى أصعععحابها دون . نهابشعععأ

 التأهيل.لعدم  كافيا   قدم مبررا  ت المنافسة / الجهة العامة أن 

بعععد تقيععيم العطععاء قععدم أقععل سعععر الفنيععة و الشععروطالععذي اسععتوفى طععاء مقععدم الع المناقصععة علععى إرسععاءيععتم بعععدها 

هععذت  وعلععى الجهععة صععاحبة الشععأن بنتيجععة المناقصععةبلخطععار الجهععاز ويقععوم الفنيععة والماليععة. انععب الجومععن جميععع 

الجهععة أن تععرد بالتعقيععب بشععأن الترسععية خععالل مععدة ال تجععاوز عشععرة أيععام مععن تععاريخ تسععلمها لإلخطععار. وعلععى 

 –علععم الوصععول وب  –الجهععاز بعععد موافقععة ديععوان المحاسععبة علععى الترسععية أن يخطععر المنععاقص الفععائز كتابععة  

لععى الجهععة صععاحبة تععاب إا الكبقبععول عطائععه وبترسععية المناقصععة عليععه خععالل أسععبوع وترسععل صععورة مععن هععذ

 .فور صدورتهيئة الشأن. وينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني لل
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 . استكمال العقد والتوقيع عليه 3.2.5.8

العقععد االستشععاري شععروط سععتكمال الالخبيععر االستشععاري مععع يجتمععع الموظفععون المعينععون مععن الجهععة العامععة 

يجعععوز أن تنحعععرف الشعععروط النهائيعععة لالتفعععاق ماديعععا ععععن الشعععروط  . والالزمعععةالواسعععتكمال جميعععع الوثعععائق 

صععاحب  شععروعالمقدمععة مععن مستشععار الممالحظععات ال ف مععع مراعععاةسععودة العقععدالمرجعيععة األصععلية أو شععروط م

بمسععؤوليات عععن القيععام ف ترسععيةف كشععرط للمقععدم العطععاءطلععب مععن أال يُ  عطععاءت. وينبغععي كجععزء مععن عععرضال

 المرجعية. روطالشي أعمال لم ترد ف

الفععائز فععي المناقصععة لتقععديم التععأمين النهععائي بعععد ماععي عشععرة أيععام مقععدم العطععاء تقععوم الجهععة العامععة بلخطععار و

العامععة نسععحبا  مععا لععم تقععرر الجهععة فععلذا لععم يقدمععه خععالل شععهر مععن تععاريخ إخطععارت جععاز اعتبععارت م فعلععى الترسععية

 تمديد الموعد.ن أصاحبة الش

مقععدم ئي خطععاب ضععمان مععن بنعع  معتمععد لععدى دولععة الكويععت وصععادر باسععم النهععاأمين التععتاععمن ويجععب أن ي 

وسععاري المفعععول مععن  اتولصععال  الجهععة صععاحبة الشععأن وغيععر مقتععرن بععأي شععروط أو تحفظععالعطععاء الفععائز 

المناقصععة علععى مععدة  مععدة تنفيععذ العقععد بثالثععة أشععهرف إال إذا نصععت شععروط وقععت إصععدارت إلععى مععا بعععد انتهععاء

أمين النهععائي بنسععبة مئويععة مععن القيمععععععة اإلجماليععة للعقععد ويععنص عليهععا فععي وثععائق ة التععر قيمععأطععول. وتقععد

 .المناقصة

كععن مسععتحقا  طلععبف مععا لععم ي  دونويجععب ردت فععور إتمععام التنفيععذ بعع فويكععون التععأمين النهععائي ضععامنا  لتنفيععذ العقععد

 د.غطية أية حقععععوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقلت 

 المقدمة من القطاع الخاص )المقترحات غير الملتمسة(مشاريع ار ال. أفك3.3

 المقدمة من القطاع الخاص مقدمة في المقترحات  .3.3.1
بمقتعععرح مشعععروع  هيئعععةلل بعععدال  معععن أن تتقعععدم الجهعععة العامعععة بمقتعععرح للمشعععروعف يجعععوز ألي مسعععتثمر أن يتقعععدم

الموجععود يكععون البععديل أن )أو حاليععا  وجععود غيععر مدمععة أو مرفقععا  خالمقتععرح المشععروع  يقععدميجععب أن لدراسععته. و

يكعععون يجعععب أن يسعععبق للجهعععة صعععاحبة الشعععأن أن أخعععذتها بععععين االعتبعععار. وأكثعععر تكلفعععة( و / أو لديعععه ميعععزة لعععم 

 للدولة. جيةاالستراتي  المشروع المقترح متوافقا  مع األهداف

 ن الالئحة التنفيذية:ابع مل السلألحكام التالية في الفصاألفكار المقترحة من القطاع الخاص وتخاع 

 مبدئيةمن خالل دراسة جدوى الفكرة تقديم : 52المادة 

يجععوز ألي شععخصف طبيعععي أم معنععويف كععويتي أو أجنبععيف أن يتقععدم بفكععرة للهيئععة تشععتمل علععى تنفيععذ مشععروع وفقععا  

 الشراكةف ويجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا  بامتي: لنظام

ع والتقديرات األولية لتكاليفه ومنافعه وفقا  ألحكام القانون وهذت  لمشرواصر ادراسة جدوى مبدئية تبين عن  .1
 .الالئحة وبما يتفق مع التوجيهات الواردة في الدليل اإلرشادي

 الفنية والمالية على تنفيذ المشروع أو جزء منه. معلومات عن مقدم الفكرة وخبراته وقدراته اإلدارية و .2

 . نظير دراسة الفكرة وتحليل عناصر دراسة الجدوى المبدئية لعلياجنة االمقابل النقدي المحدد من الل .3

 

 دراسة الفكرة المبدئية: 53المادة 
معهععا السععتكمال  تقععوم الهيئععة بمخاطبععة الجهععة أو الجهععات العامععة التععي تتفععق الفكععرة وطبيعععة اختصاصععها للتنسععيق

 متطلبات دراسة الجدوى المقدمة من صاحب الفكرة.

( عشعععرين يعععوم عمعععل 20ة الهيئعععة بردهعععا بصعععفة االسعععتعجال وبمعععا ال يتجعععاوز )موافعععاعامعععة وعلعععى الجهعععات ال

للموضععوعات التععي تحتععاج إلععى تحاليععل اقتصععادية وماليععةف وعشععرة أيععام للموضععوعات التععي ال تحتععاج إلععى هععذت 

 التحاليل.
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بالتوصععية وعا  ا مشععفف فععور اسععتيفائها ردود الجهععات العامععةف بدراسععة الفكععرة وإعععداد تقريععر بشععأنهالهيئععةوتقععوم 

 ورفعه إلى اللجنة العليا.

  : قرار اللجنة العليا(54)المادة 

قبععول الفكععرة واعتبارهععا مبععادرة أو قبولهععا واعتبارهععا مشععروعا  متميععزا  أو برفاععهاف ا ب تصععدر اللجنععة العليععا قععرار  

 ل  على ضوء توصية الهيئة المبنية على دراسة الجدوى المقدمة من صاحب الفكرة.وذ

ة مقععدم الفكععرة بقععرار اللجنععة العليععا خععالل خمسععة أيععام عمععل مععن تععاريخ صععدورتف ويجععوز لععه الععتظلم الهيئععتخطععر و

 أمام لجنة التظلمات في حال رفت فكرته.

 ي:وجه الخصوص ما يلقبول الفكرة على يتامن قرار اللجنة العليا ب ويجب أن 

 ع متميز.مبادرة أو مشروسواء مقدم الفكرة ونوعها تحديد  .1
 المقترح والخدمة المقدمة منه. شروع م الماس .2
 تكاليف دراسة الجدوى المعتمدة. .3
 الجهة العامة.  .4
 التقديرية للمشروع.  القيمة .5

ف أو النسبة  -إن وجدت  –ع بها قدم الفكرة التي تمت الموافقة عليها بحسب األحوال واألفالية التي يتمتحقوق م .6
 ت. ن وجد إ –المخصصة له من أسهم الشركة المساهمة العامة 

  

  أفكار المشروعات المقترحةإجراءات بدء . 3.3.2
مععن الالئحععة ( 52بينععة فععي المععادة )إلععى جانععب المعلومععات الموتقديمععه مشععروع إلععى الهيئععةف مقتععرح ليمكععن تقععديم 

اللجنععة العليععاف تقععوم الهيئععة بدراسععة املععة التععي تقررهععا بععدفع رسععوم المع لمقتععرحصععاحب االتنفيذيععة. وبعععد أن يقععوم 

 المشععروع المقتععرح.تم فيععه تنفيععذ عععن القطععاع الععذي سععي صععاحبة الشععأن المسععؤولة تعععاون مععع الجهععة ف بالمقتععرحال

علععى ئععة التععي أعععدتها ونشععرتها الهي  واإلرشععاداتلنمععاذج طبقععا  لالمشععروع وتسععليمه )فكععرة( ويجععب إعععداد مقتععرح 

أي توضععيحات أو  ا علععىيومعع 30خععالل الععرد المقتععرح يجععب علععى مقععدم  كقاعععدة عامععةفو موقعهععا علععى االنترنععت.

 معلومات إضافية.للحصول على  طلبات تقدمها الهيئة
 

 العامععةف الجهععات ردود اسععتيفائها فععور ف الهيئععة تقععومف بدراسععة الفكععرةصععاحبة الشععأن بعععد أن تقععوم الهيئععة والجهععة و

ن التقريععر اععميت أن علععى ف  االعليعع اللجنععة إلععى ورفعععة بالتوصععية مشععفوعا   بشععأنها تقريععر وإعععداد الفكععرة بدراسععة

ف 4.3 وكمععا هععو مبععين أدنععات فععي القسععمتسععمية المقتععرح "مبععادرة" أو "مشععروع متميععز". توصععية بشععأن مععا إذا كععان 

% مععن هععذت 20ليهععا ا  إماععافتكععاليف دراسععة الجععدوىف علععى  حصععل صععاحب المقتععرحالمبععادرةف سععوف ي  فععي حالععة

قيمععة % مععن 5بنسععبة  قبععول عطائععه ليةأفاععف مناقصععةال وخععاللدينععار كععويتي(ف  200,000 )بحععد أقصععى ةالتكلفعع

% مععن القيمععة 10تتجععاوز  الف بحيععث كععان ذلعع  مناسععبا  الشععركة المسععاهمةف إن  أسععهممععن نسععبة أفاععل عطععاء أو 

علعععى تععععويت ععععن تكعععاليف دراسعععة  ةالفكعععرصعععاحب بالنسعععبة للمشعععاريع المتميعععزةف يحصعععل وللسعععهم.  االسعععمية

 دينار كويتي(. 100,000 تكاليف )بحد أقصىذت المن ه %10ف باإلضافة إلى مكافأة بنسبة فق  الجدوى
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 جدوى وتنظيم المشروع :الرابعالفصل 
  

 اإلطار القانوني لدراسات الجدوى  .4.1

 راسات الجدوى هي كما يلي:المواد ذات الصلة من قانون الشراكة المتعلقة بد

 ( اللجنة العليا واختصاصاتها3المادة )

اعتمععاد الدراسععات واألفكععار الخاصععة بمشععروعات الشععراكة والموافقععة علععى طرحهععا وفقععا لععي: العليععا بمععا ي  اللجنععة"تخععتص 

 لنظام الشراكةف الخ."

 (: الهيئة واختصاصاتها:6المادة )

ألحكععام هععذا القععانونف وتتععولى ات العامععة لتنفيععذ مشععروعات الشععراكة وفقععا "تخععتص الهيئععة بالتعععاون والتنسععيق مععع الجهعع
دراسععات األوليععة بهععدف تحديععد المشععاريع التنمويععة القابلععة للطععرح وفقععا لهععذا القععانونف راء المسعع  وال( إجعع1ا يلععي: )القيععام بمعع

ي تععم إعععدادها مععن قبععل الجهععات ( مراجعععة ودراسععة المشععروعات والمبععادرات التعع2وتقععديم تقريععر عنهععا إلععى اللجنععة العليععاف )
الجعععدوى المتكاملعععة الخاصعععة تقيعععيم دراسعععات ( 3العليعععا. ) العامعععة أو صعععاحب الفكعععرةف ورفعععع التوصعععيات إلعععى اللجنعععة

بمشعععروعات الشعععراكة واألفكعععار المقدمعععةف وإععععداد أو اسعععتكمال هعععذت الدراسعععات عنعععد الحاجعععة ورفعععع التوصعععية المناسعععبة 
 المشروع لالستثمارف ...."بشأنها للجنة العلياف تمهيدا لطرح 

  

 : دراسات الجدوى فيما يتعلق ب  وفيما يلي المواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية

 الشراكة  ات( اقتراح مشروع2المادة )

 يكون اقتراح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل احدى الجهات التالية: 

 

ظام المشروعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصها وفقا لن  أحدباقتراح ترغب العامة التي  الجهات العامة: تتقدم الجهة (1)
ة مصحوبا بدراسات الجدوى المتكاملة للمشروع وفقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية والدليل  طلب الى الهيئ الشراكة ب 
 االرشادي. 

أحد المشروعات وفقا  لنظام الشراكةف واقتراح مشروعات  اللجنة العليا: الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح  (2)
 مة. على الجهات العا الشراكة

اع الخاص ان يتقدم للهيئة بصيغة افكار متامنة دراسة جدوى مبدئية وفقا لمتطلبات الهيئةف خاص: للقطالقطاع ال (3)
 لتنفيذ مشروع واعتماد طرحه وفقا ألحكام القانون.

 

ا دوى المقدمععة مععن الجهععات المتقععدم بيانهععا واسععتكمالههععة العامععة بمراجعععة دراسععات الجععوتقععوم الهيئععة بالتنسععيق مععع الج
التوصععية المناسععبة بشععأنها الععى اللجنععة العليععا. ويجععوز للهيئععةف اعععداد دراسععات الجععدوى  ل تمهيععدا لرفعععبحسععب االحععوا

ة تشععارية والمكاتععب المتخصصععاالسععتعانة بالجهععات االس للهيئععة المتكاملععة للمشععروع ووثععائق طرحععهف ا فععي جميععع االحععوال
 ئ . قوانين واللواقا  ألحكام الالمحلية واالجنبية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وف

 
 ( معايير إعداد دراسة الجدوى 7المادة )

 ليةتاالللمعايير ف ف وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بهمستوفيا  يجب ان يكون المشروع المراد طرحه لالستثمار وفقا  لنظام الشراكة 

 

افع التي تعود منه  وأن تكون المن  اقتصاديا ف أن يكون المشروع مستوفيا  لالشتراطات الفنية والقانونية والبيئية ومجد   (1)
على الدولة وللمستفيدين من الخدمة التي يوفرها مناسبة وفقا لألطر المحددة في دراسة الجدوى والمعايير المهنية 

 المعتمدة لذل .

مفاضلة  على أن تتم الع وفقا لنظام الشراكة أو بين تنفيذت من قبل الجهة العامةف ة بين تنفيذ المشروأن يثبت من المفاضل (2)
 العناصر التالية مجتمعة أو منفردة: في ضوء

 تكلفة التنفيذ )القيمة مقابل المال(  ( أ)

 توزيع المخاطر  ( ب)

 نقل المعرفة أو استخدام التكنولوجيا ( ج)
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زعة بشكل مقبول  تثمرف وأن تكون مخاطر االستثمار فيه موأن يكون المشروع ذو عائد مالي مجز للمس ( د )
 فز الجهات الممولة على تمويله. افسة عليه ويحخلق فرصة للمن لدى القطاع الخاص بما ي 

 أية معايير أو متطلبات أخرى يحددها الدليل اإلرشادي  ( ه )

  
 ( دراسة الجدوى المبدئية 8المادة )

 
بعععين العععدليل االرشعععادي االولعععي لعناصعععر دراسعععة الجعععدوى المتكاملعععةف وي تشعععتمل دراسعععة الجعععدوى المبدئيعععة علعععى التحليعععل 

ت الشععراكة متاععمنة الخدمععة المقتععرح توفيرهععا ومردودهععا االقتصععادي او لجععدوى لمشععروعاعععداد دراسععة ااالطععار العععام إل
الشععراكة او مععن االجتمععاعي او الخععدمي والمنفعععة والعوائععد المتوقعععة منععه وكععذل  اسععاليب المفاضععلة بععين طرحععه وفقععا  لنظععام 

ه او تنفيععذت او تشععغيله فععي مرحلععة بنائععالمشععروع سععواء قبععل الجهععة العامععةف آخععذة بعععين االعتبععار توزيععع مخععاطر االسععتثمار ب 
وكعععذل  عمعععر المشعععروع االفتراضعععي والنعععواحي الماليعععة واالجتماعيعععة واالقتصعععادية وغيعععر ذلععع  ممعععا تطلبعععه افاعععل 

 الممارسات المهنية بهذا الشأن.

 

 
 لجدوى المتكاملة ( دراسة ا9المادة )

  
ية لفكرة المشروع واألبعاد االقتصادية  فنية والتشغيليد االبعاد التشتمل دراسة الجدوى المتكاملة على وجه الخصوص تحد

 بمراعاة القواعد التالية:
 الجوانب الفنية للمشروع.  (1)

 الجوانب التشغيلية للمشروع  (2)

 سبة العائد الداخلي المتوقعة للمشروع. افتراضات قدرة المشروع على استرداد التكلفة ون  (3)

 ت.اركة في تنفيذورغبته بالمش افتراضات مشاركة القطاع الخاص بالمشروع (4)

التكلفة االجمالية المتوقعة للمشروع متامنة رأس المال المقترحف اضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة المرتقبة لسنة   (5)
 التشغيل الواحدة. 

 جدول توزيع مخاطر المشروع  (6)

 د المنافع االقتصادية المتوقعة من المشروع. دي تح (7)

 الالزمة لنجاح المشروع. بية او غيرها ركية او الاري اقتراح الحوافز واالعفاءات الجم (8)

 تحديد دور المستثمر. (9)

 تحديد اإلطار التعاقدي للمشروع.  (10)

 وضع اإلجراءات التي تكفل المنافسة في اختيار المستثمر. (11)

 تحديد الوثائق القانونية. (12)

 مشاركتها.وار ومسؤوليات األطراف المقترح د أدتحدي  (13)
 بناء ومدة االستثمار.ة المقترحة للمتامنا  المد جدول زمني لتنفيذ المشروعتحديد  (14)
 مصادر التمويل.  (15)

 
 ( إعداد دراسة الجدوى 10المادة )

نظععام لوفقععا  العامععة التععي ترغععب فععي طععرح أي مشععروع مععن المشععروعات التععي تقععع ضععمن اختصاصععها لتنفيععذت  الجهععةتتععولى 
والععدليل اإلرشععادي. كمععا تقععوم  تنفيذيععةون والئحتععه الالشععراكة إعععداد دراسععة الجععدوى المتكاملععة للمشععروع وفقععا ألحكععام القععان 

بلعععداد الشععروط المرجعيععة للدراسععة التععي تحععدد مهععام وعناصععر البحععث المطلععوب الخععاص بالمشععروع وعرضععها علععى 
 الهيئة للموافقة عليها.

 
التنسععيق مععع بلعععداد دراسععة الجععدوى الخاصععة بمشععروع الشععراكة بالتعععاون وب  قععوميجععوز للهيئععة أن ت  واسععتثناء ممععا تقععدم

والمسععتندات والدراسععات الالزمععة لععذل . وللهيئععة االسععتعانة بمععن تععرات  تععوفر الجهععة العامععة البيانععات أنلععى جهععة العامععةف عال
غيععر ذلعع  مععن الجهععات العامععة وفقععا لطبيعععة  اونبيععة األج مناسععبا  لهععذا الغععرض سععواء مععن المكاتععب االستشععارية المحليععة أو

 المشروع واحتياجاته.
 

 ة إلعداد دراسة الجدوى كلفة اإلجمالي ( عناصر الت 11المادة )

 رد بدراسة الجدوى الخاصة بهف على ان تتامن العناصر امتية: او  هو تُحدد التكلفة االجمالية لمشروع الشراكة في ضوء ما
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 جدت. تفاع بأرض المشروعف إن و القيمة السوقية لحق االن  (1)

 االنتفاع بها.او مقابل حق  قيمة االصول التي توفرها الجهات العامة للمستثمر (2)

التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع بما في ذل  التكاليف الرأسماليةف شاملة مصاريف التأسيس والتصميم والبناء  (3)
 والتمويل والتجهيزات. 

 روع لمدة سنة. التكاليف التقديرية لتشغيل المش (4)

 أي تكاليف اخرى تتفق وطبيعة المشروع.  (5)
 

صععل مععن الععدليل إرشععادات حععول مرحلععة دراسععة الجععدوى لتنفيععذ يقععدم هععذا الف مععذكورة أعععالتفوفععي ضععوء أحكععام المععواد ال

والالئحععة التنفيذيععة. تسععتلزم أفاععل الممارسععات التجاريععة أن أي  األحكععام المععذكورة أعععالت الععواردة فععي قععانون الشععراكة

الجععدوىف أن  مععن خععالل دراسععةيع الجهععة العامععةف قععرار اسععتثمار أو شععراء يجععب أن تدعمععه دراسععة جععدوى شععاملة. وتسععتط

 قارن خيارات الطرح الممكنة للمشروع. ويفترض بدراسات الجدوى المعدة بشكل صحي  أن:ت 

 تقدم معلومات حول تكاليف المشروع )الواضحة والامنية(   •

   وتقديرها وتخفيفها وتوزيعهاتسم  بتحديد مخاطر المشروع  •

 شروع تحث الجهات العامة على النظر في كيفية تنظيم الم •

 تي قد تتسبب في تأخير المشروع أو إلغاؤت  و قيود التحدد ال •

 تامن أن المشروع متطابق مع خطة العمل المناسبة.  •

 

أن تنظععر الجهععة العامععة فععي  وعنععد إجععراء دراسععة الجععدوىف يلععزم إجععراء تحليععل شععامل لالحتياجععات والخيععارات لاععمان

ولية تقيععيم الجععدوى قبععل تقععديم المسععتثمر مسععؤ وفععي حععين يتحمععل. جميععع البععدائل المتاحععة لهععا لتنفيععذ مثععل هععذا المشععروع

المخععاطر التجاريععة وتحليععل الجععدوى المفصععل والمعععالم الهندسععيةف ينبغععي إجععراء دراسععة الجععدوى  العطععاءف بمععا فععي ذلعع 

المسععائل الفنيععةف ولكععن ينبغععي أن تاععع مزيععدا مععن التركيععز علععى الجوانععب التجاريععةف بمواصععفات وظيفيععة واسعععة بشععأن 

 يمية والرقابية بعناية فائقة.واألطر التنظ تقييم المخاطرو

 وبالمثعععلف ينبغعععي أن تتاعععمن دراسعععة الجعععدوى تفاصعععيل كافيعععة ععععن العالقعععات التجاريعععة والتعاقديعععة بعععين الجهعععة العامعععة

مععن حيععث مخععاطرت وتبعععات االسععتثمار  القطععاع الخععاصرات أو أنظمععة مختلفععة لمشععاركة والمسععتثمر. وينبغععي مناقشععة خيععا

 امة والمستثمرين والمستهلكين المحتملين.لة والجهة العلسوق عل  الدووا

ويجععب أن تكععون المعلومععات الععواردة فععي تقريععر دراسععة الجععدوى مفصععلة بشععكل كععافف ويجععب أن تكععون أي افتراضععات يععتم 

ن دراسععة معقععولف لاععمان تحديععد الترتيبععات التجاريععة أو التعاقديععة المثلععى. ويتمثععل الغععرض معع وضعععها واقعيععة إلععى حععد

يععع العوامععل المرتبطععة بالمشععروعف وتحديععد مععا إذا كععان اسععتثمار الوقععت والمععوارد األخععرى سععوف ى فععي دراسععة جمالجععدو

 يسفر عن نتائج مرغوبة.

 

 . دراسات الجدوى للمشروعات المقترحة 4.2

 ئيةالجدوى المبد . دراسات4.2.1
 لمبدئيععةدراسععة الجععدوى اشععاري بععلجراء ف يقععوم االست عمشععروالمشععروع وتعيععين مستشععار لل قبععولبعععد الموافقععة المبدئيععة / 

)يطلععق عليهععا اياععا  دراسععة الجععدوى األوليععة( لكععل مشععروعف إذا لععم يكععن لععدى الجهععة العامععة أي دراسععة مسععبقة حععول 

لجععدوى مشععروع معععين.  ومععنخفت التكلفععة ة عععن تقيععيم قصععير وُمركععزي عبععارهععذت هعع مبدئيععةدراسععة الجععدوى الو المشععروع.

تقيععيم أولععي للعناصععر األساسععية لدراسععة الجععدوى المتكاملععةف بمععا فععي ذلعع  الخدمععة بععارة عععن ع هععي مبدئيععةى الدراسععة الجععدوو

لتنفيععذ المشععروع ارن قععمتحليععل والمقتععرح تقععديمها وعائععدها المععالي واالجتمععاعي أو الخععدمي وفوائععدها وعوائععدها المتوقعععةف 

راسععة الجععدوى المبدئيععة إلععى ويجععب تقععديم د ع أشععغال عامععة.مععن تنفيععذت بالطريقععة التقليديععة كمشععرو كمشععروع شععراكةف بععدال  

 الجهة العامة ويجب أن تقتنع بها الجهة العامة لكي تتخذ بعد ذل  مزيدا من اإلجراءات.

 :علىتحتوي وعلى وجه التحديدف فلن دراسة الجدوى المبدئية 

 يلي:تقييم الجوانب الفنية والتشغيلية لفكرة المشروع من خالل تحليل أولي لما  •

o  الفنية للمشروع  و الهندسيةالجوانب / 
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o ارة الجوانب التشغيلية للمشروع إمكانية إد 

 تقييم الجوانب المالية واالقتصادية لفكرة المشروعف من خالل تقييم أولي لما يلي: •

o  عوائد المشروع  على استرداد التكاليف /افتراضات قدرة المشروع 

o وع رغبة القطاع الخاص بالمشاركة في المشر 

o جماليعععة للمشعععروع )رأس المعععال باإلضعععافة إلعععى تكعععاليف التشعععغيل والصعععيانة(ف علعععى إلا التكلفعععة

 أساس معايير الصناعة 

o المخاطر المحتملة  و 

o  د المنافع االقتصادية المتوقعة للمشروع.تحدي 

وع ذ المشععروع بنظععام الشععراكة مقابععل تنفيععذت بالطريقععة التقليديععة كمشععرفاضععلة بععين تنفيععتقععديم تحليععل وم •

 تحليل لما يلي:ف بما في ذل  اشغال عامة

o  توزيع مخاطر االستثمار في المشروعف أثناء إنشائه وتنفيذت وتشغيله 

o  تخدام واالجتماعيعععة والماليعععة للمشعععروعف بمعععا فعععي ذلععع  نقعععل المعرفعععة أو اسععع االقتصعععاديةالفوائعععد

 التكنولوجيا وخلق الوظائف والتأميمف و

o ال( التنفيذ )القيمة مقابل الم تكلفة 

 الممكنة لمشاركة القطاع الخاص من خالل:ترتيبات  تحديد ال •

o  تحديد اإلطار التعاقدي المقترح للمشروع 

o تحدد إجراءات ضمان المنافسة في اختيار المستثمر  و 

o ين واألجانب  وسماح بمشاركة المستثمرين المحلي الوثائق القانونية المطلوبة لل تحديد 

اإلطععار الزمنععي الععالزم السععتكمال عمليععة فععي ذلعع  تحديععد ة الطععرحف بمععا تحديععد الخطععوات التاليععة فععي عمليعع •

 الطرح وحتى اإلقفال المالي.

  

   دراسات الجدوى المتكاملة.  4.2.2
مععا إذا كععان يجععب االنتقععال بالمشععروع إلععى بعععد االنتهععاء مععن دراسععة الجععدوى المبدئيععةف تحععدد لجنععة المنافسععة 

 لدراستها من قبل اللجنة العليا. وعمشرمستشار ال ى متكاملة من قبلمرحلة إعداد دراسة جدو

الفنيععة والتشععغيلية للمشععروع المقتععرحف بمععا القانونيععة ووتقععوم دراسععة الجععدوى المتكاملععة بتحليععل األبعععاد الماليععة و

 في ذل  المواضيع التالية:

 للمشروع   الفنية الجوانب •

 الجوانب التشغيلية للمشروع   •

 لمتوقع للمشروع   نسبة العائد اداد التكلفة وافتراضات قدرة المشروع عل  استر •

المنافع المالية واالجتماعية المتوقعة للمشروع )مثل فرص العمل التي تم خلقهاف والحد من الفقرف وما   •

 إلى ذل (. 

  المالية والمقدرةالمبرر االقتصادي للمشروع   •

 الرغبة المتوقعة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروع  •

ي ذل  رأس المال المقترح والتكاليف المتوقعة للتشغيل  لمشروعف بما فية المتوقعة لالتكلفة اإلجمال •

 والصيانة 

مصفوفة توزيع مخاطر المشروع التي تسم  بتحديد وتقديم حجم المخاطر وتدابير التخفيف وتوزيع  •

 لمرتبطة بالمشروع طوال عمر المشروع  المخاطر ا

اءات األخرى الالزمة لنجاح  اريبية واإلعفالجمركية وال الحوافز الحكومية الالزمةف مثل اإلعفاءات •

 المشروع  

 اإلطار التعاقدي المقترح للمشروع   •

 اإلجراءات التي يجب اتخاذها لامان المنافسة في اختيار المستثمر  •

 لطرح  مشاركة المقترحة في عملية اأدوار ومسؤوليات األطراف ال •
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 ة االستثمار دة البناء ومدالجدول الزمني لتنفيذ المشروعف بما في ذل  م •

مصادر التمويلف والنموذج المالي مع نسب االستثمار الرئيسيةف والقدرة على إدارة تحليل السيناريوهات   •

 واإلستجابة  

إلعادة التوطين الارورية لألشخاص  خط  تخصيص األراضي الخاصة بالمشروعف وتحديد أي خط   •

   وإعادة التوطيناليف تعوياات روعف بما في ذل  برامج وتكالمتاررين من المش

دراسات التقييم البيئي واالجتماعي للمشروع )وفق التشريعات البيئية في الكويت( وتحديد طرق التخفيف   •

 الممكنة.

 

م الفنععي الواسععع للمشععروعف مععع مسععتوى مناسععب مععن كمععا ينبغععي أن تتاععمن دراسععة الجععدوى المتكاملععة التصععمي 

 طبقا  للسياسات والتشريعات ذات الصلة. معايير البناءيد وممارسات ول يلبي التصميم الهندسي الجالتفصي 

وتكععون لجنععة المنافسععة مسععؤولة عععن ضععمان إعععداد دراسععة الجععدوى المتكاملععة للمشععروعف كمععا أن عليهععا أياععا  

 الجدوى المتكاملة. وضع الشروط المرجعية لدراسة

 

 ق تحليل االحتياجات وتحديد مؤشرات المشروع / النطا 4.2.2.1

بجمععع كافععة المعلومععات المتععوفرة عععن المشععروعف واحتياجععات الجهععة  مشععروعستشععار الحلععةف يقععوم مفععي هععذت المر

 ياجععات تعريععفتحليععل االحت ويقععدم  العامععة والمععوارد المتاحععة لتطععوير المشععروع وتنفيععذتف بمععا فععي ذلعع  الميزانيععة.

ويتاععمن تحليععل راسععة الجععدوى. للمشععروع المقتععرحف ممععا يمهععد الطريععق لتحليععل عنصععر الخيععارات لمرحلععة د

 العناصر التالية: االحتياجات

يجعععب أن يتوافعععق المشعععروع معععع أهعععداف وسياسعععات وأولويعععات  :إثبعععات الحاجعععة إلعععى المشعععروع الجعععزء األول:

ة العامععة أن تحععدد بوضععوح مبععرر المشععروع. ويمكععن تحديععد الجهععة العامععةف واألهععم مععن ذلعع ف يجععب علععى الجهعع

 ذل  على النحو التالي:

 لعامة وسياسة الدولة فيما يتعلق بالمشروع. أهداف الجهة ا: تلخيص 1طوة الخ •

 : مناقشة الحاجة والجوانب األخرى للمشروع: 2الخطوة  •

o  كيف يساهم المشروع في تنفيذ سياسة الدولة والجهة العامة؟ 

o م حلها نتيجة لتنفيذ المشروع؟لة التي سيت ما هي المشك 

o  المشروع؟ ما هي قدرة القطاع الخاص على إنجاز 

o عمر المتوقع للمشروع؟ هل سيلبي االحتياجات العامة للدولة مع مرور الوقتف و الما ه 

o  .ما هو أثر المشروع على ميزانية الدولة أو الجهة العامة وما هي التزاماتها المالية تجات المشروع 

 

الجهععة اف وميزانيععات تحديععد متغيععرات المشععروع المؤديععة إلععى أهدافععه المرجععوة. فبمجععرد تحديععد أهععد :2جععزء لا

وعنععد تحديععد هععذت المتغيععراتف ينبغععي الحععرص علععى ضععمان . يجععب تحديععد متغيععرات المشععروع المقتععرح العامععةف

للقيععاس. مععع العلععم بععأن  عععدم وجععود دعععم ألوجععه القصععور وأن تكععون المتغيععرات التععي تععم تحديععدها واضععحة وقابلععة

فيهععا تحديععد  ديععةف التععي يععتمالشععراء التقلي طريقععة  مخرجععات المشععروعف علععى عكععس نظععام الشععراكة يركععز علععى

لخععدمات التععي سععيقدمها المشععروع. ويععتم ذلعع  ل أن تحععدد معععايير واضععحة المععدخالت. ويتعععين علععى الجهععة العامععة

 من خالل الخطوات التالية:

 وع.  سيحققها المشر ف األهداف التيص : 1الخطوة  •

 مشروع. ها في إطار ال: حدد المخرجات/الخدمات المطلوبة التي سيتم تقديم2الخطوة  •

: حدد معايير / مواصفات المخرجات أو الخدمات التي سيقدمها المشروع لامان تلبية 3الخطوة  •

 المشروع لألهداف / التوقعات المحددة.

 نواتج. األداء للسماح بتقدير أكثر دقة لمواصفات ال : حدد المؤشرات الرئيسية التي ستقيس4الخطوة  •
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ء احتياجعععات الجهعععة العامعععة وأهعععدافها االسعععتراتيجية ضعععو وفعععي المشعععروع. تحديعععد نطعععاق الجعععزء الثالعععث:

بحيععث تقععدم  مععوجزة تحععدد النطععاق المقتععرح للمشععروع ورقععة تصععورومواصععفات نععواتج المشععروعف يععتم إعععداد 

خيععارات معقولععة لتقععديم الخععدمات. وأثنععاء  بتحديععدسععم  ت الجهععة العامععةف ممععا ي ملخصععا  دقيقععا  لمتطلبععاهععذت الورقععة 

 ما يلي:القيام ب  اجاتف تأكد منتحليل االحتي  إجراء

 تحديد / وضع قائمة بأصول الدولة الهامة التي ستستخدم في المشروع )مثل األرض وأي معدات(   •

 تحديد المرافق القائمة في منطقة المشروع   •

المشروع التطورات األخرى الجارية في المنطقة من خالل استعراض   التي سيكمل بهاتحديد الكيفية  •

 للقطاع سات الرئيسية الخط  / الدرا

 استعراض الخط  القائمة لالنتفاع باألرض والبيانات الطبوغرافية والجيوفنية لتطوير تصميم المشروع   •

 م العمل المتوقعة  و تحديد خط  عمل للتقييم البيئي واالجتماعي من خالل وصف مها •

 تقييم حيازة األراضي وأي متطلبات إلعادة التوطين. •

 

 يارات. تحليل الخ4.2.2.2

مجموععععة معععن الخيعععارات الفنيعععة والقانونيعععة والماليعععة المتاحعععة لتلبيعععة مواصعععفات نعععواتج  يقعععدم تحليعععل الخيعععارات

ي أن تتاععمن أياععا تحلععيال المشععروع. وينبغععي أال تقتصععر الخيععارات علععى الخيععارات الفنيععة فحسععبف بععل ينبغعع

معععايير محعععددة  لالمحععددة مقابعع ختلععف الخيععاراتويععتم تقيعععيم م. للمشععروع لمختلععف هياكععل الشععراكة المناسععبة

 خاصة بالمشروعف مما يتي  تحديد خيار مفال من قائمة الخيارات المتاحة.

 بتحليل الخيارات من خالل تنفيذ الخطوات التالية:   مشروعسيقوم مستشار الو

مناسبة   : سرد جميع الخيارات المعقولة بما في ذل  مختلف هياكل الشراكة التي ستكون1وة الخط  •

 ى سبيل المثال الدفع مقابل التوفير أو دفع رسوم المستخدمف الخ.وع والدولة علللمشر

 : تقييم كل خيار من حيث مزايات وعيوبه من خالل مراعاة ما يلي: 2الخطوة  •

o  الجوانب الفنية والمالية 

o اليف وامثار المترتبة على شراء األرض وإعادة التوطينتكال 

o  يئية امثار والتكاليف الب 

o  مارات القطاع الخاص في المشروع. جذب استث إمكانية 

 . بأفال الخيارات : التوصية3الخطوة  •

 

تحديععد مزايععا وعيععوب كععل خيععار ودراسععة المخععاطر والفوائععد وامثععار المحتملععة.  والغععرض مععن هععذا التحليععل هععو 

دة للجهععة حتياجععات المحععدة االيجععب أن يشععمل التحليععل جميععع خيععارات التنفيععذ المتاحععة القابلععة للتطبيععق لتلبيععو

 للمشروع.التي يمكن تكييفها  مةف بما في ذل  مختلف هياكل الشراكةالعا

وينبغعععي تقيعععيم جميعععع الخيعععارات المعقولعععة التعععي تمعععت دراسعععتها بوضعععوح وبعععأوزان مناسعععبة للمععععايير. وسعععوف 

خععالل  املععة لكععل خيععارتقيععيم دراسععة الجععدوى المتك تحديععد المعععايير التععي يععتم مععن خاللهععا مشععروعمستشععار ال يتععولى

 حليل االحتياجاتف وذل  بتوجيه من لجنة المنافسة.مرحلة ت 

أجععل تععوفير  الخيععار المفاععلف يععتم إعععداد تصععميم واسععع مناسععب لدرجععة تعقيععد المشععروعف مععن تحديععدوبمجععرد 

ي حالععة )فعع مععالي. وقععد يكععون هععذا التصععميم تصععميما  أوليععا  التكععاليف والمخععاطر والتحليععل ال معلومععات كافيععة لتحديععد

يععدا واألعلععى تكلفععة( أو تصععميما متكععامال  )بالنسععبة للمشععاريع األبسعع  التععي تتععوفر بشععأنها يع األكثععر تعقالمشععار

إلعععى أي معععن مقعععدمي أن هعععذا التصعععميم لعععن يقعععدم  بكاملعععه  وتجعععدر اإلشعععارة . بيانعععات موثوقعععة حعععول التكعععاليف(

د يكععون هععة العامععةف وقععتصععميم لععدى الجالعطععاءات مععن القطععاع الخععاص كونععه سععيترتب علععى ذلعع  بقععاء مخععاطر ال

لععه أياععا  أثععرا  سععلبيا  علععى كفععاءة تصععميم القطععاع الخععاص. ويععتم عمععل التصععميم النهععائي للمشععروع مععن قبععل 

 المستثمر.
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 للمشروع الدراسة المكثفة 4.2.2.3

 فوالموقعععيععتم تنععاول جميععع القاععايا القانونيععة وقاععايا األرض  اسععة الجععدوىفة مععن عمليععة درفععي هععذت المرحلعع

والاععمانات االجتماعيععة والبيئيععة. وفيمععا يلععي قائمععة غيععر شععاملة لكنهععا تشععير إلععى القاععايا التععي فة ا الفنيععوالقاععاي 

 :مشروعسينظر فيها مستشار ال

من امثار السلبيةف بما في ذل  تقدير لحجم تدابير  يفتقرير تقييم النطاق البيئي مع تحديد تدابير التخف •

 التخفيف 

انب القانونية المتعلقة بتطوير المشروع وتنفيذت مثل التشريعات ذات    جميع الجوة بما في ذلالقاايا القانوني  •

 الصلةف والقوانين الاريبيةف وملكية األراضيف وما إلى ذل   

ف وحقوق  ل  التحري حول وضع أي دعاوى متعلقة باألرضذ قاايا ملكية الموقع وتوفر األرضف بما في •

  الجيوتقنية )تكنولوجيا التربة( التحري عن الظروف ئقف فاال عنويلة والعوااالنتفاع وعقود اإليجار الط 

الجانب  ومستويات التلو  الحاليةف وتوفر المرافق الخدمية وقدراتهاف والوضع البيئي والمعالم التراثية أو 

الحصول  ا الجانبف ينبغي أن تكون لجنة المنافسة سباقة في تقديم كافة الطلبات و)وفي هذض  لألر األثري

 قات الالزمة لتفادي التأخيرات الالحقة(  جميع الموافعلى 

قاايا مشاورات أصحاب المصلحةف بما يكفل تزويد جميع األطراف المتأثرة بالمعلومات ومنحهم الفرصة   •

 بامثار المترتبة على المشروع. ق للتعبير عن مخاوفهم فيما يتعل

 روع تصميم المشالقاايا المتعلقة ب المسائل الفنية و •

 قة بدعم البنية التحتية  المتعل القاايا •

 توفر المواد الخام الالزمة وإمدادات الوقود  •

 تحليل فني كامل للموقع.   •

تجات التحوط / التخفيف من من دراسة أولية للعناية المالية الواجبة بشأن توفر التمويل ومصادر اإليرادات و •

 المخاطرف والهياكل الاريبيةف وما إلى ذل   و 

ود القائمة مسبقاف ومعايير اتفاقية مستوى الخدمةف وقاايا الموارد البشريةف  ةف مثل العقأخرى متنوع قاايا •

 وما إلى ذل . 

 

الالزمعععة لتقيعععيم ة يعععتم جمعععع كافعععة البيانعععات والمعلومعععات الاعععروري  الدراسعععة المكثفعععةومعععن خعععالل ممارسعععة 

فععي المراحععل  والمععال تععوفر الوقععت كلفععةف لكنهععاالمتكاملععة م الدراسععة المكثفععةبععأن المشععروع بشععكل دقيععق. مععع العلععم 

تحديعععد القاععايا الرئيسعععية فععي وقععت مبكعععر يعتبععر أمعععرا  . وبالتععالي فععلن الالحقععة مععن عمليعععة طععرح المشعععروع

 فالقانونيعععةي التقليعععل معععن أهميعععة المسعععائل بغعععضعععروريا  لنجاحعععه المشعععروع فعععي المسعععتقبل. ومعععن هنعععا ال ين 

 والبيئية. فوالفنية فواالجتماعية

 

  ييم المال. التقي4.2.2.4

وفععي هععذت المرحلععة مععن عمليععة دراسععة الجععدوى المتكاملععةف يكععون النععاتج نموذجععا  ماليععا  للمشععروع معععدال  حسععب 

 المقتععرحف وقابليععة التمويععل( للمشععروعمرار ويععوفر هععذا النمععوذج تحلععيال للسععالمة الماليععة )قابليععة االسععت . المخععاطر

التكععاليف المتوقعععة للصععيانة والتشععغيل  ف وكععذل رأسععماليةكععاليف البمععا فععي ذلعع  اسععتدامته الماليععة علععى أسععاس الت 

الكععافيين. وسععيعرض النمععوذج التكععاليف والمنععافع الماليععة لتقععديم الحلععول / الخيععارات المفاععلة مععن خععالل نظععام 

 الشراكة.

 تخاذ الخطوات التالية:  الماليف قد يلزم اموذج وعند وضع الن 

الفني للمشروع: افنيا  لمحدد تعريفا    التعريف  التي سيتم تطبيقها؟ ما هي .  لمشروعتغيرات  القواعد والمعايير  ما هي 

 دورات الصيانة المتوقعة؟ 

للمشروع: التكلفة اإلجمالية  أوال     حساب  المهم  للمشروعف من  التكلفة اإلجمالية  الحالية    تحديدلحساب  التكاليف  جميع 

 واردة في الالئحة التنفيذية: مشروع التكلفة الللمشروع. وفيما يلي بعت العناصر الهامة ل والمستقبلية

 إن وجدت   -القيمة السوقية لحق االنتفاع بأرض المشروع  •
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 قيمة األصول التي توفرها الجهات العامة للمستثمر أو مقابل حق االنتفاع بها. •

  المشروعف بما في ذل  التكاليف الرأسماليةف شاملة مصاريف التأسيسديرية لتنفيذ التق التكاليف •

 والتجهيزات. فوالتمويل فوالبناء فموالتصمي 

التكلفة االجمالية المتوقعة للمشروع متامنة رأس المال المقترح إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة   •

 . المرتقبة لسنة التشغيل الواحدة

 تبطة بالمشروع.أخرى مرأي تكاليف  •

 

 تبار لحساب التكلفة اإلجمالية للمشروع: وتحدد الفقرات التالية التكاليف المختلفة التي يتعين وضعها في االع

وينبغععي أن يحسععب النمععوذج . التكععاليف المرتبطععة تحديععدا  بتصععميم وبنععاء المشععروعوهععي  التكععاليف الرأسععمالية:

اف بمععا فععي ذلعع ف علععى سععبيل المثععال ال الحصععرف تكععاليف التصععميم حععد  فيهععالتكععاليف الرأسععمالية فععي السععنة التععي ت 

أسععمالية والمعععدات. وينبغععي أن تشععمل التكععاليف الر فوالمنشعع ت فوالبنععاء فاألوليععة والتطععوير والمععواد 7واألرض

التكعععاليف المرتبطعععة بالعمالعععة واإلدارة ذات الصعععلة بتطعععوير وتنفيعععذ المشعععروعف بمعععا فعععي ذلععع  الخعععدمات  أياعععا  

ة علعععى قانونيعععة والشعععرائية والفنيعععة وخعععدمات إدارة المشعععروعف فاعععال ععععن جميعععع التكعععاليف المترتبعععلماليعععة والا

لسعععنة بدال األصعععول عنعععد حعععدوثها وع. كمعععا ينبغعععي أن تعععدرج التكعععاليف المتعلقعععة باسعععت تأسعععيس شعععركة المشعععر

يمععة السععوقية الق د متوسعع اإلجماليععة للمشععروعات المسععتهدفةف يععتم تحديعع ولغععرض تقععدير التكلفععةالواحععدة التشععغيل 

التعاقععد معهععا مععن قبععل مستشععار  مععن قبععل شععركة معتمععدة مععن وزارة الماليععةف يععتم 8لععألرض وحقععوق االنتفععاع

ئععة. ويجعععب حسععاب أي تكععاليف تتعلععق بتخفيععف المخععاطرف واالمتثعععال بطريقععة تنافسععية بموافقععة الهي  مشععروعال

أياعععا مراععععاة أي إعفعععاءات  يجعععبمعععا وجعععدت. كةف وإععععادة تعععوطين السعععكان المتاعععررينف إن يعععللعععوائ  البيئ 

 المال عند حساب التكاليف الرأسمالية.متوقعة / مقررة تؤثر على تكاليف رأس  ضريبية وجمركية

إلععى المسععتوى  لسععنة التشععغيل الواحععدةصععيانة األصععول  الصععيانة كامععل تكععاليف تشععمل تكععاليف تكععاليف الصععيانة:

المععواد األوليععة وتكععاليف األدوات والمعععداتف  مثععلصععر ل عناالمطلععوب لتحقيععق مواصععفات النععواتج. وقععد تشععم

كعععون مسعععتوى تكعععاليف الصعععيانة المفترضعععة متوافقعععا  معععع ويجعععب أن ي  وتكعععاليف العمالعععة المرتبطعععة بالصعععيانة.

ليف الرأسععمالية وتوقعععات تكعععاليف التشععغيل. وينبغععي حسععاب أي تكعععاليف تتعلععق بتخفيععف المخععاطر فيمعععا التكععا

 يتعلق بصيانة المشروع.

ة التشععغيل سععن ل تععرتب  هععذت التكععاليف بالعمليععات المنتظمععة لتقععديم الخععدمات فععي إطععار المشععروع لتشععغيل:ايف تكععال

مععوظفين والتزامععات التقاعععد واسععتحقاقات ال ف مثععل تكععاليف المععوظفين )بمععا فععي ذلعع  األجععور والرواتععبالواحععدة

  عععة(توقوالسععفر وأي تكععاليف إضععافية مالتراكميععة ومسععاهمات التععأمين والتععدريب والتأهيععل واإلجععازة السععنوية 

ة المباشعععرة والتعععأمين. وينبغعععي حسعععاب أي تكعععاليف والمعععواد األوليعععة والمعععواد االسعععتهالكية والتكعععاليف اإلداريععع

لبيئيعععة. وأخيعععرا ف يجعععب تاعععمين أي إيجعععار أو رسعععوم االنتفعععاع فيعععف المخعععاطر واالمتثعععال للعععوائ  اتتعلعععق بتخ

ى تحمععل تكععاليف المشععروع وتععم علعع درةمععن القععا لععم يثبععت أنهععا تقلععل فععي النمععوذج المععالي )معع بأراضععي الدولععة

لعع  مععن قبععل اللجنععة العليععا عنععد الموافقععة علععى دراسععة الجععدوى النهائيععة علععى ذ تُمععن  الموافقععة -التنععازل عنهععا 

 المتكاملة(.

. إجمعععالي تكعععاليف مواصععفات النعععواتج بععليرادات المشعععروع المتوقععععةيعععتم تعععويت  حديععد إيعععرادات المشععروع:ت 

الطلععب( قععد بععار أن توقععع اإليععرادات المحتملععة )علععى أسععاس تحليععل وتوقعععات عت اال وينبغععي أن يععتم األخععذ بعععين

التاريخيعععة قليلعععة أو  خعععاص جانبعععا  صععععبا  معععن جوانعععب النمعععوذجف ال سعععيما عنعععدما تكعععون البيانعععاتيمثعععل بوجعععه 

ذل  ينبغععي اتخععاذ خطععوات مثععل معدومععة. ويشععكل هععذا العنصععر جععزءا  حيويععا  مععن دراسععة الجععدوى المتكاملععةف ولعع

س أي افتراضعععات بشعععأن المستشعععارين المتخصصعععين وإجعععراء اختبعععارات السعععوق. ويجعععب أن تعكعععاك إشعععر

ادات. وينبغعععيف عنعععد االقتاعععاءف لعععى إصعععدار الفعععواتير وتحصعععيل اإليعععراإليعععرادات المتوقععععة قعععدرة المشعععروع ع

مشععية لهاف اعلععى تحمععل التكععاليف والتكععالي إجععراء تحليععل لمععدى مالءمععة الرسععوم فيمععا يتعلععق بقععدرة المسععتخدمين 

 
التي تمت مناقشتها في الفصول  ) المناسبة  الطرحقة من وجهة نظر تحديد حجم المشروع فيما يتعلق باختيار طري األهميةأمرا بال    األراضييعتبر تقييم   7

 في التكاليف التشغيليةعكسه ف ينبغي مقابلقيمتها في التكلفة الرأسمالية. وفي حالة فرض عكس بغي األرضف فال ين وفرلة ستولكن بما أن الدو .الالحقة( 

 للمشروع. 
 ممتلكات شخص آخر دون تدمير أو هدر استخدام واالنتفاع بحق    8



   

 

47 

 

لتسعععير واسععترداد التكععاليف علععى الجععدوى الماليععة طويلععة األجععل وتكععاليف التشععغيل والصععيانة وأثععر سياسععات ا

 مالية للدولة.وكذل  المتطلبات القانونية وال للمشروعف

ر أوجععه القصععور شععيوعا  فععي وتجععدر اإلشععارة إلععى أن المبالغععة فععي التقععدير أو التهععوين فععي التقععدير يمععثالن أكثعع

ابة يشععكالن جععزءا ال يتجععزأ مععن هععذت ولععذل  فععلن تنفيععذ تحليععل السععيناريوهات وتحليععل اإلسععتج لجععدوى.ت ااسععادر

 العملية.

 

م وضععععها فيمعععا يتعلعععق بنسعععب التاعععخم ونسعععب الخصعععم يجعععب شعععرح أي افتراضعععات يعععت : افتراضععات النمعععوذج

بالتفصععععيل  نيعععةيزاعفعععاءات الجمركيعععة وتعععوفر المواالسعععتهالك وضعععريبة القيمعععة الماعععافة والاعععرائب واإل

 راضات مع مبرراتها.وتقديمها بصيغة سهلة بحيث يتم تحديد جميع االفت 

بحيععث يراعععي تكععاليف الصععيانة يجععب وضععع نمععوذج التععدفق النقععدي المعععدل )المخصععوم(  النمععوذج المعيععاري:

م سععلا تُ  وعفعقععد المشععر عنععد انتهععاء. وروعوالنفقععات التشععغيلية وتكععاليف رأس المععال واإليععرادات المتوقعععة للمشعع

لمبععاني( إلععى الدولععة دون أي مقابععل أو تعععويت جميععع األصععول المملوكععة للدولععة )بمععا فععي ذلعع  األراضععي وا

 ب أي قيمة متبقية لهذت األصول في النموذج.من القانون( ويجب أال يتم احتسا 18)المادة 

  

ة الجعععدوى اسعععدر عمليعععة اطر جعععزءا  أساسعععيا  معععنيمثعععل إنشعععاء مصعععفوفة للمخععع مصعععفوفة تخصعععيص المخعععاطر:

 المالي. وهي تنطوي على المراحل المترابطة التالية: المتكاملة ويمكن دمجها بشكل مفيد مع بناء النموذج

 لمشروع  تحديد المخاطر التي ينطوي عليها ا •

 تقييم امثار المختلفة لهذت المخاطر   •

 تقييم احتمال حدو  هذت المخاطر  •

 ةنتائج المحتملخاطر ونطاق الحساب قيمة الم •

 ف و استراتيجيات التخفيف من المخاطر ديدحت  •

 . قدرة على إدارتهاأو األطراف األكثر   تخصيص المخاطر للطرف •

 

كبنععد تعدفقات نقديعة منفصعلف ولععيس معن خعالل تععديل نسععبة  وتجعدر اإلشعارة إلعى أنعه يجععب حسعاب تقيعيم المخعاطر

نقععدي مععاد نهععج األثععر العت ة الوتتمثععل األسععباب الرئيسععي . وعالخصععم كمؤشععر علععى مسععتوى المخععاطر لكععل مشععر

م طريقععة تحقععق انتقععال مععن بنععود المخععاطر والمسععاعدة علععى تعزيععز فهعع فععي تعزيععز التركيععز علععى تكععاليف كععل بنععد

 زمنيععة الماليععة المحتملععة. وباإلضععافة إلععى ذلعع ف فععلن المخععاطر المختلفععة لهععا تبعععاتالمخععاطر ومععا هععي العواقععب 

األوليععة فقعع ف فععي حععين أن  لهععا تععأثير علععى المراحععلون يكعع ة المشععروع )بعععت المخععاطر قععددمععمختلفععة طععوال 

 دى دورة حياة المشروع(.أو يتصاعد على مت امخر قد ينخفت تأثير البع

بالمخععاطرف مصععنفة فععي فئتععين: "مخععاطر مرتبطععة بالمشععروع" و "مخععاطر غيععر وتععرد أدنععات قائمععة إرشععادية 

لفصععول الالحقععةف كمععا يتاععمن الملحععق )أ( ي ال فععمناقشععة ذلعع  بمزيععد مععن التفصععي مرتبطععة بالمشععروع". وسععتتم 

 المخاطر.نموذج مصفوفة توزيع 

 

 مرين والمقرضين:هذت المخاطر يمكن إدارتها نسبيا  من قبل المستث  المخاطر المرتبطة بالمشروع:

 مخاطر اإلكمال )التكاليف الهندسية واإلنشائية / مراقبة تكاليف الوقت(   •

 ية والتشغيلية(  لفن ة ااألداء التشغيلي )المعرف طر مخا •

بين األطراف   من أن هذت المخاطر غالبا  ما يتم تقاسمهامخاطر السوق )الحجم والحركة(ف على الرغم  •

 في مشروعات الشراكة. 

 مالية )تكلفة التمويل(  و المخاطر ال •

ن  م ملرغوعف تجاوز التكاليف(ف على االمخاطر البيئية )االلتزامات السابقة والمستقبليةف تأخيرات المشر •

 عامالت الشراكة.أن هذت المخاطر غالبا  ما يتم تقاسمها بين األطراف في م
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كن إدارتها جزئيا فق ( من قبل المستثمرين  هذت المخاطر ال يمكن إدارتها )أو يم  المخاطر غير المرتبطة بالمشروع: 

 والمقرضين: 

اقدية الحكوميةف وعدم  لتعت التخلف عن الوفاء بااللتزاماالمخاطر السياسيةف مثل نزع الملكيةف ا •

 ويلها.ح االستقرار السياسيف وصرف العمالت وت 

 مخاطر تنظيميةف مثل مخاطر التسعير التنظيمية  •

 ر أسعار الصرف والتاخم مخاطر االقتصاد الكليف مثل مخاط  •

ل  مث  القاائي أو تغيير السياسات مخاطر البيئة القانونيةف مثل المخاطر الناجمة عن التغيرات في النظام •

 م. اف ذات الصلة أو إجراءات التحكي لتغيرات في السياسة الاريبية  والدعاوى القاائية من األطرا

 

يععر المرتبطععة بالمشععروع إلععى الحععد الععذي يععتم فيععه عععادة مععا يطلععب المسععتثمرون مععن الدولععة تحمععل المخععاطر غ

المععالي األصععلي  ائععدالعمسععتوى  ف وذلعع  بهععدف اسععتعادةتحييععد أو التعععويت عععن أي أثععر سععلبي لهععذت المخععاطر

المرتبطععة بالمشععروع أو  . ويمكععن تقاسععم بعععت المخععاطر غيععرللمسععتثمرف أي مسععتوات قبععل وقععوع الحععد  الاععار

مسععتثمر )مثععل مخععاطر سعععر الصععرف ومخععاطر التاععخم(. ومععع ذلعع ف ال حتععى التخفيععف مععن وطأتهععا مععن قبععل

تقععديم المشععورة للجنععة  عروشععمويجععب علععى مستشععار ال فمخععاطرسععوف تترتععب تكلفععة علععى التخفيععف هععذت ال

 اطر إلى المستثمر ستترتب عليه قيمة مقابل المال.المنافسة حول ما إذا كان نقل هذت المخ

مخععاطر  يجععب إعععادة تشععكيل النمععوذج المععالي المعيععاري ليشععمل اطر:النمععوذج المععالي المعععدل علععى أسععاس المخعع

جميععع المخععاطر المشععروعف يغطععي  اطرلمخععبععلجراء تحليععل تفصععيلي  مشععروعالمشععروع. ولهععذاف يقععوم مستشععار ال

المشععروع مععن حيععث حععول  ولذلعع  أن يععوفر لمحععة عامععة واقعيععة إلععى حععد معقعع المشععار إليهععا أعععالت. ومععن شععأن

 وجدوات واستدامته وأهليته للحصول على التمويل من البنوك.حجم المشروع وتكلفته 

 

ل مقتععرح للمشععروعف يوضعع  هيكععاد تم إعععديعع ويععل:كة ومصععادر التمعكس هيكععل الشععراي وضععع نمععوذج مععالي لعع

الععذي أُنشععس خصيصععا  لغععرض تنفيععذ  -( SPVمسععتثمر لألغععراض الخاصععة )العالقععة بععين الجهععة العامععة وكيععان ال

أصععحاب المصععلحة  مسععاهمين والمععوردين والمقععاولين مععن البععاطنف باإلضععافة إلععىوالمقرضععين وال -المشععروع 

مويعععل وعوائعععد مناسعععبة لألسعععهم والتكعععاليف الت كعععل مل هيكعععل المشعععروع هعععذا علعععى هي امخععرين. ويجعععب أن يشعععت 

نسععب تغطيععة خدمععة الععدين(. ويعععد تصععميم  فويععل الععديون )بمععا فععي ذلعع ف علععى سععبيل المثععالمت والشععروط الرئيسععية ل

لمشععروع عنصععرا  أساسععيا  فععي هععذا التحليععلف ألنععه يععؤثر بشععكل مباشععر علععى أهليععة ا األمثععل لرأسععمال الهيكععل

 لمشروع للحصول على التمويل.ا

مباشعععر علعععى تكلفعععة رأسعععمال أن تكعععون جميعععع االفتراضعععات محعععددة بوضعععوحف ألن ذلععع  سعععيؤثر بشعععكل ب يجععع

حقيععق أهععداف ماليععة معينععة مععن أجععل والجععدول الزمنععي لت  المشععروع مععن المهععم دراسععة احتياجععات. والمشععروع

ديععة يعتبععر لنقت امععا أن تععزمين وإدارة التععدفقاتحديععد هيكععل رأس المععال المناسععب لألعمععال التععي سععيتم إجراؤهععا. ك

التمويععل والحفععاظ علععى اسععتقرار األعمععال علععى المععدى أمععرا  بععال  األهميععة فععي اختيععار النععوع الصععحي  مععن 

 .الطويل

ال يسععتطيع أن يععرهن أو يرتععب ضععمان إال علععى األصععول التععي يملكهععا فععي  ومععن المهععم مالحظععة أن المسععتثمر

مععن قععانون الشععراكة(. إن القععدرة علععى  23دة صععول المملوكععة للدولععة )المععاالمشععروع ولععيس علععى أي مععن األ

رين فععي المشععروع حععد تبععر أمععرا  بععال  األهميععةف حيععث يطلععب المقرضععون مععن المسععتثمتقععديم ضععمان للمقرضععين يع

انات. وفععي هععذا الصععددف يسععم  قععانون الشععراكة أياععا  للمسععتثمر بلنشععاء ضععمان عينععي علععى أي أدنععى مععن الاععم

 لى التمويل.ل عحصوتحقة له في المشروع بهدف المبال  مس

 اكة(ف ال بد من تناول العناصر التالية:وفي هيكل تمويل المشروع )عادة في مشاريع الشر

سععبة قععدرة شععركة المشععروع علععى خدمععة الععدين مععن نسععبة تغطيععة خدمععة الععدين السععنوية: تقععيام هععذت الن  •

لسععنة مقسععومة ى امععد نقديععة تشععغيلية للمشععروع علععى تععدفقاتها النقديععة السععنويةف ويععتم احتسععابها كتععدفقات

قيععيم ة. ويععتم تحديععد ذلعع  لكععل مشععروعف بنععاء علععى ت متطلبععات خدمععة الععدين للمشععروع علععى مععدى السععن  علععى



   

 

49 

 

/ الجهععة العامععة  مشععروعوينبغععي أن يتععرك لمستشععار ال 1.10xالمخععاطرف علععى أال تقععل هععذت النسععبة عععن 

 تقييم ذل ف على أساس خصوصيات المشروع.

 

 عمليععة حسععابية مماثلععةف لكنهععا تُؤخععذ علععى مععدىهععذت النسععبة علععى ند تسععت تغطيععة تكععاليف القععروض: نسععبة  •

للتععدفقات النقديععة المسععتقبلية المتاحععة  صععافي القيمععة الحاليععةكامععل عمععر القععرض. ويععتم حسععابها بقسععمة 

 ممتاز المستحق على الشركة.الديون على إجمالي مبل  الدين ال لسداد

 

االسععتثمار علععى مععدى عمععر المشععروع. وهععو نسععبة العائععد المععالي الععداخلي: يقععيس هععذا العنصععر العائععد علععى  •

لععع  لمب ي ا)القيمعععة الحاليعععة إلجمعععالروع للمشععع فيعععه القيمعععة الحاليعععة الصعععافية مععععدل الخصعععم العععذي تكعععون

/ نسععبة الخصععم( صععفر. ويجععب أن  للنقععودالقيمععة الحاليععة  مععع مراعععاة تكلفععةالمسععتحق فععي المسععتقبلف 

وميععة )التععي يععتم اختيارهععا وقععت التقيععيم وعلععى تسععتند نسععبة الخصععم علععى العائععد المناسععب للسععندات الحك

اور تشععبالوع لكععل مشععر مشععروعددت مستشععار الأسععاس مععدة المشععروع( زائععدا  هععامم مناسععب للمخععاطر يحعع

 مع الجهة العامة والهيئة.

 

معععن المسعععتخدمين مسعععتخدم أو أكثعععر سعععتثمر أن يبيعععع مباشعععرة إلعععى ملسعععتطيع اي  عنعععدما: مالحظعععة

مععن األسعععار )محععدود للمنافسععةف تقععوم الحكومععة عععادة بتنظععيم  مجععال وفععي ظععل وجععودالنهععائيينف 

مثععل فععي تصععميم حععدي يت الت لن . ومععع ذلعع ف فعع(عقععد الشععراكة لخععالأو مععن تنظععيم القطععاع لععوائ   خععالل

مععع  االحتكععاريحععد مععن الععرب  األسعععار والوخفععت  نتععاجيععؤدي إلععى زيععادة اإلعمععل بشععكل جيععد ي  نظععام

وخفعععت للعمعععل بكفعععاءة أكبعععر لخعععاص لقطعععاع ات اشعععركاوافز لعلعععى حعععفعععي نفعععس الوقعععت الحفعععاظ 

مععن  ائععدالعي التنظععيم علععى أسععاس معععدل ان يعععاألكثععر شععيوعاف طريقتععي التنظععيم التكععاليف. ومععن بععين 

وبالمقابععلف . وضععع يتسععم باالحتكععارفععي  المشععاكل التععي ينطععوي عليهععا وضععع معععايير مناسععبة للتكععاليف

يتطلععب أياععا  هن الزيععادات فععي األسعععارف لكنععالبععديل الرئيسععيف تنظععيم األسعععارف علععى الحععد مععينطععوي 

أشععكال يل مععن بععد شععكليعتبععر والمسععتثمر  لحكومععةبععين ا األربععاحف فععلن تقاسععم . وأخيععرا  كبيععرا   تحلععيال  

شععكل سععليم. وبالنسععبة لمشععاريع تععم تصععميمه ب مععا حععافظ علععى الحععوافز إذا ي أن والععذي يسععتطيع  التنظععيم

ف بحسععاب المتكاملععةمععن عمليععة دراسععة الجععدوى  كجععزءوف مشععروعتقاسععم األربععاحف يقععوم مستشععار ال

الكيفيععة  دحدسععي هععذا تقاسععم األربععاح. وظععام مععن ن الحصععول عليععه العائععد علععى االسععتثمار الععذي سععيتم 

مقععدمي بععين ويععتم اختيععار المسععتثمر مععن  التععي سععتوزع بهععا العائععدات حالمععا يبععدأ تشععغيل المشععروع.

ربععاح األسععتثمار وحصععة أكبععر مععن ل علععى االأقععالعطععاءات الععذين يرغبععون فععي تنفيععذ المشععروع بعائععد 

 بععاحألرن عكععس تقاسععم اي للدولععةف يمكععالهععدف الرئيسعع وهععكسععب األربععاح كععون ي لدولععة. وحيثمععا ال ل

فععي الحععاالت التععي تكععون فيهععا جهععة ة جهععة العامععالمسععتثمر مععن الطلبععه مبلعع  أقععل مععن المبلعع  الععذي ي ك

ه كأسعععار أقععل يععتم و يمكععن عكسععف أالتععي تشععتري خععدمات المشععروعمملوكععة للدولععة هععي الجهععة 

بطريقععة لمشععروع لطععرح ا تنافسععيةوينبغععي تصععميم عمليععة تقاضععيها مععن المسععتهل  مقابععل الخدمععة. 

 خدماتهم.للمستفيدين من أفال قيمة مقابل المال تقديم دمي العطاءات مق علىفرض ت 

 

يثمععا كععان ذلعع  مناسععبا  ولكععل حاليععا علععى وضععع حععد أدنععى لمعععدل العائععد الععداخلي علععى المشععاريعف ح وتعمععل الهيئععة

 مشروع على حدة.

 

رق لتثمععين وتقيععيم الطععق اطععر االسععتفادة مععن العديععد مععن عرومشععيسععتطيع مستشععار ال تنفيععذ ممارسععة تقيععيم األسععهم:

العلنععي عنععد اسععتخدام خيععار  يععد قيمععة األسععهم التععي يمكععن بيعهععا بععالمزادالمختلفععة لتحديععد النطععاق المناسععب لتحد

 تمت مناقشته في الفصول الالحقة(. وهذت الطرق هي كما يلي: االشركة المساهمة )كم

 خدام افتراضات فنية  التدفقات النقدية المخصومة باست  •

 للشركات رن مقاتحليل  •

 اس عالمي.تحليل المعامالت السابقة في القطاع المعني على أس •

 

http://www.investopedia.com/terms/n/npv.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/repayment.asp
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ميعععع العوامعععل الكميعععة قعععد يكعععون اإلفصعععاح ععععن ج مععن المهعععم مالحظعععة أن األسععععار ال يعععتم تحديعععدها عشعععوائيا:

رح ر الحقيقعععي هعععو عنعععدما يُطعععاإلشعععارة إلعععى أن االختبعععا والنوعيعععة التعععي تبعععرر السععععر أمعععرا  مطلوبعععا . وتجعععدر

المهععم مالحظععة أن هععذا وأخيععرا ف مععن  متععه الحقيقيععة.فععي السععوقف كععون السععوق هععو المحععدد النهععائي لقي  روعلمشععا

 مقارنة الداخلية لغرض معرفة اللجنة العليا.التقييم يتم كنشاط يهدف إلى توفير معايير مرجعية لل

 

علععى التكيععف مععع  المشععروع درةأساسععيا  لتحديععد قعع ابة أمععرا  يعععد تحليععل اإلسععتج :)الحساسععية( تحليععل اإلسععتجابة

مشععروع  ويختلععف هععذا التحليععل مععن. اطر علععى مععدى فتععرة المشععروعالتغيععرات فععي االفتراضععات ومكونععات المخعع

يجععب علععى . وةي توقعععات وافتراضععات التععدفقات النقديععة الرئيسععأسععاس  علعع إلععى آخععر. ويتعععين القيععام بععذل  

دة الرئيسععية واالسععتجابة لطلبععات محععد اذجلنمععاسععية افتراضععات ااستجابة/حس اختبععار مععدى مشععروعمستشععار ال

فععي اختبععار اسععتجابة النمععوذج. وفيمععا يلععي بعععت المتغيععرات الرئيسععية التععي يمكععن أن  تطرحهععا لجنععة المنافسععة

 أهمية في تحليل اإلستجابة:تكون ذات 

 مدة المشروع  •

 افتراضات معدل التاخم  •

 افتراضات تكاليف البناء  •

 كاليف التشغيل ضات ت افترا •

 لب الطتوقعات  •

 واقف السيارات في مشروع مستشفى(  و إيرادات طرف ثالث )إذا كان ذل  مناسبا ومادياف مثل رسوم م •

 شروط التمويل  •

 

التععي السععنوية  للمبععال تطععوير حععاالت أو سععيناريوهات  مشععروعر المستشععاطلععب مععن التحليععلف قععد يُ  هععذافععي و

 ي االعتبار.ا فضعهيتم تحليل هذت اإلستجابة وو بحيثلمشروعف يتوقع أن يكسبها ا

  

كفعععاءة ف فسعععيتعين تنظيمهععا بحيعععث ال تعععؤثر علععى حعععوافز مالحظععة: بالنسعععبة لإلعانعععاتف إذا كانععت مطلوبعععة

كععون اإلعانععات واضععحة )بععدال مععن الععدعم الاععمني للميزانيععة( وأن المسععتثمر وفعاليععة التكلفععة. ويجععب أن ت 

لي لمعرفععة كيفيععة تقليععل مقععدار لمععاج اتحليععل اإلسععتجابة علععى النمععوذتسععتند إلععى مخرجععات. وينبغععي إجععراء 

س اءف وضعععع حعععد أقصعععى لمبلععع  اإلعانعععات المقدمعععة بنعععاء علعععى األسعععاإلعانعععة ومعععدتهاف وعنعععد االقتاععع

قععديم إعانععة رأسععمالية مسععبقة خععالل مرحلععة التطععويرف ممععا يععؤدي إلععى الموضععوعية للمشععروع. وإذا تععم ت 

قععد يععؤدي إلععى زيععادة القيمععة مقابععل  ذلعع لن نععات تشععغيلية طويلععة األجععلف فععاسععتبعاد الحاجععة إلععى تقععديم إعا

ن التقلععب أو لععم يععتم مععن الصعععب تقيععيم الطلععب أو ان الطلععب يتسععم بمسععتوى كبيععر معع المععال. وبالمثععلف إذا كععان

مععا تكععون هنععاك حاجععة إلععى ضععمان حععد أدنععى مععن اإليععرادات. فتحليععل اسععتجابة النمععوذج المععالي اختبععارتف رب 

مقابععل المععال تترتععب علععى تقععديم الاععمان مقابععل هععامم بععر أك يكشععف مععا إذا كانععت هنععاك قيمععةيمكععن أن 

لطلععب. كمععا أن اسععتطالع السععوق لمحتمععل الععذي قععد يحتسععبه المسععتثمر إذا مععا اسععتبقى مخععاطر االمخععاطر ا

شععف أياععا مععا إذا كععان مقععدمو العطععاءات مسععتعدون للماععي قععدما فععي مشععروع بععدون ضععمان حععد أدنععى سيك

 رادات.من اإلي 

 

 القيام بكل ذل  تحت إشراف لجنة المنافسة  عرو مشويتولى مستشار ال

 

لجهععة لاععمان أن التكععاليف التععي سععتتحملها ا د القععدرة علععى تحمععل تكععاليف المشععروعمععن األهميععة تحديعع وفععي هععذت المرحلععةف

تععي منععافع المرتبطععة بالخععدمات الالعامععة فععي حععدود ميزانيتهععا و / أو أن المسععتخدمين النهععائيين علععى اسععتعداد للععدفع مقابععل ال

أجععل  مراجعععة وتعععديل معععايير المنععتج مععن هععة العامععة إلععىف قععد تاععطر الجالمععالءة الماليععةم تقععديمها. وإذا تعععذر إثبععات سععيت 

يف أو النظععر فععي خيععارات أخععرى. وإذا تعععذر تعععديل المنتجععاتف يجععب إمععا زيععادة تلبيععة قيععود القععدرة علععى تحمععل التكععال

 تقديم دعم للمستخدمين. والميزانية المخصصة أ
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 القيمة مقابل المال 4.2.2.5

  
 يععوفر أياععا  بععل يجععب أن ف النهععائينمين عقولععة بالنسععبة للحكومععة والمسععتخديكفععي أن تكععون تكععاليف المشععروع م ال

مشععروع لف مععن النععاحيتين الكميععة والنوعيععةف تصععف الفائععدة الصععافيةقيمععة مقابععل المععال الو .قيمععة مقابععل المععال

 القطاع العام على مدى عمر المشروع بأكمله.بل ق من المشروع نفسهتنفيذ ب  مقارنة الشراكة

 
يععا نقععل مزامععا اقترنععت نمععاذج الشععراء التقليديععة إذا ب  ةمقارنععيمكععن أن يععوفر قيمععة مقابععل المععال  اكةالشععر فمشععروع

ءة مات والكفععاتقععديم الخععدمسععتوى أفاععل مععن الخبرة واالبتكععار فععي تععوفير بععلقطععاع الخععاص ولالمخععاطر بحععوافز 

 .الشراكةمسار الل خ منعلى المشروع وتمويله قد تفوق التكاليف المتزايدة للتعا روعلمشعلى مدى عمر ا
 

ة الجععدوى ف كجععزء مععن دراسععلعامععةالجهععة اشععراكةف مععن المهععم أن تقععوم بنظععام المشععروع طععرح اللععذل ف قبععل 

مععن خععالل  حععهرطتععم مععا ف إذا ا كععان المشععروعلتحديععد مععا إذ لقيمععة مقابععل المععالف بتحليععل قععوي وشععامل لالمتكاملععة

مععن خععالل نفععس المشععروع مقارنععة بتنفيععذ المععال  مقابععلقيمععة المععن قععدر أكبععر الواقععع سععيوفر فععي ف الشععراكةنظععام 

 التقليدية. التنفيذ ةطريق

 
 امل النوعية والكمية على السواء:استخدام العوقيمة مقابل المال حليل السليم للويتطلب الت 

ف أي أن الشعععراكةمعععة الكميعععة لتنفيعععذ المشعععروع معععن خعععالل قي ال التقيعععيم بتقعععديرهعععذا  ي: يقعععومالتقيعععيم الكمععع •

ف دورة حيععاة المشععروعليععة الصععافية مععع األخععذ فععي االعتبععار كامععل تكععاليف يولععد القيمععة الحاالمشععروع 

 خصيص المخاطرف والهيكل القائم على الحوافز / التعوياات.وت 

وتحديععد مععا إذا كععان  الشععراكةهععج اعتمععاد ن مبععرر " معرفععةعلععى " التقيععيمينطععوي هععذا  التقيععيم النععوعي: •

المشععروع مععن خععالل لتنفيععذ  النوعيععةالجوانععب  التقيععيمهععذا  ولتنععاوي  المشععروع مناسععبا للتمويععل الخععاص.

أفاعععل يعععوفر تصعععميم  الشعععراكةالمشعععروع معععن خعععالل  تنفيعععذأن يكعععون ف المثعععالعلععع  سعععبيل وف الشعععراكة

 ديم الخدمة.قت مستوى  ني وتحسالتسليم في وسرعة 

 

بنظععام مقتععرح المشععروع الفععة مقارنععة تكل الجهععة العامععةمععن منظععور كمععيف يتعععين علععى  بععل المععالقاة مالقيمععلتحديععد 

نفععس قطععاع العععام فععي تصععميم وبنععاء وتشععغيل "(ف وهععي أساسععا تكلفععة الPSCمععع مقععارن القطععاع العععام )" شععراكةال

 المشروع على مدى عمر األصل.

 
 إعداد نموذجين:من خالل   بذل الجهة العامةوتقوم 

 

المعدلععة حسععب المخععاطر فتراضععية يقععدر هععذا النمععوذج التكععاليف اال: (PSCمقععارن القطععاع العععام )ذج نمععو (1)

وينبغعععي أن   تنفعععذت.وتملكعععه وتشعععغله ول المشعععروع يعععموتولى ت سعععت معععا كانعععت الحكومعععة للقطعععاع الععععام إذا 

ذ نفيععلت  ين والعناصععر األخععرى الالزمععةتكععاليف األصععول والخععدمات والمععوظفيعكععس مقععارن القطععاع العععام 

 راكة.المشروع بنفس المعايير المتوقعة في إطار ترتيب الش

 

تحسععب و العطععاءات مععن القطععاع الخععاص.قيمععة تقععدير لوهععو : العطععاء الصععوريأو نمععوذج  نظععام الشععراكة (2)

ائب األسعععار علععى أسععاس تسععليم القطععاع الخععاص للمشععروع. وتشععمل التكععاليف المخععاطر والتععأمين والاععر

للمفاوضععين وصععانعي  مفيععدا   العطععاء الصععوريتحليععل  أياععا أن يكععون مكععنوخدمععة الععدين والععرب . وي 

 من القطاع الخاص. المقدمةعطاءات القرار في تقييم ال

منخفاعععة الحالعععة الف سعععيناريوهات العطعععاء الصعععوريأو نمعععوذج  نظعععام الشعععراكةومعععن المهعععم أن يتاعععمن 

يتصععل بععذل  مععن شععروع ومععا للملععة للتكععاليف المحتمعميععق فهععم  ةالجهععة العامععف بحيععث يكععون لععدى والمرتفعععة

   عمر المشروع.مدى  ف علىمتوقعة / مدفوعات سنوية قدرات
 

 (:PSCمقارن القطاع العام )نموذج 
مقععارن حسععاب  فمشععروعمستشععار الف إلععى جانععب الجهععة العامععةف يتعععين علععى ممقععارن القطععاع العععانمععوذج لبنععاء 

شععرة( للقطععاع ليف الكاملععة )المباشععرة وغيععر المباتكععالل القيمععة الحاليععةي يمثععل صععافي األساسععي الععذ القطععاع العععام
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ع العععام القطععاطريقععة خيععار الحععل المفاععل باسععتخدام مععن خععالل محععدد للنععاتج الم الخدمععة المطلوبععة وفقععا العععام لتقععدي 

اع الخععاصف فاععال القطععإلععى تحويلهععا وباإلضععافة إلععى ذلعع ف مععن المهععم تحديععد تكلفععة المخععاطر المتوقععع  التقليديععة.

ارن القطععاع العععام لععدينا مقعع بحيععث يكععون فالجهععة العامععةتسععتبقيها المخععاطر التععي ينبغععي أن  تلعع يف عععن تكععال

مقععارن القطععاع العععام  تعععديلمععن الاععروري  فوأخبععرا   )انظععر مخطعع  العمليععة أدنععات(. 9المخععاطرالمعععدل بحسععب 

تنشععأ و  .الصععوري طععاءالعأو نمععوذج  الشععراكةوذج نمععو مقععارن القطععاع العععامبععين  تنافسععية حياديععةلاععمان وجععود 

القطععاع العععام يسععتفيد مععن بعععت المزايععا المتأصععلة  مععن حقيقععة أن مععع ضععمان الحيععاد التنافسععيعععديل الحاجععة إلععى الت 

القطععاع العععام ال يععدفع ضععرائب علععى اإليععراداتف وغالبععا مععا يكععون أن الخععاصف مثععل  التععي ال تتععوفر عععادة للقطععاع

إذا لععم يععتم إدراج هععذت المزايععا فععي و دون أي تكلفععة.األراضععي لععى ل إلعع  أحيانععا  إمكانيععة الوصععومت وي ف مععؤمن ذاتيععا  

 كون أقل بشكل مصطنع.ي س مقارن القطاع العامفلن  مقارن القطاع العام
 

 مقارن القطاع العام المعدل على أساس المخاطر حساب  عملية  :4.1لشكل  ا

 

 العطاء الصوري أو نموذج  نظام الشراكة

  

تقععدير  فمشععروعلف يتعععين علععى الجهععة العامععةف إلععى جانععب مستشععار االعطععاء الصععوريج مععوذنظععام الشععراكة أو ن  فععي إطععار

وباإلضععافة إلععى ذلعع ف يتعععين  لشععراكة.تكععاليف القطععاع الخععاص بشععكل دقيععق ومنصععف لتععوفير الخدمععة المطلوبععة مععن خععالل ا

ها لمشععروع ن تقععديمتعععي ي ي اإلتاحععة( التعع أجععورعععام )مثععل حععدد تكلفععة أي مععدفوعات مععن القطععاع الت  علععى الجهععة العامععة أن

نمععوذج مقععارن وعلععى غععرار   الشععراكة.األساسععية لمشععروع تكلفععة الر سععيوفهععذا و الشععراكة علععى مععدى عمععر المشععروع.

المخععاطر التععي سععيتحملها القطععاع العععام  االعتبععارحيععث تأخععذ بعععين ل مخععاطر تكلفععة الشععراكة ب القطععاع العععامف ينبغععي تعععدي 

 ة.راكللشلفة األساسية المعدلة التك تحقيقل

العطعععاء  :الشعععراكة )أ علعععى أسعععاس المخعععاطر وتكعععاليف مقعععارن القطعععاع الععععام المععععدلأن يعععتم تحديعععد تكعععاليف  وبمجعععرد

إلععى المثععال الععوارد فععي  التكععاليف. واسععتناداخععالل مقارنععة مععة مقابععل المععال مععن القي  يععتم حسععابالصععوري( واالتفععاق عليهععاف 

المعععدل علععى أسععاس المخععاطر هععو "أ" فععي حععين أن  مععوذج الشععراكةت ن تحعع القيمععة مقابععل المععالاتف فععلن البيععاني أدنععشععكل ال

 "ب". لقيمة مقابل المال على أساس العطاء الفعلي هيا

 

 

 

 
ال يستطيع أن يخفف منها بشكل كبيرف فلن في حين أنه المستثمر    لذا تم نقل المخاطر إلف. تهاإدار  قدرة علاألكثر المخاطر للطرف  ينبغي تخصيص   9

لى القيمة مقابل  مخاطر عدم قيام المستثمر بتقديم عطاءت للمشروع أو تامين كلفة تل  المخاطر في العطاء األمر الذي سيؤثر سلبا  عالجهة العامة تخلق 

 . خصيص المخاطر وفقا لذل  مخاطر لتالمصفوفة صميم تسجل مخاطر مفصل ثم المال. وبالتالي على الجهة العامة بناء 
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 سيالتناف  الحياد تعديل :4.2 الشكل

 

 (مقارن القطاع العامنموذج الخاصة ب أعالت التفاصيل* تعديل الحياد التنافسي )انظر 

مععن خععالل  أفاععل طريقععة للقيععام بععذل  هععيو قعيععة.ام افتراضععات وتقععديرات واتخدباسععمهععم أن تععتم هععذت العمليععة ال ومععن

فععي ضععوء   عععن طريععق قيععاس التكععاليف ين مسععتقلين يمكععنهم تقععديم تقععديرات دقيقععة للتكععاليف وكععذلفنيععخبععراء االسععتفادة مععن 

 مماثلة.اتفاقيات 

 

ف وذلعع  لقيمععة مقابععل المععالاوى ولجععدت ادراسععا ونتععائجفععي افتراضععات  ةالجهععة العامععومععن المهععم جععدا أياععا أن تنظععر 

أياععا  وزارة الماليععة )ولكععي تحصععل لمطلوبععةف وكععذل  الماليععةف مععن أجععل تععأمين الميزانيععة ابالتشععاور المباشععر مععع وزارة 

 مدة العقد.طوال فهم مفصل لاللتزامات المالية للدولة تجات المشروع على ( انفسه هة العامةالج

 

 التقييم االقتصادي 4.2.2.6

إلضععافية للمشععروع د والتكععاليف ابحسععاب الفوائعع مستشععار العمليععةالجععزء مععن دراسععة الجععدوىف يقععوم  ذاهعع يفعع

يعععتم ذلععع  معععن خعععالل تقعععدير المنعععافع و. سعععيناريوهات "معععع" و "بعععدون"علعععى أسعععاس علعععى المجتمعععع ككعععلف 

ائعععد لفووا ع الععععام التكعععاليفيفهعععم القطعععاالطريقعععةف  المشعععروع. وبهعععذت سعععيحققهااالقتصعععادية المتوقععععة التعععي 

المحلعععي. القطعععاع الخععاص والحكومعععة والمجتمععع شععركة ختلفعععة التععي تععععود علععى االجتماعيععة واالقتصععادية الم

الخيععار األقععل خيععار الشععراكة ال يععزال  ية للمشععروع لاععمان أنتقععدير جميععع التكععاليف والمنععافع االقتصععاد ويلععزم

تكعععون التغييعععرات  ة. وقعععدحلمصعععالأصعععحاب المعععؤثرة علعععى ارجيعععة معععع مراععععاة جميعععع العوامعععل الخ فتكلفعععة

 :التقييم امل الخارجية السلبية كبيرة. ويشملضرورية لتصميم المشروع إذا كانت العو

وتكععاليف التشععغيل( المسععتمدة مععن التكععاليف  يف االسععتثمارتحديععد التكععاليف االقتصععادية للمشععروع )تكععال •

ة إلععى أرقععام األسعععار اولععمتدغيععر السععوم وتحويععل المكونععات اسععتبعاد الاععرائب والرعععن طريععق الماليععة 

 .ويات سعر السوق المحلية المكافئة(قتصادية بمست التكاليف االالتعبير عن المحلية )أي 

وخلععق  األرض وتععوفير الوقععت ةالمشععروعف مثععل زيععادة قيمعع تقععدير المنععافع االقتصععادية المتوقعععة مععن •

مختلععف   وتلععومععا ينطبععق ذلعع (ف والحععد مععن الفععرص عمععلف وتحسععين ظععروف الصععحة العامععة )حيث 

يععر مباشععرة تتعلععق بزيععادة ا فععي فوائععد أخععرى غويمكععن أن تنظععر أياعع. الفوائععد األخععرى لتععوفير التكععاليف
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للبنععوك والمؤسسععات الماليععة المحليععة  وإنشععاء  رص لمشععاركةوفعع المحليععةالمتاحععة للشععركات فععرص ال

فععي ة اهملمسععوإضععافة قيمععة إلععى السععوق  وا شععركات مدرجععة فععي البورصععة تشععارك فععي تقععديم الخععدمات

 .الناتج المحلي اإلجمالي

ف حيععث سععيتم نقععل المعععارف المشععاريعمععواطنين فععي شععركات لاوظيععف خلععق فععرص عمععل وتشععجيع ت  •

ينف فاعععال ععععن تشعععجيع المعععواطنين عمومعععا علعععى العمعععل فعععي والخبعععرات والتكنولوجيعععا إلعععى المعععواطن 

 .توفير الوظائفمة لالقطاع الخاصف مما يحد من الاغ  على الحكو

 

( العمععر 1بمععا فععي ذلعع  )اضععات الرئيسععية التععي يتعععين تطبيقهععا علععى التحليععل االقتصععادي فتراالتحديععد  •

سععنة( لتحديععد التكععاليف واإليععرادات القيمععة الثابتععة )العملععة وال (2)المتوقععع ألصععول المشععروع المقتععرح  

وك الحعععالي للبنعععتعععوفير س مععععدل ال( تكلفعععة الفرصعععة البديلعععة لعععرأس المعععال علعععى أسعععا3اإلضعععافية  و )

 المحلية  و جاريةالت 

 

وكعععذل  بالنسعععبة للمشعععروع ككعععلف والقيمعععة مكعععون ل حسعععاب مععععدل العائعععد العععداخلي االقتصعععادي لكععع •

 ه.االقتصادية الصافية الحالية للمشروع بأكمل

 

 التقييم االجتماعي والبيئي .4.2.2.7

فععي صععياغة خطعع  تنفيععذ  ئيععةلبي أداة فعالععة لععدمج القاععايا ا التقيععيم البيئععي االسععتراتيجي: يعتبععر التقيععيم البيئععي

متثعععال اال أكثعععر بكثيعععر معععن مجعععرد ضعععمانالبنيعععة التحتيعععة  ريعشعععالم وتشعععمل المتطلبعععات البيئيعععة. المشعععروع

عععدم قععدرة المشععروع  قبععل السععلطات البيئيععة خطععوة مهمععة ألنمععن  المشععاريع تمععادويعتبععر اع لتشععريعات البيئيععة.ل

دراسععة يجععب أن يكععون هنععاك ه. وي علععى جهععود تمويلععسععلب ثععر البيئيععة يمكععن أن يكععون لععه أ علععى تلبيععة المتطلبععات

 لمخاطر البيئية طوال دورة حياة المشروع.من اتخفيف الوفهم و سليمة وكاملة

 أن يشععمل ذلعع  حيععازة األراضععي وإعععادة تععوطين السععكان المتاععررينف إن وجععدوا. ينبغععي: التقيععيم االجتمععاعي

 ألصععولالتععي تععم تخصيصععها رض علععى األ قبلمسععت المحتملععة فععي ال اتسععتخداماالينظععر فععي  كمععا يجععب أن

ة المسععتقبلي  الخطعع القععائمف بععل أياععا  االجتمععاعيف ولععيس فقعع  علععى الوضععع حيطععة بهععاأو المنععاطق الم الشععراكة

 مثل تطوير مدن سكنية جديدة. الشراكةعقد مدة  خاللم التي قد تت 

 السوق  استطالع 4.2.2.8

ويمكععن . متطلبععات التمويععلو هيكععل المشععروعفيمععا يتعلععق ب  قسععوالاسععتطالع هععذت المرحلععة فععي  مععن المهععم أن يععتم

المسعععتثمرين المحتملعععينف معععن معععن خعععالل الحصعععول علعععى مالحظعععات وآراء عي" ا "الفحعععص العععواقإجعععراء هعععذ

مستشععععار وينبغععععي أن يقععععوم بععععذل   ". جععععوالت الترويجيععععةو "الالتقديميععععة رش العمععععل والعععععروض خععععالل و

التوصععية تقععديم مسععؤولية مشععروع ويتععولى مستشععار ال .تهاكرشععابموإشععراف لجنععة المنافسععة ت حععت  مشععروعال

ف وإععععداد ومواعيعععدهافيمعععا يتعلعععق بهعععذت االجتماععععاتف  المقرضعععين المحتملعععين معععع المسعععتثمرين / والتواصعععل

مالحظعععات وآراء المشعععروع والسععععي للحصعععول علعععى  رويجالوثعععائق الداعمعععة التعععي ينبغعععي اسعععتخدامها لتععع

 .هتمةف المطرااأل

 والتوقيعالمعلومات   منقق التح 4.2.2.9

أن تكعععون جميعععع  ضعععمان نعععد الحاجعععةفطعععراف ذات الصعععلة عف بمعععا فعععي ذلععع  األالجهعععة العامعععةيجعععب علعععى 

 يتطلب: وهذا قدر المستطاع.أن يتم التحقق منها قيقة والمعلومات المستخدمة في دراسة الجدوى د

ملية التي تم من خاللها العا والتي تم جمعهلية المعلومات بشأن مدى معقو مشروعمستشار البيان من  •

 ات  جمع المعلوم

مستخدمة في بناء النموذج المالي واقعية ومناسبةف مع مراعاة جعل االفتراضات الوصفا للسبب الذي ي  •

 واألداء السابقين والممارسة الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة   الممارسة

 يسية  و في ذل  تكاليف المخاطر الرئ  بماةف يم التكاليف المختلفمة لتقي المستخدساليب سجل لأل  •
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جميع المدخالت في دراسة   بالتوقيع على أن مشروعمستشار ال تحالف قيام كل عاو من أعااء •

 .حقق منهاموثوقة وتم الت الجدوى 

 

  الجدوى المتكاملةدراسة مراجعة  4.2.2.10

نطعععاق    تغيعععرات فعععيوحعععد عنعععد الجعععدوى المتكاملعععةدراسعععة كعععن هنعععاك حاجعععة إلعععى تحعععديث أو تععععديل قعععد ت 

مراجعععة أي افتراضععات بشععكل وإذا تمععت  القتصععاد الكلععي.المشععروع أو ظععروف السععوق الخارجيععة أو بيئععة ا

 ترسععية العقععدمععن قبععل لجنععة المنافسععة وقبععل  لجععدوى المتكاملععةادراسععة فععي أي وقععت بعععد اعتمععاد جععوهري 

نقععل المخععاطر الماليععةف يجععب أو  ماليععةالءة المالات تتعلععق بعع  أي افتراضععف بمععا فععي ذلععشععراكةمشععروع الالنهععائي ل

الجهععة ف يجععب علععى هععذت الحععاالتوفععي  المشععروع.طععرح نععة العليععا للماععي قععدما فععي الحصععول علععى موافقععة اللج

 :فورا   العامة

رض مععن ف بمععا فععي ذلعع  بيععان يشععرح الغععالتعععديل الععذي يعتععزم إجععراءتواللجنععة العليععا بتفاصععيل  الهيئععةتزويععد  •

   واملةالمتك الجدوىف وعلى تقييم نقل المخاطر في دراسة المالءة الماليةلى ت عالمنشود وأثرتعديل ال

مراجعتهععا حسععب  تي تمععالهيئععة واللجنععة العليععا بدراسععة الجععدوى المتكاملععة المحدثععة التععضععمان تزويععد  •

 ف مع األخذ بعين االعتبار جميع التغييرات.مشروعاألصول من قبل مستشار ال

 

ذت التعديالت /  يذ هبتنفتتعلق  عن أي تأخيرات    ةكاملة مسؤولية  كون مسؤولت س  العامة هة  الجوتجدر اإلشارة إلى أن  

 . طرح المشروعمرحلة   مستنداتي عكسها فعن ة أياا  التغييراتف ومسؤول

  

 وطرح المشروع خطة إدارة  4.2.3
 نمعع ا  مكونععات المشععروع جععزءلععف مخت  حزمععةإعععداد خطععة إدارة المشععروع علععى أسععاس عمليععة كععون ت يجععب أن 

ويجععب أن تتاععمن الخطععة قسععما يحععدد  عنيععة.دراسععة الجععدوى المتكاملععة التععي وافقععت عليهععا جميععع األطععراف الم

)بمععا فععي ذلعع  إمكانيععة إنشععاء شععركة المشععروع وتعتمععد إجععراءات طععرح الشععراكة. طععرح مشععروع إجععراءات 

مستشععار ام هععمن مععن حجععم المشععروع كجععزء معع تأكععدعمليععة التحقععق والسععتكون مسععاهمة( علععى حجععم المشععروع. و

 المتكاملة.دراسة الجدوى مشروع بشأن ال

 صر التالية:العناتامن كحد أدنى من هذا الدليل( ويجب أن ت  5)التي نوقشت في الفصل  طرحالة متطلبات وتحدد الخط

تنفيعذ اعي قعدما نحعو مللالالزمة الجدول الزمني للمشروعف مع إبراز المعالم الرئيسية وجميع الموافقات  •

  المشروع

حعول كيفيعة معالجعة هعذت  اتتوصعي يم تقدحالية و / أو محتملة للمشروعف ومناقشة / صعوبات ئمة بأي اق •

 المشاكل بشكل معقول  

 سيين ومدى مشاركتهم في المشروع تحديد جميع أصحاب المصلحة الرئي  •

 تطوير هذت المعلومات  تمسي وكيف  مقدمي العطاءاتلتتم إتاحتها فئات المعلومات التي س •

نود العمل الالزمة للحصول على هذت بالموافقات المطلوبة من جميع اإلدارات والوكاالتف وقائمة بب   ةئمقا •

 راضي والدراسات البيئية( الموافقات )مثل حيازة األ

 خط  الطوارئ لمعالجة االنحرافات عن الجدول الزمني والميزانيات   •

 ت اءاتقييم العطالعطاءات وعملية المقترحة لتقييم المعايير   •

 امان جودة وثائق العطاءات  واإلجراءات المناسبة ل •

 لعملية تقديم العطاءات. ةتدقيق مناسب آلية والحفاظ على لتحديد منهجية  •
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 دراسة الجدوى المتكاملة  تقرير لمتطلبات قائمة مبدئية . 4.2.4
 : ملةالجدوى المتكابتقرير دراسة تحدد القوائم التالية بعت متطلبات التقديم الخاصة 

 . على دراسة الجدوى موافقة اللجنة العليا تصادق وتطلبمذكرة من لجنة المنافسة  •

 مستشار العملية تغطية موقعة من قبل ممثل رسالة  •

 ملخص تنفيذي •

 : مقدمة 1القسم  •

o  المشروععن خلفية 

o الجدوى المتكاملة دراسة طريقة و نهج 

 : تحليل االحتياجات 2القسم  •

 : تحليل الخيارات 3م قسال •

 للمشروع  الدراسة المكثفة :4م القس •

 دي : التقييم المالي واالقتصا5القسم  •

o النموذج المالي 

o  النموذج المالي المعدل حسب المخاطر 

o صادية االقت  والفوائد تقييم التكاليف 

 المال  مقابلقيمة الو المالءة الماليةتقييم : 6القسم  •

 بيئي : التقييم االجتماعي وال7القسم  •

 السوق المالحظات وامراء الواردة من  عمف المشروع جدوى:  8القسم  •

 افقة والمو: التحقق 9القسم  •

 : خطة إدارة المشروع  10القسم  •

 ( تحالف )كل عاو في العملية مستشار الافقة من والموبيانات التحقق من المعلومات نموذج : أ  الملحق •

 ت فتراضا المالي المتكامل واالنموذج ال: ب  الملحق •

 جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع(  ينتب ): قائمة الوثائق  ج  الملحق •

الوثائق    الملحق • ت د: جميع  لها  التي  دراسة    جوهريأثير  األخرى  المتكاملةعلى  لعملية  و  الجدوى  المهمة 

 بالنسبة للمشروع  اتخاذ القرار

 

 

 متطلبات إضافية:  

ذج نمعععاال وتكعععونيق ميكروسعععوفت ورد )فعععي تقريعععر واحعععد بتنسععع الجعععدوى المتكاملعععةيجعععب تجميعععع دراسعععة  •

 .إلكترونيةية ونسخة ها كنسخة ورقمالية بتنسيق ميكروسوفت إكسيل(ف ويجب تقديمال

االسععتجابة مععع تحلععيالت  تفتمععجميععع االفتراضععات التععي  يجععب أن تحععدد جميععع النمععاذج الماليععة بوضععوح •

لكععي يسععتخدمها امخععرون فععي  مهيععأة بشععكل كععافويجععب أن تكععون النمععاذج الماليععة  نموذجيععة.النععواتج الو

 نات من مالكيها عند القبول.أو حماية النماذج من أي اختبار أو تحسي قفل حقة. ال يجوز ل الراحم

ويجععوز . اللغتين العربيععة واإلنجليزيععةمععع ملخععص تنفيععذي مناسععب بعع الجععدوى المتكاملععةيجععب تقععديم دراسععة  •

 .لعلياة الجن إلى لجنة المنافسة أو ال لةالجدوى المتكامدراسة  تقديم مشروعمستشار الأن يطلب من 

 هيئععةالو مععن قبععل لجنععة المنافسععةمه اسععتخداتسععم  ب يجععب أياععا تجميععع الملخععص التنفيععذي بطريقععة كمععا  •

 .القرار اتخاذألغراض  الجهة العامةوإدارة 

تم تععي حيثمععا ينطبععق ذلعع ف وجميععع اإلشععارات التعع هيئععة/ ال جهععة العامععةلل بععر جميععع الوثععائق المقدمععة ملكععا  تعت  •

/  مععةالعا الجهععةمععن ة يجععب أن يععتم إدراجهععا فقعع  بععلذن الشعععارات أو الهويععأو يععة إلععى االستشععارة التجار

 .هيئةال
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  الموافقة على دراسة الجدوى. 4.2.5
وتوصععياتها الخاصععة بالمشععروع  الجععدوى المتكاملععةاسععتنتاجات دراسععة  عععرض ةهيئععاليجععب علععى لجنععة المنافسععة و

طععرح ن تقععرر مععا إذا كععان ينبغععي الماععي قععدما فععي ا أعليععجنععة الللبحيععث تسععتطيع اليععاف المقتععرح إلععى اللجنععة الع

 الجهة العامة.و هيئةللات أخرى د تقترح توجيهالمشروعف أو ق

المشععروع المعععايير الرئيسععية التاليععةف سععتوفي شععراكةف يجععب أن ي ام البنظععتم الموافقععة علععى تنفيععذ المشععروع تععولكععي 

 كاملة لتغطي هذت المعايير:لمت ى ايات الواردة في دراسة الجدوومن ثم ينبغي أن تصمم التوص

 .لدولة وللمستفيدين مجد اقتصاديا  وفعاال  من حيث التكلفة بالنسبة لاحية الفنية وسليما  من الن أن يكون المشروع  (1)

التقليدية من خالل التنفيذ بالطريقة  أن يقدم المشروع قيمة مقابل المالف مقارنة ببدائل تقديم الخدمات  يجب   (2)

 و ة  أشغال عامكمشروع 

 ين.ن المحتملللمستثمري بالنسبة من الناحية المالية مجد أن يكون المشروع  (3)

  

 لمشروعالمبدئية لطرح االزمنية  . المواعيد4.2.6
الجععداول الزمنيععة مععع العلععم بععأن لمشععروع فععي الكويععت. المبدئيععة لطععرح االزمنيععة  طععراأليلخععص الجععدول التععالي 

 تغير من وقت مخر وفقا للممارسة.وقد ت ق    فينة أدنات هي ألغراض التوضي المقترحة المب 

 الزمني المبدئي لطرح المشروع:  الجدول: 4.1 جدولال

 

 المسؤولة  الجهة األنشطة الرئيسية  مرحلة  ال
 مدة النشاط 

 )المقدرة( 
 النقاط البارزة 

تعيين مستشار 

 المشروع 

 أشهر *(  2-3)

طلب تقديم إعداد وثائق 

ت استشارية  خدما

(RFP ) 

 - أسابيع 2 ة افس لجنة المن 

الحصول على موافقات  

الجهات الرقابية  

مستشار  )لتوظيف 

 ( مشروعال

لعقد ا تقديم نموذج أسابيع  2 والتشريع الفتوىإدارة 

قة  والحصول على مواف

 الفتوى والتشريعإدارة 

الجهاز المركزي  

 للمناقصات العامة 

التي  بالنسبة للتعيينات أسابيع  2

ن مباشرة م يتم إجراؤها

ف ينبغي السعي هيئةالبل ق

للحصول على إعفاء  

فيما يتعلق بقانون  

المناقصات العامة  

لسنة   49)القانون رقم 

2016  ) 

الدعوة اإلعالن عن 

 لتقديم العطاءات 

     1أسبوع  هيئةلا

 شهر   1 هيئةال تقديم المقترحات

 )من تاريخ اإلعالن(
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   أسابيع  2 لجنة المنافسة  تقييم المقترحات 

مستشار التعاقد مع 

بعد الحصول   مشروعال

 على الموافقات  

 سابقة ال رقابةال أسابيع 3 بة  المحاسديوان 

مرحلة دراسة  

 الجدوى 

 أشهر *(  3- 2)

لجنة المنافسة + مستشار   لجدوى إعداد دراسة ا

 المشروع 

مستشار من تاريخ تعيين   أشهر   2

 مشروع ال

أن تعد  مالحظة: يمكن

  دراسة الجهة العامة 

 ى جدوال

مراجعة التقرير  

النهائي لدراسة  

   والموافقة عليهالجدوى 

   أسابيع  2 لجنة المنافسة  

الحصول على موافقة  

اللجنة العليا على 

لدراسة  التقرير النهائي

 الجدوى 

   أسابيع 2 لجنة المنافسة 

من  الرغبةإبداء 

 المستثمرين قبل 

 أسابيع**(  5)

إلبداء  داد الدعوة عإ

 الرغبة

 مرحلة اختيارية    1أسبوع  لمنافسة  ة الجن 

ء  الدعوة إلبدامراجعة 

  الرغبة

   1أسبوع  لجنة المنافسة 

الدعوة إلبداء  ترجمة 

 الرغبة

   1أسبوع  هيئةال

مذكرات إبداء تلقي 

من المستثمرين   الرغبة

 المحتملين 

 أسابيع  2 هيئةال

 ن  ي المستثمرتأهيل 

 أشهر ***(  3-4)

 يلتأهوثائق إعداد 

 لمستثمرين ا

لجنة المنافسة + مستشار  

 شروع الم

  طلب  مسودةإعداد  0

  التأهيل

التنسيق مع اللجنة العليا 

اإلعالن الذي  وإعداد 

على موقع  سيتم نشرت 

  ئةالهي 

  وثائق تأهيلمراجعة 

 لمستثمرين ا

 0 لجنة المنافسة  

موافقة اللجنة العليا  

 تأهيلعلى وثائق 

 لمستثمرين ا

 0 ة افس لجنة المن 

اإلعالن عن الدعوة 

 تأهيل لل

 أسبوع  1 هيئةال
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وتقييم وتلقي إعطاء 

وثائق تأهيل 

 المستثمرين  

+ مستشار  لجنة المنافسة 

 المشروع 

 أشهر   3 - 1

موافقة اللجنة العليا  

على نتائج تأهيل  

 لمستثمرين ا

   1أسبوع  لجنة المنافسة 

مرين  المستث  إعالن

 مؤهلين ال

  عابي أس 2 هيئةال

تسليم المستثمرين  

   للعروض

 شهر*(  13 - 12)

دعوة  لاإعداد وثائق 

 العروض لتقديم 

لجنة المنافسة + مستشار  

 المشروع 

 التأهيل تبدأ ب - شهر ****  1

الدعوة  وثائق  راجعةم

 العروضلتقديم 

مستشار  لجنة المنافسة + 

 مشروع ال

   شهر   1

لموافقة  الحصول على ا

الدعوة  وثائق على 

من  العروضيم تقدل

  المستثمرينقبل 

   ع أسابي  2 الفتوى والتشريعإدارة 

   أسابيع  2 اللجنة العليا

اإلعالن عن وإصدار  

الدعوة لتقديم  وثائق

 العروض 

   شهر   1 هيئةلا

من   العروض استالم

 المستثمرين  

   اشهر***   3 هيئةال

+ مستشار   فسةالمنالجنة   العروضتقييم 

 المشروع 

التقييم   تشمل أشهر ***  2-3

واإليااحات الفنية  

 والمالية  

المستثمر  وض معالتفا

 المفال  

   شهر   1 لجنة المنافسة 

الحصول على  

الموافقات من الجهات  

 قابية  الر

 إدارة الفتوى والتشريع

 ***** 

   أسابيع  2

   أسابيع  2 ديوان المحاسبة  

 اسمعن  اإلعالن

   الفائزالمستثمر 

   أسابيع  2 اللجنة العليا   قةافوم

   أسبوع  1 هيئةال

 

ت  قد  الالز  بحسبالمدة  تراوح  *  الوقت  وكذل   الجهات  قبل  الموافقات من  للحصول على  الالزم  وثائق الوقت  لالستعالم عن  م 

 المشروع المقترح. 
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 ** مرحلة اختيارية 

 عدد المتقدمين   علىاء بن  المقترحاتتقديم أهيل وة الت لمرحلمقدرة *** قد تزيد المدة ال

 مشروع  ة الطبيعبحسب  **** قد تزيد المدة المقدرة 

 ***** إذا كان هناك تعديل في العقد بعد التفاوض

 في ذلك تمويل فجوة الجدوى مصادر التمويل، بما  4.2.7

 سععوفو. دراسععة الجععدوى المتكاملععة علععى تحديععد مصععادر التمويععل المحتملععة أثنععاء طععرح المشععروعتعتمععد وثععائق 

وعععالوة علععى  المسععتثمرين المحتملععين.مععدفوعا بشععكل كبيععر بنععوع المشععروع و ون مصععدر )مصععادر( التمويععليكعع

سععبيل المثعععالف المقرضعععين التجعععاريين والصعععناديق ذلعع ف قعععد يكعععون لمصعععدر )مصععادر( التمويعععل المختلفعععة )علعععى 

أكثععر  تعتبععريع ارمشععلا ضععافة إلععى ذلعع ف فععلن بعععتاإلوب  الشععراكة. عقععد المتخصصععة( تععأثير كبيععر علععى شععروط

أنفسععهم بععدال مععن ب قععوم المسععتثمرون بتمويععل المشععروع مباشععرة مالءمععة للتمويععل فععي الميزانيععة العموميععة حيععث ي 

الععذي حععين سععيتم تمويععل مشععاريع أخععرى باسععتخدام الععدين محععدود الرجععوع  اسععتخدام هيكععل شععركة المشععروعف فععي

 .الدراسععة المكثفععةمععن  ات أعلععى بكثيععرتوي مسعع ل التمويععل األخيععر عععادةب هيكععويتطلعع شععركة المشععروع. تقترضععه

الكبيععرة التععي تتطلععب للمشععاريع محععدود الرجععوع هععو لععدين االسععتخدام األفاععل ألداة اوبععالنظر إلععى ذلعع ف فععلن 

 .معاملة محدودة الرجوعتنظيم عملية نطوي عليهما ت  اللذينالتي يبرر حجمها التكلفة والوقت ير ورأسمال كب 

مجععد كععون ي قععد ال  هلكنععحاجععة عاجلععة للدولععة كبيععرة أو ع فوائععد اقتصععادية شععروللمفععي بعععت األحيععان قععد يكععون و

اللجنععة العليععا( تقععديم العامععة )بموافقععة  جهععةلعلععى اقععد يكععون مععن الاععروري  وفععي ظععل هععذت الظععروفف  تجاريععا.

القطععاع الخععاصف  وجهععة نظععر لمشععروع مععنالجععدوى التجاريععة لشععكل مععن أشععكال الععدعم المععالي للمشععروع لاععمان 

يععأتي هععذا الععدعم فععي شععكل تمويععل الفجععوة  . وقععدالعامععةجهععة لل قيمععة مقابععل المععاليخلععق فععي الوقععت نفسععه يظععل  يععثبح

لععى القطععاع الخععاصف ممععا يحسععن مععن جععدوات عة للمشععروع الععذي يخفععت التكععاليف الرأسععمالية األوليععالجععدوى وفععي 

المشعععروعف  إثبععات أن لعععىة عقععادر الجهعععة العامععةأن تكععون  فععي جميععع األوقعععاتف يجععبوومععع ذلععع ف   التجاريععة.

جميععع تؤمن سعع الجهععة العامععةف وأن للجهععة العامععةقيمععة مقابععل المععال يععوفر الععدعم المععاليف ال يععزال بععالرغم مععن 

 مشروع.للقديمه سيتم ت م المالي الذي على الدعموافقات الدولة 

 الحكوميألخرى للدعم شكال ا. األ4.2.8

 تشععمل ضععمان تطلععب المشععروع أشععكاال أخععرى مععن الععدعم قععدد ي ف قععجنععة العليععارهنععا بموافقععة اللفععي ظععروف معينععةف و

ا أن ومععع ذلعع ف وبمعع المشععروع.عقععد بموجععب  الجهععة العامععةأو ضععمانات ألداء التزامععات  اإليععراداتمععن حععد أدنععى 

العامععة  جهععاتدولععة الكويععت دولععة ذات سععيادة تتمتععع بتصععنيف ائتمععاني ممتععاز معتععرف بععه عالميععاف فععلن جميععع ال

 .الشراكةواردة في عقود ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الي وه الدولةفتامنها  

 

 فكار المشروعات المقترحة )غير الملتمسة(دراسات الجدوى أل .4.3

 أفكار المشروعات المقترحة ب لدراسات الجدوى الخاصة  ةالقانوني الترتيبات  . 4.3.1

اللجنععة العليععا علععى موافقععة ف بعععد رةلفكععمقععدم اقبععل  مععن عات المقترحععةفكععار المشععرويععتم إجععراء دراسععات الجععدوى أل

الترتيبععات فععي الفصععل السععابع مععن الالئحععة التنفيذيععة لقععانون الشععراكة تاليععة الععواردة حععدد األحكععام ال. وت المقتععرح

 قة بدراسات الجدوى:المتعل

  

 : إعداد دراسة الجدوى النهائية55المادة 

  
 تي:خطارت بقبولها مبدئيا  باميلتزم مقدم الفكرة بمجرد إ

وغيعر ذلع  معن الفنيعة والماليعة والبيئيعةف ات تشعتمل علعى كافعة الموضعوعلمشعروع ععن اتقديم دراسة جدوى نهائيعة  (1)
طبيعة المشروع وأحكعام القعانون والعدليل اإلرشعاديف وذلع  خعالل معدة الموضوعات التي تحددها الهيئة بما يتفق مع  

 مديدها بموافقة الهيئة.( ستة أشهر يجوز ت 6غايتها )
 المقابل النقدي نظير تحليل دراسة الجدوى النهائية.يم  تقد (2)
يصعها لمقعدم النسبة التي يرغب في تملكها من أسهم الشعركة المسعاهمة العامعة والتعي سعيتم تخص  يحدد فيه  تقديم طلب (3)

ال التعي تزيعد فيهعا قيمعة %( معن أسعهم الشعركة التعي ستؤسعس لتنفيعذ المشعروع فعي األحعو10الفكرة بما ال يتجاوز )
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هذا الطلب كليا أو جزئيا خالل مدة أقصاها ( مليون دينار كويتيف دون إخالل بحقه في العدول عن 60لى )ع عشروالم
 ستثمار في الجريدة الرسمية.تاريخ نشر إعالن طرح المشروع لالشهر واحد من 

  

                
 وضمان السرية طرح  إعداد وثائق ال  ( 56)المادة 

 

أحكعام بما يتفعق معع لمشروع  طرح اثائق  قرار اللجنة العليا بلعداد والمحددة في  ات العامة  ة أو الجههالجتقوم الهيئة بالتعاون مع  
فكععرة وبخاصععة لمشععروع المقععدم مععن مقععدم الليععة واالقتصععادية والماليععة المعلومععات الفن إفشععاء سععرية عععدم ف بمععا ياععمن القععانون
 أخرى ذات طبيعة سرية.معلومات  ةت وأي يذنفت لتقنية اقترح استخدامها أي الفنية للمشروع و اتالتصميم

 
اعمينها وع ت إععداد وثعائق المشعرعنعد حيث يعتم ب المشروع وفقا لمبادئ المنافسة الحرةف بطرح دأ السرية ب مويشترط أن ال  يخل  

عند طرحعه يه عل بما يامن المنافسةلمشروعف وللمعلومات أو البيانات الكافية التي من شأنها أن تحول دون احتكار مقدم الفكرة ل
 .عدالةالشفافية والقا لمعايير وف

  

 المبادرة  :( 57)المادة 

  

 بارها مبادرةف أن يكون لمقدمها الحقوق التالية: مقدمة من مقدم الفكرة واعت دراسة الجدوى اللاللجنة العليا يترتب على قبول 
معن هعذت التكلفعة أو مئتعي  20 %ماافا  إليهايا  العلر اللجنة  عتمادت في قراوفقا لما تم ادراسة الجدوى  استرداد تكاليف   (1)

 الي.عند اإلقفال المالمشروع ه شركة تدفعأقلف ويذكر هذا المبل  في وثائق طرح المشروع وهما  ألف دينار كويتي أي 

أفال عطاءف معا لعم %( من قيمة  5أفالية قبول عطائه المستوفي للشروط الواردة في وثائق طرح المشروح بنسبة ) (2)
 وع من خالل شركة مساهمة عامة.مشرال  يكن تنفيذ

%( معن أسعهمها بقيمتهعا 10همة العامعة وبمعا ال يجعاوز )لعليا من أسهم الشعركة المسعاتخصيص نسبة تحددها اللجنة ا (3)
( معن 13ن المادة )( م2ماافا  إليها رسم اإلصدارف تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار إليها في البند )  األسمية
الفكعرة المعتبعرة كمبعادرة أن يبعادر تنفيذ المشروع من خالل شعركة مسعاهمة عامعة ويتععين علعى مقعدم  تم  ذا  القانون إ

( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطعارت بعذل ف فعلذا لعم يكتتعب 15لمحددة له في مهلة ال تجاوز )باالكتتاب بالنسبة ا
 ل  من حق الهيئة في مصادرة الكفالة المقدمة منه.ل ذيخ حكم البند المشار إليهف والفيها كلها أو بعاهاف يسري بشأنها  

 

  

 المتميز: المشروع ( 58)ة الماد

 

سترجاع تكاليف دراسة الجدوى فق ف وفقا  لمعا تعم اعتمعادت فعي قعرار يكون لمقدم الفكرة المقبولة باعتبارها مشروعا  متميزا  حق ا
فعي وثعائق لف دينار أيهمعا أقعلف ويعذكر هعذا المبلع  نة العليا أو مئة أللجن امن قيمتها المعتمدة م  10  %االلجنة العلياف ماافا  إليه

 روع عند اإلقفال المالي.طرح المشروع وتدفعه شركة المش
 

  

 المقترحة مبادرات  لسة الجدوى لترتيبات درا. 4.3.2
التععي  ت المقترحععةاروعلمشععفكععار اف بالنسععبة ألتنفيذيععةلامععن الالئحععة ( 57. والمععادة )3.3 فععي القسععموكمععا هععو مبععين أعععالت 

ن هععذت % معع20باإلضععافة الععى  دراسععة الجععدوى فكععرة علععى  تكععاليفاحب اليحصععل صععف كمبععادرات العليععااللجنععة  تعتبرهععا

نسععبة أفاععل عطععاء أو قيمععة مععن  %5بنسععبة أفاععلية قبععول عطائععه ف وكععويتي(دينععار  200,000ى بحععد أقصعع)و التكععاليف

 سهم.من القيمة االسمية لأل% 10 يتجاوز ا البم فاألمراهمةف إذا لزم ة المسالشرك أسهممن 

 مشروعات متميزةألفكار المقبولة كوى لراسة الجدترتيبات د. 4.3.3
التععي  فكععار المشععروعات المقترحععةمععن الالئحععة التنفيذيععةف بالنسععبة أل( 58مععادة )منصععوص عليععه فععي البحسععب األحكععام ال

ف باإلضععافة فقعع  تكععاليف دراسععة الجععدوى لععىعحصععل مقععدم الفكععرة ف ي زا  باعتبارهععا مشععروعا  متميععليععا اللجنععة العتوافععق عليهععا 

 دينار كويتي(. 100,000 من تل  التكاليف )بحد أقصى %10رها لى مكافأة قدإ
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 طروحةغير الم المقترحةلمشروعات  لدراسة الجدوى ترتيبات  4.3.4
تقصععير مععن ف دون أي الطععرحمرحلععة لععى ( إمبععادرات والمشععاريع المتميععزةفععي الحععاالت التععي ال تنتقععل فيهععا المشععاريع )ال

 .الجععدوى المتكاملععةتكععاليف دراسععة صععاحب الفكععرة ف علععى أسععاس تقععديريف أن تسععدد لعامععةللجهععة الف يجععوز مقععدم الفكععرة

 .هيئةفصيل ذل  في إجراءات الوسيتم ت 
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 المشروع  طرحالفصل الخامس: 
  

 الطرح لة ما قبل االعتبارات الهامة في مرح. 5.1

 الطرحالقانوني لعملية  طاراإل .5.1.1
 التي تنصف جزئياف على ما يلي: (8)بالمادة   روعالمش طرحيما يتعلق بلجراءات  تبدأ المواد األكثر صلة في القانون ف

ي " ان  التي  ويجب  والمزايا  واهدافهف  المشروع  عن  وموجزا  المشروع  صاحبة  العامة  الجهة  تحديد  االعالن  بها  تامن  يتمتع 

 " ومدته والمدة الزمنية الالزمة للحصول على وثائق المشروع   اقدلتعالمتعاقد ونظام ا

 

 مقتطفات من المواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية: وفيما يلي 

  

 إبداء الرغبة  –الطرح  مراحل: 13المادة  

غبة واهتمام  ى رمد جراءات التأهيل وذل  لمعرفة للهيئة االعالن عن طلب ابداء الرغبة لمشروعات الشراكة كلجراء يسبق ا

وذل  في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل االعالم   فاتخاذ اجراءات طرحه  القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع قبل

 .اصة بالهيئةوكذل  بالنشر في الصفحة االلكترونية الخ فدولية التي يتفق االعالن بواسطتها وطبيعة المشروعالمحلية او ال

 

وتحديد طريقة تقديم الطلب واية   فان وجد فجزا  عن المشروع واهدافه والموقع المقترح لتنفيذتالن موالعن اويجب ان يتام

 االعالنف تقل مدة تلقي طلبات ابداء الرغبة عن اسبوعين من تاريخ نشر  معلومات او شروط اخرى ذات عالقة بالمشروع واال

 

 . ونيكتراللبريد ااء الرغبة عن طريق الويجوز قبول طلبات ابد

دوى اتخاذ  المستثمرين وبناء على هذت الدراسة تحدد الهيئة مدى جوتقوم الهيئة بدراسة طلبات ابداء الرغبة المقدمة من 

وصية بذل   وة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمه تمهيدا  لرفع ت عنا  للداالجراءات المقررة قانو

 ا. إلى اللجنة العلي 

 
 : الدعوة للتأهيل 14المادة  

  

( من  8وفقا ألحكام المادة ) طرحةنظام الشراكة وطريقة نوع ع الشراكة وتحديد العليا على مشرو عد موافقة اللجنةتقوم الهيئة ب 
شروعف وذل   للميل ا باإلعالن عن الدعوة للتأه التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلي هذت الالئحةف بالتعاون مع الجهة العامة المعينة 

يتين على األقل وبلغتين عربية وإنجليزيةف وغيرها من وسائل اإلعالم المحلية  في الجريدة الرسميةف وفي جريدتين كويتيتين يوم
 بالهيئة.   التي يتفق اإلعالن بواسطتها مع طبيعة المشروعف وكذل  النشر في الصحيفة االلكترونية الخاصة أو الدولية

  
 تأهيل ما يلي: دعوة للال عن يتامن اإلعالنو

 المشروع. المختصة ب   الجهة العامة أو الجهات العامة  بيان (1

 للمشروع وأهدافه  ا  عنموجز (2

 المطلوبة للتأهيل.  اتالخبر (3

 ومدته د التعاقظام ن  (4

 هيل.إرجاء أداؤت عند تقديم مستندات التأويجوز للهيئة مقابل الحصول على وثائق التأهيلف   (5

ف بحسب األحوال. ويجب  رونيلكت اإلي أو عنوان البريدالوعنوان تقديمها و لفي طلبات التأهم قدي لت  زمنية المقررةالمدة ال (6
من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة الرسمية ما لم يكن   ( خمسة عشر يوما  15أال تقل مدة تقديم طلبات التأهيل عن )
 اءات. التأهيل الحقا  فتشمله مدة تقديم العط

  

 يل تأه: شروط ال15المادة  

  

والوفاء  قا  ألحكام القانون ان يثبت قدرته على القيام بالمشروع يتعين على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع يطرح وف
 . ية المنافسة عليه والتعاقد معهبالتزاماته في حال ترس
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المسبق او طريقة التأهيل الالحق   هيللتألجنة العليا اعتماد طريقة اويتم التأكد من قدرات المستثمر من خالل اجراءات التأهيل ول
ع على  ل  للتثبت من حسن اختيار المستثمرين القادرين على تنفيذ كل مشروبحسب طبيعة المشروع وذبناء على توصية الهيئة و

 .حدة
 

 التأهيل المسبق  :16المادة  
ت تأهيل المستثمرين الراغبين  ن قبول طلبان ععالتقوم الهيئة باإل فالتأهيل بعد موافقة اللجنة العليا على دراسات الجدوى ووثائق

التأهيل على تنفيذ   وذل  للتأكد من قدرة المتقدم بطلب المسبقفمشروعات الشراكة من خالل اجراءات التأهيل  دأحباالستثمار في 
 .كراسة التأهيل هاالمشروع وذل  بناء على االسس والمعايير التي تحدد

 
 التأهيل الالحق  :17دة  ما ال
وفي هذت الحالة يعتبر تأهيل المستثمرين الراغبين   فضعرو ال استدراجللجنة العليا ان تقرر دمج مرحلة التأهيل في مرحلة  وزيج

 .الحقا   باالستثمار في المشروع تأهيال  
ل في  أهي الت مار مستندات الراغب باالستث يقدم المستثمر ف وأن هيل المسبقويتعين ان تتوافر في التأهيل الالحق ذات شروط التأ

 .والمالي توي على العرضين الفنيظرف مستقل عن المظاريف التي تح
ائمة بالمؤهلين وعرضها على اللجنة العليا ويتعين فت مظاريف التأهيل الالحق قبل فت المظاريف الفنية والمالية واعداد ق

 . يةالعتمادها قبل دراسة وتقييم العروض الفنية والمال
الذين لم يستوفوا شروط التأهيل   الحق استعادة الكراسة المالية للمستثمرينشروط التأهيل ال فواستووللمستثمرين الذين لم ي 

 .الالحق
 

 وثائق التأهيل  :18المادة 
 وثائق التأهيل الشروط امتية: تتامن  فالخاصة لكل مشروع من مشروعات الشراكة مع مراعاة الطبيعة

 . توض  طريقة اعداد الطلب وتقديمه حيثل ب طلبات التأهي غبين بالتقدم ب التعليمات للرا (1)

ل موقعه وطبيعته وعناصرت الرئيسية ومساحة االرض طروح لالستثمار بما يشموصف لمشروع الشراكة الم (2)

 . ان وجدت فذتالمقترحة لتنفي 

 .بيان الخبرات الخاصة المطلوب توافرها في المستثمر الجتياز مرحلة التأهيل (3)

 التأهيل ييرمعا (4)

ة تقديم وثائق التأهيل ويجوز للجنة  ثائق التأهيل محددا  بالتاريخ والساعة مكان وكيفي ول على ولحصي لالميعاد النهائ  (5)

 . ه قبولها بوسيلة اتصال الكترونيةر في العليا ان تقر

ن عن التأهيل نشر االعالمن تاريخ ( خمسة عشر يوما  15) المدة المحددة لتقديم وثائق التأهيل والتي يجب اال تقل عن (6)

 .ة الرسميةريدالجفي 

 
 طلبات التأهيل المقدمة من تحالفات  :19المادة  

حدد قائدا  منه ليتولى بموجب  في حالة تقديم تحالف مكون من عدة شركات لطلب تأهيلف فلنه يتعين على هذا التحالف أن ي 
 توكيالت رسمية من قبل أعااء التحالف تمثيلهم أمام الهيئة.

 
تي يتعين تحديدها مسبقا  في جب تملكها من قبل قائد التحالف والوط الخبرة والنسبة الوا شر  الفرط أن تتوفر في قائد التحشت وي 

 التأهيل.وثائق 
ن التحالفات النظر في مؤهالت وقدرات كل عاو من أعااء التحالف وما إذا كانوا  ويتعين عند تقديم طلبات التأهيل المقدمة م

لما هو  راسة طلب التأهيل بحسب دور كل عاو من أعااء التحالف وفقا م دويت ن معايير التأهيل من عدمه. مجتمعين يستوفو
لتطوير أو الصيانة أو التأهيل أو التمويل وذل   ناء أو التجهيز أو التشغيل أو امقترح أن يتوالت من مهام من حيث التصميم أو الب 

 ائق التأهيل. وث  في عتمد وطبقا  للشروط الواردةوفقا  لطبيعة المشروع ونوع نظام الشراكة الم
 سبقة من الهيئة.التأهيل من خالل تحالف آخر إال بعد موافقة موال يجوز ألي عاو من أعااء التحالف أن يطلب 

فيما   لذين تم تأهيلهم أن يتقدموا للهيئة بطلب لالنتقال من تحالف إلى آخر أو تكوين تحالفات جديدةويجوز ألعااء التحالفات ا
 فيا  للشروط المنصوص عليها في وثائق التأهيل.ستوف مبينهم متى كان التحال

 
 تقييم طلبات التأهيل : 20المادة   

المطلوب توافرها في الطلب واالوزان النسبية لهذت العناصر ووفقا   يتم تقييم طلبات التأهيل بناء على المعايير التي تمثل العناصر 
 خص: األفي وثائق التأهيل وعلى   لما تتامنه الشروط الواردة

 ت الشراكةسابقة االعمال لطالب التأهيل في ادارة وتنفيذ وتشغيل مشروعا (1)

 . المشروع المطروح مدرجا  ضمنهخبراته المماثلة من حيث الحجم والنوع لمشروعات الشراكة في القطاع الذي يعد  (2)
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الشراكة عند  روعلمشدف اعداد التصاميم الالزمة قدرة طالب التأهيل على توفير المستلزمات الفنية واالدارية به (3)
 . والتجهيزات الالزمة لتنفيذ المشروعطرحه وقدرة طالب التأهيل على توفير المعدات 

 . التمويلالمالءة المالية لطالب التأهيل وقدرته على تدبير  (4)

 ية معايير اخرى تتفق وطبيعة المشروع. أ (5)

 
 : قرار التأهيل 21المادة  

تائج التي أسفرت  تثبت فيه جميع أعمالها والن دمة من المستثمرينف وإعداد تقرير  لمقل اي دراسة طلبات التأهب فسة  تقوم لجنة المنا 

لمرحلة التالية للطرحف والمستثمرين المقترح استبعادهم  تقييم طلبات التأهيلف والمستثمرين المقبولة مشاركتهم في ا  عنها أعمال

 إلى الهيئة.تقرير بذل   عوأسباب االستبعادف ويرف

  اللجنة العليا التخاذ القرار المناسب بشأنه. وعلى ير المشار برفع توصياتها بشأن طلبات التأهيل إلى  سة التقردراعد  وتقوم الهيئة ب 

 نهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان المحدد في طلبهم.الهيئة إخطار المستثمرين بالقرار ال

 

 الطرح : وثائق 22المادة  

  

وعرضها على اللجنة العليا التخاذ  طرح المشروع بما يتفق وأحكام القانونف هيئة بلعداد وثائق ال مع تقوم الجهة العامة بالتعاون
 كاتب االستشارية المحلية والعالمية لمراجعة أو إعداد هذت الوثائق. ر المناسب بشأنها. ويجوز للهيئة االستعانة بالمالقرا

 : يليما صف المشروعف على وجه الخصو  ويجب ان تتامن وثائق طرح
 مقدمي العطاءات التعليمات ل (1)

معادلة التي يتم على أساسها ترسية  للمشروع والالفنية والمالية واصفات والم روطالش متامنةالشروط المرجعية   (2)
 . المشروع

 السرية. مان ضاتفاقية  (3)

 إن وجدت.  –يجار األرض  وثيقة العقد ولغة تحريرتف متامنا  مسودة عقد الشراكة وعقود إنموذج  (4)

ستثمر في حال تخلفه عن أداء الستبدال الم وعقد اإلحالل –في حال تم ترسية المشروع على تحالف  –لتزام الاة يقث و (5)
 التزاماته.

 يعة المشروع. أية شروط أو وثائق أخرى تتفق وطب  (6)

 

 التعليمات لمقدمي العطاءات : 23المادة  

  

 : على وجه الخصوص ما يلي اءاتيجب ان تشتمل التعليمات لمقدمي العط

ل منهاف ومكان تقديمهف ويجوز بموافقة اللجنة  يقة اعداد العطاء وعدد المظاريف المختومة المطلوبة ومامون ك رط (1

ووفقا    تقدي   لإلجراءاتالعليا  تاعها  السرية  التي  فيها  تتوافر  التي  االلكتروني  االتصال  وسائل  من  بوسيلة  العطاء  م 

 . الالزمة

يوما  من  عين  ( تس90)تقديم العطاءات عن  اريخ والساعةف على أال تقل مدة  الت ت ب ي لتقديم العطاءاعاد النهائ تحديد المي  (2

 . تاريخ نشر اعالن تقديم العطاءات في الجريدة الرسمية

االبت  (3 التأمين  خطاب  قيمة  او  مصدق  شي   شكل  في  الكويتي  بالدينار  ويسدد  بن   ضمادائيف  من  معزز  او  صادر  ن 

 دة بالتعليمات لمقدمي العطاءات. ة الوارصيغلل  الكويت ووفقا دولة العمل فيمرخص له ب 

 .ت وآلية تمديدهامدة سريان العطاءا  (4

 .هوقت تقديم  لدولة الكويت ن يكون العرض المالي مقوما بالعملة الرسمية أ (5

 . ضالوثائق والمعلومات التي يتعين على المستثمر المتقدم بعطاء أن يرفقها بالعر (6

يتقد  المطلوبة  المستندات (7 تحالف  ب من أي  التحالفعطام  نسخة عقد  بما في ذل   ال  ء  الجهات  رسمية  مصدقا  عليها من 

 اه. ي ل التحالف ووثيقة تفووبيان المفوض في تمثي 

مطلوب تقديمها من قبل المستثمر المتعاقدف وأن تقدم في شكل خطاب ضمان صادر أو  بيان مقدار كفالة حسن التنفيذ ال (8

بالعمل في دولة الكومعزز من بن  م تقديمها خاللها بعمع  يت  رخص له  التي يجب  الكفالة والمدة  د  بيان صيغة هذت 

 . اختيار المستثمر الفائز ومدة صالحيتها وآلية تمديدها
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ة مطروحا  لالستثمار بناء على فكرة تم اعتمادها من اللجنة العليا باعتبارها مبادرة أو  بيان ما إذا كان مشروع الشراك (9

المح مشرو النسبة  وبيان  متميزف  لصاحب  من  ددةع  المخصصة  النسبة  أو  أفالية  كهامم  العليا  اللجنة  الفكرة    قبل 

 سيتم تأسيسها لتنفيذ المشروع.  المقبولة من أسهم الشركة المساهمة العامة التي

 عليمات. أية شروط أخرى تكون ضرورية وفقا  لطبيعة المشروع وأفال الممارسات المهنية الستكمال هذت الت  (10

 

 
 ية لمرجعط ا شروال: 24المادة  

  

المعتمدة واالعتبارات  المنافسة طريقة كذل   كة وونظام الشرا  الشراكة ونوعمن مشروعات مشروع كل مع مراعاة طبيعة 
 ب أن تشتمل وثيقة طلب العطاءات على العناصر التالية: يج بتنفيذتفخاصة بطريقة ال

خصائص الخدمات  و تقترح لتنفيذالم وقعالم مواصفاته و بما في ذل روعف المش المتوفرة عنتفصيلية المعلومات ال (1)
 المطلوبة منه. 

 ذ المشروع. والمالية والقانونية والبيئية وغيرها من األمور الالزمة لتقديم العروض وتنفي ت الفنية االشتراطا  (2)

 لتيى أساسها ترسية المشروعف واالمعادلة المعتمدة من قبل اللجنة العليا من ضمن وثائق طرح المشروع والتي يتم عل (3)
 وزيع المخاطر في المشروع. ة الفنية والمالية والقانونية وت ي ضع في ضوء األوزان النسب تو

هاف وأية أصول قائمة عليها أو ستوفرها الجهة  مساحة األرض المخصصة للمشروعف إن وجدتف وقيمة حق االنتفاع ب  (4)
 .بهااع تيفاء أي مقابل نظير االنتفالعامة للمستثمر المتعاقد وما إذا كان سيتم اس

لفكرةف إن وجدتف وغيرها من التكاليف التي يتعين على بيان بتكاليف إعداد الدراسات والمبال  المستحقة لصاحب ا (5)
 عند اإلقفال المالي. ستثمر المتعاقد أدائها للهيئة الم

 المزايا واإلعفاءات المقرر منحها للمشروع.  (6)

غير القابلة للتفاوض والتي من شأنها التأثير على  (Material Deviation) لجوهرية بيان معيار تحديد المسائل ا (7)
 العطاءات المقبولة.  التنافس بين

وموقعة بتوقيع المستثمر أو من يمثله قانونا  بيان عدد األظرف التي يتامنها العطاءف وأن تكون المظاريف منفصلة   (8)
 ومكتوب على ظاهرها ما يدل على محتواها.

 المشروع.  يعةلطب ى تكون ضرورية وفقا  وط أخرأية شر (9)

  

 وثيقة العقد :  25المادة  

مم كل  طبيعة  مراعاة  الشع  مشروعات  من  ونظام  شروع  ونوع  واالعتبارالشراكة  راكة  المعتمدة  المنافسة  طريقة  ات وكذل  

 تف يجب أن تشتمل وثيقة عقد الشراكة على وجه الخصوص ما يأتي: الخاصة بطريقة تنفيذ

 راكة عقد الش (1)

 ت. وجدعقود إيجار األرضف إن  (2)

 وثيقة االلتزام (3)

 عقد اإلحالل  (4)

 اتفاقية ضمان السرية  (5)

 

   طرح المشروع: الدعوة إلبداء الرغبة ء عملية. بد5.2

الشععراكة المقترحععة مععن أجععل معرفععة مععدى اهتمععام القطععاع مشععروعات فععي  تعلععن الهيئععة عععن الععدعوة إلبععداء الرغبععة

تععتم الععدعوة إلععى إبععداء والمناقصععة الالحقععة.  ءاتلجرابععيععذ المشععروع قبععل البععدء الخععاص ورغبتععه فععي المشععاركة فععي تنف

 ريدة الرسمية باإلضافة إلى نشر اإلعالن على الموقع اإللكتروني للهيئة.الن في الجمن خالل إعرغبة ال

ول ملخععص حععالجهععة العامععة المسععؤولة عععن المشععروعف وأن تقععدم إبععداء الرغبععة مععن هععي أن تحععدد الععدعوة إلععى يجععب 

سععيتم التععي  والحععوافزوموقعععه  المععدة المقترحععة للمشععروعحععدد الععدعوة أياععا  ن ت ب أكمععا يجعع. هدافععهالمشععروع وأ

ف لتععي تراهععا الهيئععة مناسععبةشععركة المشععروعف ووصععف نظععام الشععراكة  وغيرهععا مععن المعلومععات األوليععة التقععديمها 

 اريخ اإلعالن.ن من ت أسبوعي على أال تقل المدة المحددة الستالم طلبات إبداء الرغبة عن 

سعععمية موقععععة معععن المعععوظفين طلبعععات إبعععداء الرغبعععة ععععن طريعععق البريعععد اإللكترونعععي أو رسعععالة ريم تقعععدويمكعععن 

 .مقدم العطاء لدى خولينالم
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مععا إذا كععان مععن قععرر مععن المسععتثمرين المحتملععينف وت  ةاء الرغبععة المقدمععإبععدبدراسععة طلبععات سععوف تقععوم الهيئععة و

إلعى اللجنععة العليعا فعي هععذا الصعدد. وتععرد  اتهاة توصععي هيئعال ترفععيعة التأهيععل المسعبقف ثععم الممكعن الماعي قععدما فعي عمل

حععق مععن هععذا اركة فععي عمليععة تقععديم العطععاءات فععي قسععم الالمتعلقععة بتحديععد المسععتثمرين غيععر المععؤهلين للمشعع القواعععد

 (5.3.2القسم ) الدليل

  

 

 

 

 التأهيل المسبق  .5.3

 المسبقمرحلة التأهيل  مقدمة في  .5.3.1
تين الفنيععة والماليععةف ضععمان قععدرة مقععدمي العطععاءاتف مععن النععاحي فععي التأهيععل المسععبق يععة مللع رئيسععيالهععدف اليتمثععل 

 مقععدمي العطععاءاتمععن كععل مقععدم وعلععى تعاقديععة. روع بفعاليععة وكفععاءةف والوفععاء بجميععع االلتزامععات العلععى تنفيععذ المشعع

علععى تنفيععذ المشععروع تععه قدرأن يثبععت شععراكةف قععانون الف وفقععا لبالمشععاركة فععي مشععروع مطععروح لالسععتثماريرغععب 

 والوفاء بالتزاماته.

إجععراءات التأهيععلف وتعتمععد اللجنععة العليععا إمععا إجععراء  خععاللالمحتملععين مععن  مقععدمي العطععاءات مععؤهالتمععن تأكععد اليععتم 

 بناء على توصية الهيئة وطبيعة المشروع. الالحقأو التأهيل المسبق التأهيل 

مقععدمي  تأهيععلفععي هععذت الحالععةف يعتبععر و  الطععرحيععل ومرحلععة تأهال بععين مرحلععة يععا أن تقععرر الجمعععويجععوز للجنععة العل

تثمرون وتطبععق نفععس شععروط التأهيععل المسععبق فععي مرحلععة التأهيععل الالحععقف ويقععدم المسععتأهيععل الحععق.  اءاتالعطعع

ض الفنيععة التععي تحتععوي علععى العععروالمظععاريف المحتملععون وثععائق التأهيععل الخاصععة بهععم فععي ظععرف منفصععل عععن 

م إعععداد قائمععة بالمتقععدمين يف التأهيععل الالحععق قبععل تقععديم العععروض الفنيععة والماليععةف ويععت ظععار  ميععتم فععت ووالماليععة. 

 قييم العروض الفنية والمالية.قبل دراسة وت العتمادهاف إلى اللجنة العليا رفعها المؤهلين و

صععة بورأي شععركة غيععر مسععجلة فععي ال اعععتخوتجععدر اإلشععارة إلععى أنععه فععي حععين أن القععانون القععديم يقاععي بععأن 

راكة تسععم  امن لشععركات مععن قععانون الشعع 34لمععادة لتأهيععل المسععبق"ف فععلن الشععركات األجنبيععة "الكويتيععة وجميععع ال

المسععجلة فععي سععوق الكويععت  غيععر ط التأهيععل المسععبق للشععركاتشععرألغععت ع أن تكععون مملوكععة ألجانععبف ووالمشععر

مسععبق( التأهيععل الجولععة يععتم فيهععا إجععراء تععي تأهيععل المسععبق )للمشععاريع اللامرحلععة ومععن ثععمف فععلن  لععألوراق الماليععة.

إن كانععت أو أم لععم تكععن ف سععواء كانععت مدرجععة فععي البورصععة الكويتيععة راغبععةطععراف التنطبععق امن علععى جميععع األ

 أجنبية.

 

 التأهيل المسبقاعتبارات هامة في مرحلة  .5.3.2
 ثناء بدء عملية التأهيل المسبق: ا أفيهلجهة العامة والهيئة النظر وفيما يلي بعت القاايا الهامة التي يجب على ا

 بقالين مسالمؤه مقدمي العطاءاتعدد 

قليععل إلععى حععد اءات المععؤهلين ولاععمان نجععاح تقععديم العطععاءات وتنفيععذ المشععروعف ينبغععي أال يكععون عععدد مقععدمي العطعع

وب ألن ذلعع  لعيععن افقلععة عععدد المتقععدمين يعتبععر معع أو أكثععر(. )ثمانيععةإلععى حععد كبيععر )واحععد أو اثنععان( وال مرتفععع  كبيععر

مقععدمي مععن فععرص نجععاح ن العععدد الكبيععر للمتقععدمين يقلععل حععين أف فععي إلععى حععد كبيععرالمشععروع  المنافسععة علععىيحععد مععن 

 تقديم عطاءات للمشروع.رغبتهم في ن ف مما قد يقلل بدورت مالعطاءات

أن يشععير  مكععن  ي لكععن ذلعع. صععةنيععة إجععراء المناقال يعنععي عععدم إمكامقععدم عععرض واحععد مؤهععل مسععبقا كمععا أن وجععود 

 :التاليةوفي هذت الحالةف تتبع الهيئة اإلرشادات ف يتم تنظيمه أو تصورت بشكل جيدإل  أن المشروع لم 

وثععائق طلععب التأهيععل ودراسععة الجععدوى مراجعععة و لرغبععة فععي المشععاركةلاعععف االتحقععق مععن األسععباب المحتملععة  •

يجععب تقيععيم أي وفائععدة فععي السععوق. ال ادةاضععات التععي يمكععن تعععديلها لزيععالمتكاملععة لمعرفععة مععا هععي االفتر

والقيمععة مقابععل المععال علععى تحمععل التكععاليف قععدرة مالفيمععا يتعلععق ب لمتكاملععة تغييععرات فععي دراسععة الجععدوى ا

 ونقل المخاطر.

ة اللجنععة العليععا إذا تععم إجععراء أي تغييععرات علععى االفتراضععات فععي دراسععمجععددا  مععن لحصععول علععى موافقععة ا •

 الجدوى المتكاملة.
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حععال تععم الحصععول علععى  يفععإذا تععم تغييععر افتراضععات المشععروع مععرة أخععرى التأهيععل المسععبق يععة عملإجععراء  •

 موافقة اللجنة على التعديالت.

التأهيععل المسععبق مععرة أخععرىف مععع تعمععيم أوسععع يععتم إجععراء متكاملععةف إذا لععم تععتم مراجعععة دراسععة الجععدوى ال •

 .مقدمي العطاءاتمناسب من للتأهيل لجذب عدد  مخففة وشروط

ربمععا تكععون قععد اسععتحوذت ف والتععي ماإلقلععي فععي  اريعظععروف السععوق الحاليععة والمناقصععات الحاليععة للمشععم يععي قت  •

لمشععروع الععذي م ورغبععتهم فععي التقععدم لممععا أثععر علععى اهتمععامه مقععدمي العطععاءاتعلععى اهتمععام وتفاععيل 

 الكويت.دولة في طرحه  يجري

 

 تحالف ضمنة مؤهلون للمشاركالالمستثمرون 

فععي ذلعع  الشععركات المدرجععة المحليععين واألجانععب مععن القطععاع الخععاص )بمععا المسععتثمرين  جميععع: ناصععوالخ المسععتثمرون

المسععتثمرين الععذين تععم فععرض عقوبععات علععيهم مععن البورصععة الكويتيععة والشععركات األجنبيععة(ف بخععالف وغيععر المدرجععة فععي 

بحكععم قاععائي ثبتععت إدانععتهم  ذينلععاو العامععة( أ جهععاتدارات أو القبععل الحكومععة الكويتيععة )بمععا فععي ذلعع  الععوزارات أو اإل

مععؤهلين للمشععاركة فععي يعتبععرون الدولععةف  اتبسععبب سياسععالمحظععور مشععاركتهم سععاد أو جععرائم االحتيععال أو الفعلععى ذمععة 

 يل المسبق.عملية التأه

 مختلععف البلععدان وتطلععق عليهععا : المنظمععات غيععر الهادفععة للععرب  تنشععأ بموجععب قععوانين مختلفععة فععييععةلربحاغيععر  الكيانععات

غيععر قابلععة للتوزيععع  اأو أصععوله اإيراداتهععا تكععون وعععادة معع مختلفععةف بمععا فععي ذلعع  شععركة أو ثقععة أو جمعيععة أشععخاص. ماءأسعع

كالمسععتثمرين أو المشععغلين فععي مشععروع الشععراكةف حيععث أن نوعيععة ليسععت  علععى أعاععائها أو أصععحابها. هععذت المنظمععات

تقعععديم ععععروض هعععذت  اتوثعععائق طلبععع تعععذكربعععأن  ىوصعععوي  ف المعععانحين أو الحكومعععات.تمويلهعععا يعتمعععد ععععادة علعععى مختلععع

 ركة.ر مؤهلة للمشاباعتبارها غي  الكيانات

والخبععرة والكفعععاءة  االبتكععارالكويععت مععن ة دولععاسععتفادة  لقععانون الشععراكة فععي األساسععييتمثععل الهععدف  الجهععات العامععة:

بأدائععه. اع الخععاص لقطععر اأجععوعين العععام والخععاص  وربعع  تقاسععم المخععاطر بععين القطععاو القطععاع الخععاصمععن والتمويععل 

أو مقععاولين مععن البععاطن يتنععافى مععع  حصععصامععة كممععولين أو مشععاركين فععي الحيععث المبععدأف فععلن اسععتخدام الجهععات الع ومععن

بععين الجهععات العامععة ليسععت شععراكة مبرمععة الكمععا أن العقععود شععراكة بععين القطععاعين العععام والخععاص. ال مبععدأ نقععل المخععاطر فععي

مشععاركة بععر تعت أفاععل الممارسععات الدوليععة ف .ءشععكل مختلععف مععن أشععكال الشععرا نهععالك بععين القطععاعين العععام والخععاصف

علععى مخععاطر المشععروع لرف تنافسععي وحععالشععراكة علععى أنععه غيععر ين فععي مشععاريع تحععالف مسععتثمرضععمن الجهععات العامععة 

 لحكومة.ا

ؤديععه فععي تمويععل ت  ا  رمؤسسععة ماليععة دوعبععارة عععن هععي تععي تكععون هنععاك حععاالت يكععون فيهععا للجهععة العامععة ال ومععع ذلعع ف قععد

ف علععى وتسععتطيعف ةمؤسسععات الماليععة الخاصععمقارنععة بالأكبععر خععاطر مسععتوى قبولهععا للموقععد يكععون  الشععراكة.مشععروعات 

المشععاركة كمقععاول مععن البععاطن. تسععتطيع لجهععة العامععة ا. ومععن الممكععن أياععا أن ول أجععال  أطععقععروض سععبيل المثععالف تععوفير 

ميععع علععى امخععرين. وينبغععي اسععتبعاد ج مقععدمي العطععاءاتر عادلععة ألحععد يععغة يععزبغععي التأكععد مععن عععدم وجععود مومععع ذلعع ف ين 

 العامة بشكل صري  في الدعوة للتأهيل. اتلجهاأشكال مشاركة 

 تاارب المصال : 

صال . وينبغي اتباع تفادي جميع الحاالت الحقيقية أو المحتملة لتاارب المفي وجوب  لمبدأ المتعلق بتاارب المصال   ايتمثل  

 : ا التااربلتجنب مثل هذ ليةلتاالنهج ا

ال • وا  مشروعمستشار  العامة  الع والجهة  واللجنة  مستشاري  :  ليا لهيئة  وأعااء  موظفي  جميع  على  يحظر 

ألي تحالف  جنة المنافسة و اللجنة العليا المشاركة أو تقديم المشورة ول هيئةالو ة العامةالجهوشركاتهم و مشروعاتالم

 . عملية تقديم العطاءات نإلى بطالود ذل  أو القيام به يؤدي وج وأن  .هأي مصلحة في أن يكون لهم أو 

والمقرضين  • لمنع  المستشارين  وا  تعارض:  المشروع  مستشاري  بين  المحتمل  المصال   تاارب  لمقرضين أو 

ئيس الذي  رمن أو البن  الالمنظم أو المؤأن يقوم بدور    تحالفأو عاو في    تحالفمستشار أي  يجوز لف ال  والممولين

 . لتحالف ك لمشتر قرضير يد

التحالف  • ):  أعضاء  ألي عاو  يجوز  والمستثمالال  أي  ر  في  والمقرض(  للمستثمر  المالي  يكون   تحالف مستشار  أن 

مباشر أو غير مباشر( في أي   سواء بشكلبأي شكل من األشكال )فيه  يشارك  أو أن  آخر    تحالففي أي  أو    عاوا  
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حددة وفقا لتقدير اللجنة العليا عن مشاريع م  رفع القيود   مكنف ي ومع ذل   .طرح المشروععملية  مرحلة من مراحل  

 :نع

o  ات الشركات تحالفإلى عدد محدود جدا من هذا القيد أدى ما أي مورد متخصصف إذا 

o و  فتحالف في الأو مورد عام ليس عاوا   أساسيود خدمة غير أي مز 

o إقرا على  دورت  يقتصر  تجاري  كيان  االئتمان  أي  تقديم  أو  المال  في    تحالف   إلىض  مشارك 

 . المناقصة

 

 الدعوة للتأهيل  واعتماد وتوزيع وثائق إعداد .5.4

 الدعوة للتأهيلإعداد وثائق  .5.4.1
بوضوح  كما يجب أن يحدد  أنفسهم.  للمتقدمين المحتملين بتقديم معلومات مناسبة عن    الدعوة للتأهيليجب أن تسم  وثيقة  

ويجب   محددة بوضوحف جهة العامةلتاعها اأن تكون أي متطلبات خاصة  جبوي  تقييم الدعوة للتأهيل. اءاتوإجرمعايير 

لتقديم عروض  وضع   بكل طلب  اللكل  شروط خاصة  الدعوة زمة  إعداد ح. ويتم  شراكةمشروع من مشروعات  وثائق 

تمادت  عوا  ختصةالم  الجهة العامةن قبل  تم مراجعته موت ف  مشروعمستشار الف من قبل  عنه  عالناإلبما في ذل     فللتأهيل

 واللجنة العليا. هيئةقبل المن 

 

 الدعوة للتأهيلن محتويات إعال .5.4.1.1

 وينبغي أن يتامن إعالن الدعوة للتأهيل المعلومات التالية:  

 المشروعختصة ب العامة الم ة هاسم الج •

 المشروع وأهدافه نبذة عن  •

 المطلوبة للتأهيل.  اتالخبر •

 قد ومدته نظام التعا •

 قررت الهيئة فرض رسوم عليها. لتأهيلف إذاق اثائ رسوم الحصول على و •

 .اإللكترونيالبريدي أو عنوان الوومكان تقديمها  لي طلبات التأهتقديم زمنية لالمدة ال •

إل التنفيذيةف  وتجدر اإلشارة  أنهف وفقا لالئحة  أى  التأهيل عن )يجب  طلبات  تقديم  تقل مدة  يوما15ال  من   ( خمسة عشر 

 عملية التأهيل الالحق. يتم استخدام سميةف ما لم الردة تاريخ اإلعالن في الجري 

القانون )قة والميات  الطامشاريع  لقانون  ئحة التنفيذية  بلصدار الال  2015( لسنة  1للمرسوم رقم ) ل ف ووفقا  ى ذعل  وعالوة

 يلي:ما ت كوى الكهربائية وتحلية المياجاءت خصائص اإلعالن عن مشاريع محطات الق وتعديالتهف( 2010لسنة  39رقم 

شروع ووصف عناصرت المختلفة وموقع  معلومات تفصيلية عن المشروعف بما في ذل  مواصفات الم (1

 لخدمات المتاحة على الموقع. المشروع وميزاته وا

خدمات سيتم تقديمها من خالل المشروع ومواصفاتهاف ومعاييرها الكمية والنوعيةف وأي  ي  أوصف   (2

 محددة ألداء المشروع.  مؤشرات 

ف مع وصف اع بهحق االنتفاقيمة  الرئيسي أو    اة األرض المخصصة للمشروع وسعرهح مساوصف   (3

للدولة للمشروع تابعة  العامة أو أي جهة أخرى  تقدمها الجهة  ف وما إذا كان سيتم أي أصول أخرى 

 استالم مقابل لذل .
 انون. القام مدته وفقا ألحكمع لمستثمرف العالقة بين مجلس اإلدارة وانموذج العقد الذي ينظم  (4

 ل.ي طريقة الحصول على وثائق طلب التأه (5

 لحصول على وثيقة طلب التأهل. النقدي لالمقابل بيان  (6

تقديمها   (7 يمكن  والتي  التأهيلف  طلبات  تقديم  خالل  طريقة  من  اممنة  أياا  الوسائل  لالتصال  إحدى 

 اإللكتروني التي توفر السرية الالزمة. 

 .ديم طلبات التأهيل نهائي لتقالموعد ال (8

 ل.ي غبة في التأهئمة الوثائق والبيانات المطلوب تقديمها من قبل الشركات الرااق (9

 

 الدعوة للتأهيلمحتويات وثيقة  .5.4.1.2

 المعلومات التالية:  لتأهيلالدعوة ليجب أن تتامن وثيقة 
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 إخالء المشؤولية  •

 شروط وأحكام إصدار الدعوة للتأهيل  •

 تأهيلار الدعوة للالغرض من إصد •

 وع: شرالمعن معلومات  •

عناصرت الرئيسية والموقع المقترح  وصف المشروع بما في ذل  معلومات عن طبيعة المشروع و -

 خاصة مطلوبة لتنفيذ المشروع   اتوأي خبر

   المتوفرةوالخدمات  اعن منطقة المشروعف وخصائصه معلومات عامة -

 االنتفاع بها  حق وإيجارها وقيمةصصة للمشروع بما في ذل  مساحة األرض المخ قاايا األرضف  -

ما إذا كان سيتم  لدولةف مع بيان و أي كيان آخر لالجهة العامة أ  ستوفرهاقائمة بأية أصول أخرى   -

 وطرق حسابها تحصيل أي مقابل نظير ذل  

 معايير األداء المحددة  -

 ةفالشراكالمتطلبات القانونية المحددة واللوائ  القانونية المتعلقة ب  -

 ةف حددالم متطلبات وقاايا التمويل -

 معايير اإليرادات المحددةف حسب توفرها  و  -

 توخى خاطر المنقل الم ملخص -

 الجهة العامة لعاوية التحالف   اشتراطات  •

 الطرح عملية  •

 لزمنية  المراحل والجداول ا •

 ومذكرات اإلحاطة إجراءات الرد على االستفسارات   •

 تعليمات للمستجيبين   •

 اإللزامية   ابةجاإل نماذجبما في ذل  المقدمةف  نماذج الوثائق •

 التقديم وتاريخه ووقته طريقة  •

 وثائق المقدمة بعد انقااء الموعد المحددف لقة بالالقواعد المتع •

 وضع المشاركين وتكوينهم  •

 اإلجراءات القانونية الجارية التي تؤثر على تحالفات تقديم العطاءات  اإلفصاح عن  •

 أسباب عدم األهلية   •

 التي تغطي: التحالفات /  مينت تقديم المعلومات للمتقدباطل •

 ور كل عاو بصورة واضحة(. ديد دمع تح)تشكيل وهيكل التحالف المقترح   -

 عبء العمل الحالي ألعااء التحالف  -

 لتحالف والمقاولين من الباطن   مهارات وخبرات أعااء ا -

 اطن والمقرضين بين أعااء التحالفف والمقاولين من الب نقاط القوة وااللتزام  -

 لسوقي وا اليالتصنيف الم -

 دارة الملكية واإلالحصص و -

 الزمني للمشروع  إلطار  اء باااللتزام والقدرة على الوف -

 الكفالة. وتوفير اكتساب حصص  و القدرة على تدبير التمويل -

 إدارة المشروع  على قدرة ال -

 القدرة على إدارة المخاطر   -

 سية للمشروع المتطلبات / التعقيدات الرئي فهم إثبات  -

 مع الحكومة  و  ( بقةالسا) العالقات -

 نظم ضمان الجودة  -

 لفات رات في تكوين التحاالتعامل مع التغيي  إجراءات  •

 تكامل الخدمات المقدمةفنهج الشراكة و •

 ذل  المنهجية ومعايير التقييم  عملية التقييمف بما في  •

 المستثمر دفعها تعين على أي رسوم امتياز قد ي  •
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و/ أو المستفيدين للمستثمر )أو حساب التعرفة التي    امةالعالمقابل الذي ستدفعه الجهة  طريقة احتساب   •

 ( مقابل أي خدمات يتم تقديمها  هلكينالمست  يدفعها

 المطلوبة  وئي )ضمان حسن التنفيذ( التأمين اإلبتدائي أو التأمين النهاتفاصيل  •

 . المظالمطريقة تقديم  •

  

 تحالفلتعليمات تشكيل وتقييم ا  5.4.1.3

بناء على توكيل رسمي  ف  فال تحقائدا لتمثيل أعااء ال  تحالفة شركات طلبا للتأهيلف يعين العد  من  تحالفعندما يقدم  

الدعوة لتقديم وط األخرى المنصوص عليها في  شروط الخبرة والشر  التحالفقائد  جب أن يستوفي  وي من األعااء.  

التأهيل  العروض تقييم طلبات  ينبغي دراسة مؤهالالفتحالالمقدمة من  . وعند  ف  تحالفاو من أعااء الل عت ك اتف 

مع   يجب دراسة طلب التأهيل التأهيل.شروط يير وكان األعااء يستوفون معا معاأن يؤخذ في االعتبار ما إذا  وينبغي

الاالعتبار  األخذ بعين   بما في ذل  التصميم أو اإلنشتحالفدور كل عاو من أعااء  المقترحةف  اء أو  ف وفقا للمهام 

الترتيبات بين  طبيعة المشروع و  وير أو الصيانة أو إعادة التأهيل أو التمويلف بما يتفق معلتطو االتركيب أو التشغيل أ

التأهيل أن يتقدموا بطلب للحصول على  التحالفألعااء  ال يحقكما . للتأهيل الدعوة شروط ووفق ف تحالفأعااء ال

أن يطلبوا موافقة  المؤهلين    تحالفالء  ااعويجوز أل.  هيئةمسبقة من ال  آخرف دون الحصول على موافقة  تحالفضمن  

  ستوفيا لشروط الدعوة الجديد م   التحالفجديدف شريطة أن يكون    تحالفتشكيل  إلى آخرف أو    لفتحاالنتقال من  ل  هيئةال

 للتأهيل.

 

 الدعوة للتأهيل ائقالموافقة على وث. 5.4.2
بالتعاون مع الجهة العامة إلى ( مشروعتشار المس عدةأعدتها الهيئة بمسا)التي  ليجب تقديم مسودة وثائق الدعوة للتأهي 

 لعليا للحصول على الموافقة النهائية. فقة المبدئيةف ثم يتم إحالتها إلى اللجنة االهيئة للموا

  

 وتوزيعها  الدعوة للتأهيلثيقة عن واإلعالن  .5.4.3
 من خالل ما يلي: عوة للتأهيل الدعن عالن باإل لجنة المنافسة ومتقبعد الموافقة على وثيقة الدعوة للتأهيلف 

 وسائل اإلعالم  •

 ية الجريدة الرسم •

 في جريدتين كويتيتين يوميتين على األقل وبلغتين عربية وإنجليزية  •

   و  عالم المحلية أو الدولية التي يتفق اإلعالن بواسطتها مع طبيعة المشروعفغيرها من وسائل اإل •

 . يئةالخاصة باله فة االلكترونيةالنشر في الصحي  •

 

رقم   القانون  ينص  كما  بيانات صحفية.  إصدار  أياا  لتقديم   2010لسنة    (39)ويمكن  الدعوة  اإلعالن عن  أن  على 

لرسمية وفي بعت الصحف والمجالت المتخصصة الدولية والمحلية إذا ما نشر في الجريدة اتُ طلبات التأهيل يجب أن  

 بر ذل  ضروريا.اعتُ 

 

ا  أال  ويجب تقديم طلبات  مدة  )  هيللتأتقل  يوما   15عن  الجريدة ( خمسة عشر  في  اإلعالن  نشر  تاريخ    من 

 ا  فتشمله مدة تقديم العطاءات. الرسمية ما لم يكن التأهيل الحق

 

تتم أياا  دعوة  ف يجب  باإلضافة إلى اإلعالن تقدم  أن  التي  إبداء الرغبة  األطراف  التأهيل خطاب  لتقديم وثائق طلب 

اص.  لقطاع الخاهتمام ا  جذب المشروع و   لتقديممفتوحة للمتقدمين المحتملين    ي توضويمكن أياا عقد جلسة    مسبق.ال

 في وثيقة الدعوة للتأهيل. وتبعا لحجم   لم تردإعالمية عامة على عدم تقديم أي معلومات  تحرص أي بيانات  وينبغي أن  

 ص. لخااهتمام القطاع الية لتحفيز " محلية ودوجوالت ترويجية المشروعف يمكن أياا إجراء "

 

بالرجوع إلى  المقابل  تحديد  بحيث يتم  قبل اللجنة العليا  يتم تحديد رسوم الحصول على وثائق طلب التأهيل المسبق من  

 ما يلي: 

 ب التأهيل المسبق. تكلفة تطوير وثيقة طل •
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 تكلفة طباعة وثيقة طلب التأهيل المسبق.  •

 ق المقدمة  و تكلفة تقييم وثائق التأهيل المسب  •

 لة التأهيل المسبق. ات لمرحالن إلعتكلفة إصدار ا •

الحو على  األطراف  تشجيع  أجل  المن  التأهيل  طلب  وثائق  على  على صول  الحصول  رسوم  تكون  ما  عادة  مسبقف 

. ومع ذل ف قد يتم فرض رسوم  تحديدهال  ا  جيدأساسا   تكلفة الطباعة  حيث تمثل  لمسبق منخفاة   وثائق طلب التأهيل ا

التأهيل  إض لتقديم وثائق  تحديدها على أساس  ف والتي يمكن أن  سبقالمافية  تقييمها. وبايتم   استردادإلضافة إلى  تكلفة 

العامةنفقات   فلن  هيئةال  /  الجهة  أياا  هذا  ف  الت سيامن  وثائق  فق . تقديم  الجادين  المتقدمين  قبل  من  المسبق  أهيل 

بشراء تفويت  أن تقدم رسالة    لأهي الدعوة للت حصول على وثائق  لاين في  ويتعين على جميع األطراف المهتمة الراغب 

 .هامحتويات ة سرية بشأن توقيع اتفاقي إضافة إلى ف حزمةال

 

للتأهيلويجوز للمشاركين في مرحلة   الواردة في وثائق  تقديم طلب توضي  بش  الدعوة  للتأهيلأن المعلومات   الدعوة 

قنوات   خالل  المن االتصال  من  لجنة  مع  والالموثقة  اهيئةافسة  جميع  وتعمم  واإل تفسالس.  جميع جابات  ارات  على 

يجب أن  التأهيل. ووتقديم طلبات    طلبات التوضي إلصدار    الدعوة للتأهيلوثائق    المدة المحددة في  المشاركين خالل

الرد   المتقدمين  ستفسارات  االعلى  يتم  يطرحها  إلى  التي  لالستفسارالجهة  مباشرة  هذت تعتب   بحيث   ففق   المقدمة    ر 

 . لأهي الت والطلبات المقدمة للحصول على  الدعوة للتأهيلوثائق  منءا جز واألجوبةستفسارات  اال

  

  

 األطراف المؤهلة مسبقا واعتمادوثائق التأهيل المسبق  .5.5

 ائق التأهيل المسبق استالم وث .5.5.1
  فورا. ين  قدمتحديث قائمة المت ب   أن تقوموالمظاريف    فت لجنة المنافسة جميع وثائق طلب التأهيل المسبق دون    تستقبل

لطرف  نيابة عن اخول بتقديم طلب التأهيل المسبق خص مختص ممن قبل ش هيئةإلى ال يتم تقديم طلب التأهيل المسبقو

ال يمثلهف ويتعين على  المسبق و  ةهيئ الذي  التأهيل  لتلقي طلبات  الالزمة  الترتيبات  بها. والاتخاذ  فت     االحتفاظ  يجوز 

 لهذا الغرض. المنعقد لمنافسة ة الجن بل اجتماع التأهيل المسبق قطلبات 

 

تسجيل البيانات الواردة  ف ومشروعمستشار الو   هيئةحاور لجنة المنافسةف الب المسبق    فت  وثائق طلب التأهيل  ويجب

 ت الوثائق. في هذ

 

 تقييم وثائق التأهيل المسبق. 5.5.2
المنافسة   لجنة  ا  بدراسةتقوم  التأهيل  من  لطلبات  تلقتها  عالمحتملينف    لأهي الت طلبات  مقدمي  تي  المعايير  بناء  لى 

ات  . ويجب أن تستند معايير التقييم إلى المعلومالدعوة للتأهيل كما هو مذكور في  معيار  لكل  والمنهجية والوزن النسبي  

من   في  المتقدمينالمطلوبة  تدرج  أن  ويجب  للتأهيلف  إجابات    الدعوة  ولحصر  غير د  استبعاالمستثمرين  المعلومات 

 من خالل خطوتين: إجراء التقييم  بغيوين  الارورية.

 

 فالدعوة للتأهيلإعداد قائمة مرجعية بالوثائق المطلوب تقديمها في    مشروعمستشار العلى    : يجباالمتثالالتحقق من  

وتعتبر الطلبات التي   لكل مقدم طلب ما إذا كانت جميع الوثائق المطلوبة قد قدمت بالطريقة المقررة.ؤشر  ويجب أن ي 

 مطابقة. عليمات غير يقة الصحيحة وفقا للت لطربا لم تعد

 

ئيسية  بحيث تتامن الفئات الرإعداد استمارة تقييم لكل مقدم طلب  مشروعمستشار ال: يجب على التالمؤهالتحقق من 

قة بطري مكن إجراء التقييم إما  وتختلف المعايير التفصيلية من مشروع إلى آخر. وي   معايير التقييم المختلفة.والفرعية ل

تخصيص  من خالل    بطريقة كمية رعيةف أو  ة فوفئ رئيسية  باستخدام "جيد" أو "كاف" أو "ضعيف" لكل فئة  وعية  ن 

   وفئة فرعية.رئيسية  لكل فئة  10إلى  1أرقام من 

 

ت  ما  وعادة  حدة.  مشروع على  كل  أساس  على  التقييم  فئات  من  فئة  لكل  مناسب  وزن  تعيين  المجاالت  وينبغي  شمل 

 يلي:   ما ييمالرئيسية للتق
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 قدرة مقدم الطلب وقوته:  •

o وهيكله   تكوين مقدم الطلب المقترح 

o الرئيسيين:  والمقاولين  تحالفوخبرات أعااء ال مهارات 

 التصميم ▪

 بناء ال ▪

 تعملياال ▪

 اعمال صيانة  ▪

 المستشارين ▪

 الموردين  ▪

o  ين من الباطن قوة التعهدات بين أعااء التحالف ومع المقاولين الرئيسي 

o سوقيواللي التصنيف الما   

o لةالكفاوتوفير اكتساب حصص  و القدرة على تدبير التمويل   

 

 القدرة على التنفيذ: •

o الزمني للمشروعإلطار  االلتزام والقدرة على الوفاء با   

o إدارة المشروععلى ة قدرال   

o   عبء العمل الحالي ألعااء التحالف 

o   نظم ضمان الجودة 

o المخاطر  و القدرة على إدارة 

o ماثلة ع ماري في مش  سجل حافل 

 الوعي بالمشروع:  •
o  لرئيسية للمشروعالمتطلبات والتعقيدات افهم إثبات   

 

 الموافقة على المستثمرين المؤهلين مسبقا  5.5.3
يلف تقريرا يلخص نتائج تقييم طلبات التأه  هيئةلجنة المنافسة إلى الترفع  لمقدمة من المستثمرينف  لطلبات اا  دراسةبعد  

بأسما قائمة  يتامن  ابحيث  المؤهلة  ألطء  المناقراف  عملية  من  التالية  المرحلة  في  غير للمشاركة  واألطراف  صة 

 وجدت. درجات التقييم التفصيليةف إن وأسباب هذا االستبعاد بيان مع  فالمؤهلة

 

ال لجنة  تقرير  دراسة  توصيا  إلى التقرير    هيئةال  تُحيلنافسةف  موبعد  مع  العلياف  الاللجنة  يتعلق    هيئةت    بطلبات فيما 

 يل. تأهال

  

 المؤهلين مسبقا  مقدمي العطاءاتمع  التواصل 5.5.3.1

على    اعتمادبعد   العليا  النتائج  اللجنة  تقوم  العطاءاتف  لمقدمي  المسبق  العطاءاتبالغ  بل  هيئةالتأهيل  غير   مقدمي 

تهمف كما تعلن لباي طلى العناوين المحددة فلهم عيتم إرسالها  رسالة خطية  ب الناجحين والمؤهلين مسبقا بأسرع ما يمكن  

القائمة  الجريدة الرسمية والصحف المحلية و  مسبقا في  المؤهلين  مقدمي العطاءاتأسماء  عن    هيئةلا على موقع نشر 

 .هيئةال

 

 ( العطاءات) العروضتقديم طلب  واعتماد إعداد. 5.6

  طلب تقديم العروضإعداد . 5.6.1
المنافسة    تقوم ال)بمساعدة من مست لجنة  العروضف مع مراعاةعداد  لب (  مشروع شار  تقديم  الصلة    طلب  ذات  األحكام 

في  الوارد والالئحة  ة  أخرى.  أمور  جملة  من  تقديم  التنفيذية  العروض  مستنداتيجب  تقديم  الفتوى  إلى    طلب  إدارة 

العامة    والتشريع تقوم    .عليها  والموافقة لإلطالع  والجهة  ثم  االهيئة  ومن  طلب    اتمستندبعد ذل  برفع    لمنافسةولجنة 

العروض   إلى  تقديم  الُمعدا  اإلعالن  العليا  مع صيغة  الهيئة مذكرة  ول  ا.للموافقة عليهللجنة  تقدم  العلياف  اللجنة  مساعدة 

 قة طلب تقديم العروض ومعايير التقييم. تتامن ملخصا تنفيذيا لوثي 
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الموافقة على وث و اتقوتقديم العروضف  ائق الدعوة لبعد  العتقدلب  اإلعالن عن طلهيئة بنشر  م  روض من خالل ما يم 

 يلي:

 وسائل اإلعالم  •

 الجريدة الرسمية  •

 في جريدتين كويتيتين يوميتين على األقل وبلغتين عربية وإنجليزية  •

 تتناسب وطبيعة المشروع.التي األخرى ية و الدولية وسائل اإلعالم المحل •

 الموقع االلكتروني للهيئة. •

 

إ أياا  بيانات  ويمكن  ينصصدار  كما  رقم  قان ال  صحفية.  لتقديم   2010لسنة    (39)ون  الدعوة  اإلعالن عن  أن  على 

ية والمحلية إذا ما نشر في الجريدة الرسمية وفي بعت الصحف والمجالت المتخصصة الدولتُ لبات التأهيل يجب أن  ط

 بر ذل  ضروريا.اعتُ 

 

 . لمحة عامة حول محتويات طلب تقديم العروض 5.6.1.1

. لذل ف يجب  طاءاتمقدمي الع اتجاهين بين لجنة المنافسة و  ذاتاة اتصال فعالة  أد  روض يجب أن يكون طلب تقديم الع

معلومات    يتامنأن   العروض  تقديم  المناحول  طلب  لجنة  ومتطلبات  لالمشروع  العطاءاتفسة  ومقدمي  يحدد أن  ف 

المنافسة.    عروضهمل  مقدمي العطاءاتطريقة إرسال   بيعة  ب طبحس مخصصة    المحتويات  أن تكونب  يجوإلى لجنة 

 كل مشروع على حدة. 

 

 العناصر التالية )موضحة أدنات بشكل كامل(:  تتامنأقسام  ستةويشمل طلب تقديم العروض عادة 
 ف بما في ذل  وصف مفصل للمشروع  مقدمي العطاءاتلمعلومات عامة  (1

 مقدمي العطاءات لتعليمات ال (2

 الشروط المرجعية  (3

   مقدمو العطاءاتالتي يجب أن يفي بها  نياالدُ والمالية األساسية  نيةالفاالشتراطات  •

 األداء الرئيسية الخدمة ومؤشرات  خصائص •

 آليات الدفع ونظم العقوبات  •

 : ة النموذجي وثائق العقد  (4

 المساهمينالشركاء واتفاقية  الشراكةد عقنسخة من مسودة  •

 عقود إيجار األرضف إن وجدت  •

 وثيقة االلتزام •

 بدال ل واإلست عقد اإلحال •

 ة سري ال ية ضماناتفاق •

 عطاءات ي المقدموالقانونية والمالية المطلوبة من  فنيةالمعلومات ال (5

 تقييم العطاءات:  طريقة (6

 لتقييم العطاءات  و المستخدمهالمعايير  •

 طاءات األخرى. إجراءات الع •

 

والئحته    قانون الشراكة ف ووتشمل طلبات تقديم العروض عادة بعت المالحق بما في ذل : سياسة تاارب المصال

 ف وما إلى ذل . اتخططمف والدراساتف والتقاريرف وال ذيةنفي الت 

 

 مقدمي العطاءات. معلومات عامة ل5.6.1.2

تقديم العروض وصفا  .  وصف المشروع يقدم طلب  بما في ذل  المواصفات    تفصيليا    يجب أن  المكونات و للمشروعف 

  مات المتاحة في المنطقة الجغرافية. دالخص ووالخصائ   الموقع عن  معلومات  ف إن وجدت   والتقديرات األولية للكميات

 لمشروع. من االعامة للجهة م العروض النتائج المنشودة والمتوخاة تقدي طلب  يعبركما يجب أن 
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واأل  األرض  مساحة    .صول تفاصيل  بوضوح  العروض  تقديم  طلب  يبين  أن  للمشروع    األرضيجب  المخصصة 

انتفاع مرتبطة بهحقو   وأي  األساسي  اوسعره العامة أو أي  مة  قائ و   اق  تقدمها الجهة  أخرى  جهة  بأية أصول أخرى 

على المستثمر دفعها   تحصيلهف إن وجدف وطريقة الحساب وأية رسوم قد يكونذي سيتم  الالمقابل  ع بيان  للدولةف م  تابعة

 مقابل هذت الحقوق أو األصول. 

 

يبي .  (الملتمسة )غير    المقدمة  واألفكار  المقترحاتاإلفصاح عن   م العروض بوضوح ما إذا كان تقدي لب  ن طيجب أن 

ذكر بأن صاحب  إذا كان ذل  مناسباف وأن ي مقترح  وتحديد مقدم الرحهف  ى مقترح تم ططرحه بناء علالمشروع يجري  

طلب تقديم يحدد  أياا أن  يجب  كما    اللجنة العليا.قبولها من  تم  ودراسة الجدوى المتكاملة  أو المقترح قد أجرى  الفكرة  

إذا    ااي مزالالعروض   ما  أساس  على  المناقصة  في  الفكرة  مقدم  عليها  سيحصل  أو التي  مبادرة  يعتبر  المشروع  كان 

اللجنة العليا   أقرتينص قانون الشراكة على أنه إذا  ث  حي   من قانون الشراكة.(  20)  حكام المادةمشروع متميز وفق أ

المشروع عبارة عن  أن   المقترح صا  حصلي   مبادرةفكرة  اراس تكاليف دعلى    حب  إليها  دوىف  لجة  % من  20ماافا  

التكلف أقصى  ةهذت  كويتي(ف  200,000  )بحد  القسم    دينار  الدليل(.    4.3.1)انظر  قبول  من  أفالية  يحصل على  كما 

% كحد أقصى  10أفال عطاء ما لم يتم تنفيذ المشروع من خالل شركة مساهمة عامةف و قيمة % من 5 بنسبةعطائه 

المساهمة  أسهممن   الفكر.  ةعام ال  الشركة  اعتبرت  وإذا  النسبة.  هذت  توزيع  العليا  اللجنة  متميزف  وتحدد  كمشروع  ة 

الفكرةيحصل   الجدوى   صاحب  دراسة  تكاليف  عن  تعويت  إلفق   على  باإلضافة  التكلف10ى  ف  هذت  من  أو    ة% 

 . ف أيهما أقلدينار كويتي 100,000

 

الخارجي الع  يوض أن    ينبغي.  اإلطار  تقديم  طلب  من  الجزء    والسياسية   االقتصاديةو  التنظيمية  البيئة  روضهذا 

 المشروع.  فيها تنفيذ  تمي سالتي  واالجتماعية

  
ويحدد   تنظيمها.  الجهة العامة بشأن الشراكة وكيفية  منظوريحدد هذا الجزء من طلب تقديم العروض  .  إطار المشروع

األطراف المتعاقدة. عالقة المرجوة بين  لاة  طبيععن  ظر الجهة العامة  ة ن وجه وإطار المشروعف دون أن يكون إلزامياف  

 .  للمشروع  وهيكل التمويل المحتملنظام الشراكة  لنوع  وفقا  وتختلف هذت التفاصيل  

 

صول  ما هي األشركة المشروع وستملكها  جزء من طلب تقديم العروض األصول التي  يحدد هذا ال.  أصول المشروع 

للدولة  ال إليه خالل مدة المشروع  د  قعمخصصة للمشروع طوال مدة  المملوكة  المشروعف وكذل  أي أصول تااف 

 أدنات(.  6.2قسم  )انظر ال

 

والجداول الزمنية. طرح  ال إجراءات  عروض  هذا الجزء من طلب تقديم البين  ي .  والجداول الزمنية المشروع  طرح إطار 

ال  توضي   وينبغي واللوائ   ذل التشريعات  تنظم  له  حول  بيانمع    فتي  المشروع  حتى  المذت  امتثال    . تاريخهتطلبات 

 .والتصاري موازيةف مثل الحصول على الموافقات   إجراءاتذل  أي  بشكل شاملف بما في اإلجراءاتويجب وصف 

 

 مي العطاءاتمقد. تعليمات ل5.6.1.3
 .هاب   االلتزام  مقدمي العطاءات  التي يجب على جميع  يقدم هذا الجزء من طلب تقديم العروض قائمة رسمية بالمتطلبات

 ما يلي:  حيث يشتمل على

 

)وفي هذا  مطلوبة ومامون كل منها ومكان تقديمه  لمختومة الالمظاريف االعطاء وعدد  طريقة إعداد   •

أن   العليا  للجنة  يجوز  العطاء  بحسب توافقف  الصددف  تقديم  على  المحددةف  من    اتإجراءاتها  بوسيلة 

ا اإللكترونية  االتصال  الاللتي  وسائل  السرية  فيها  تقديم و  -(  زمةتتوفر  يجب  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

ماليف ما لم ينص ال  العرض  ظروففني ومال  العرض  منفصلين: مظروف  جميع العطاءات في ظرفين

 يم العروض على خالف ذل  في طلب تقد

د العطاءات وجودة  هناك عالقة مباشرة بين الوقت المسموح به إلعدا  :الموعد النهائي لتقديم العطاءات •

ف وإعداد جميع ثفةة المكالدراسالوقت الكافي إلجراء    مقدمي العطاءاتالي ينبغي من   الت وب   العطاءاتف

المسبقف وإعداد   للتأهيل  المطلوبة  والتنسيق معالعروضالوثائق  والم  ف  المالية  من قاولين  المؤسسات 

ن أن ودا  الدني   ية بعت األطر الزمنيةحددت الالئحة التنفيذجيدة. وقد    عروضالباطنف بحيث تكون ال
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على أساس كل حالة  خصوص  في هذا ال   قرارالوبالتالي ينبغي اتخاذ  ف  إطارا زمنيا أطولتحظر تحديد  

 األدنىالنسبة لطلبات التأهيل المسبقف فلن الحد  ب و  .مستويات التعقيد لكل مشروع  واعتبارعلى حدةف  

العطاءات    لتقديمف وبالنسبة  (يةالتنفيذمن الالئحة    14ة  ماد)اليوما     15المنصوص عليها هو    األياملعدد  

 (.التنفيذيةمن الالئحة  23)المادة يوما   90لعدد األيام هو  األدنىفلن الحد 

بالدينار الكويتي ويكون هذا التأمين بشي  مصدق أو خطاب   دأن يسدالذي يجب التأمين اإلبتدائي وقيمة  •

إذا كان أي بن  أو مؤسسة مالية   أنه لى ت. ومع ذل ف تجدر اإلشارة إضمان من بن  معتمد لدى دولة الكوي 

مؤسسة  الصادر عن هذا البن  أو ال امان ال مصدق أو خطاب الشي  تبر ال عي جزء من تحالف المستثمرف 

 .مقبولغير مالية ال

 العطاء وآلية تمديد فترة الصالحية هذت   لصالحيةالمقررة  المدة •

 ويتية الك ية ض المالية بالعملة الرسمعروال بتقديمالقواعد المتعلقة  •

 ها بالعرض. المستثمر إرفاقالوثائق والمعلومات التي يتعين على  •

التحالف   • عقد  نسخة  ذل   في  بما  بعطاء  يتقدم  تحالف  أي  من  المطلوبة  من  المستندات  عليها  مصدقا  

 اه. ي الجهات الرسمية وبيان المفوض في تمثيل التحالف ووثيقة تفو

تقدم في شكل خطاب    ا من قبل المستثمر المتعاقدف وأنيمهتقدلتنفيذ المطلوب  كفالة حسن ابيان مقدار   •

له بالعمل في دولة الكويت مع بيان صيغة هذت الكفالة والمدة  ادر أو معزز من بن  مرخص  ضمان ص

 لتي يجب تقديمها خاللها بعد اختيار المستثمر الفائز ومدة صالحيتها وآلية تمديدها. ا

اللجنة  اعتمادها من قبل  وفقا لطبيعة المشروع ويتم تحديدها  تي  والالمعفاة    والرسوم  ارائبلاب قائمة   •

 الشراكة  و وثائق عقد في تامينها عليا وال

 أفال الممارسات الدولية. متوافقة مع ع وطبيعة المشرووفقا  ل ضروريةتكون أي شروط أخرى  •

 

  . مزود خدمات  ل البلدية أومث ف  ىأخرمشروع الشراكة أطراف  مل  غالبا  ما يش  :األخرىالمتطلبات المتعلقة باألطراف  

موافقة واضحة ومحددة من الل تقديم العطاءف واصل بين األطراف ذات العالقة ختطلب عالقات الطرف الثالث التو وت 

ل  حو  مقدمي العطاءاتلوينبغي أن يوض  طلب تقديم العروض إرشادات  .  مسائلالبت في جميع ال  تفيدث  ثالالطرف  ال

 سيتم صياغته.االتفاق الذي  نوع لذل  مع أمثلة  يتمأن ويفال هذت المتطلباتف 

 

البيانا العروض    :تغرفة  تقديم  طلب  يقدم  أن  العطاءاتلإرشادات  ينبغي  ا  مقدمي  التي  بشأن  اتخاذها تم  ي لترتيبات 

معلومات   على  تحتوي  التي  البيانات  إلى غرفة  المناحول  للوصول  للجنة  وينبغي  في غرفة  المشروع.  تتي   أن  فسة 

المعلومات  بل    صحة  بغي أن تامنكن ال ين اءاتف ول ر قدر ممكن من المعلومات لتيسير عملية تقديم العطأكب ات  البيان 

وله آثار    ففي نقل المخاطر ا  حاسم  ا  عنصريعتبر  وهذا   .بأنفسهم  ماتمن جميع المعلو  مقدمو العطاءات ينبغي أن يتحقق  

ت الشراكة. وينبغمشروع  على   أن  تقتم صياغة شروط  ي  لتوضي  ال  ديمطلب  بعناية  البيانات  بغرفة  الخاصة  عروض 

 المال. لقيمة مقابل دراسة متأنية لعلى بناء ت بشأن المعلومات ما لم تقرر الجهة العامة العكس عدم وجود ضمانا

 

( البيئي واالجتماعي  األثر  تقييم  يقدم    : (ESIAبيانات  أن  العروض معلينبغي  تقديم  بشأن جميع عمليات ومات  طلب 

 المشروع. تنفذت شركة أن يجب عمل الذي لاماعي التي يتعين إجراءهاف وأن يحدد شروط ر البيئي واالجت ألث م اتقيي 

  
سليم  قبل ت  مقدم العطاء ل  الدراسة المكثفةأهمية   طلب تقديم العروض على  ينبغي أن يشدد  :مقدم العطاء ل  الدراسة المكثفة

ي  يؤخر اإلقفال المالمن شأنه أن  في مرحلة التقديم    مقدم العطاءبل  تحقق منها من قات لم يتم الإن أي افتراض  العطاء.

ي  الهدد  وقد  وطرح  عملية  أن  بأكملها.  المشروع  حيث  سيتم ضمانهامعلومات  لج  التي  قبل  الجهة  من  أو  المنافسة  نة 

الهيئة أو  جدا    فإن وجدتف  العامة  قليلة  تكون  ستكون  أن  يجب  اف  العطاءات شام  لمكثفة الدراسة  أن ويجلة  لمقدمي  ب 

  طرح الجدول الزمني لبالتالي يجب مراعاة ذل  في  لقانونيةف والفنية والمالية وا  الدراسة المكثفةوعة من  تتامن مجم

في   المحدد  تقدي المشروع  ذل ف  طلب  إل   وباإلضافة  العروض.  يحدد  م  أن  العروض  ينبغي  تقديم  الترتيبات  طلب 

 . روعإلى موقع المش ي العطاءاتدممقالخاصة بزيارات 

  
المصطلحات ي   :تعريف  أن  العروض  قدم  يجب  تقديم  واطلب  لتعريف  الض   في  مصطلحات  جميع  كامل المستخدمة 

 الشراكة. سودة عقد في منفس تل  المستخدمة ريفات وذل  لامان الوضوح. ويجب أن تكون التعالوثيقةف 
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 الشروط المرجعية .5.6.1.4
  

 ات األساسية الُدنيا تراط اإلش

دة مسبقاف على لمناقصة لتحقيق أهداف المشروع المحدمن المواصفات التي يمكن توقعها من ااألدنى  روري تحديد الحد  الا  من

اإلشتراطات التالية كحد  طلب تقديم العروض عادة    يتامنوبناء على ذل ف ينبغي أن  .  املةالنحو المحدد في دراسة الجدوى المتك

 أدنى:

 د األدنى من المتطلبات التشغيلية.المكونات الفنية األساسية طوال دورة حياة الخدمةف والحيع جم  ذل : بما في اإلشتراطات الفنية

القانونية: ا  اشتراطات  بما في ذل   اإلشتراطات  ب لعامة  الجهة  يتعلق  التحالفف وتفاصيل  فيما  ف  مقدم العطاءأنواع المشاركين في 

 توى األول. لمسن االعقود من الباطن مسودات م ف أو ورقة شروط العملو

شروط عقد القرض ةف وافتراض المخاطرف والتمويل من قبل المستثمرينف والمالي   المالءةإثبات  : بما في ذل   اإلشتراطات المالية

 ى من متطلبات التأمين.والحد األدن 

 . شراء األسهم عاروأسالمستخدم وما إلى ذل ف  سومر / ةبما في ذل  معلومات عن توفر المدفوعات / التعرف  السعر: اشتراطات 

. وسيتم رفت العطاءات التي ال  ما إذا كان العطاء مستوفيا  للشروط من عدمهدد  ستح  التي تمثل الحد األدنىهذت اإلشتراطات  و

االبتكار او تكون  لذا ف يجب عند صياغة هذت االشتراطات ان ال تؤدي الى كب     عملية التقييم.  خاللاالشتراطات  ت  هذتستوفي  

 الى استبعاد عطاءات من غير جدوى  ؤديث ت مرهقة بحي 

 

 ( على تحمل التكاليف  رةالية )المقد المالءة الماإلفصاح عن  
التأهل مبل المالية في مرحلة طلب  بيان المالءة  اليحدد  العامة في دفعه )المساهمات  تمويل     مال  ال  رأس في  الذي ترغب الجهة 

المالية اإلفصاح عن المالءة  و  م النهائي )أو يستطيع دفعه(.المستخدعه  يدفمن المرج  أن    المبل  الذي  والمدفوعات الموحدة( أو

أساس كل حالة على حدة بعد دراسة متأنية.    ينبغي اتخاذ القرار علىوبالتالي  له مزايا وعيوب على السواء     مقدمي العطاءاتل

ف وتشجيع العطاءات التي  التكاليف  تحمل  هامكن التي ال ي عطاءات  ن مخاطر الأنه يقلل موتتمثل أهم فائدة من فوائد اإلفصاح في  

لمقدرة على  افهم مشترك للقيود المفروضة على    كما انه في ظل عدم وجود  .مقابل المال  قيمةقدر من ال  تركز على تحقيق أقصى

العطاءات مت  التكاليفف ستكون  إلى حد كبيرتحمل  التقييم صعب   فاوتة  يجعل عملية  فلن عيب اإلة.  مما  أن    حصافوبالمقابلف  هو 

 الحصول على أقل عطاءات متوقعة.  وقد ال تؤدي إلى المنافسة على األسعار من المرج  أن تكون أكثر محدودية

  
 تخصيص األراضي 

 ه التنفيذية على ما يلي فيما يتعلق بتخصيص األراضي: ت الئحينص قانون الشراكة و

يمة ومدة حق االنتفاع باألرض مسبقا في قود  عقة للدولةف تحدد مدة اللوكمم  أرض في حالة تنفيذ المشروع على   •

المرجعية االنتفاع    ونتكف والشروط  لمدة حق  الحالةف  باألرض موازية  قيمة  مدة االستثمار. وفي هذت  حق  تقدر 

 ودراسة الجدوى المتكاملة.  اتهطبيعة المشروع واستخدامحسب  تفاع االن 

بالموافقة على المناقصة المرفوعة  ها  يات بتخصيص أرض للمشروع ضمن توصوعلى الهيئة أن تدرج أي طلب   •

 يا. إلى اللجنة العل
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  بها حق االنتفاع  قيمة  وف  تلمشروعف إن وجد مساحة األرض المخصصة لتامن طلب تقديم العروض  أن ي يجب   •

العامة  ستوفرها  أو  قائمة عليها  وأي أصول   قابل نظير  ء أي ماستيفاشركة المشروعف وما إذا كان سيتم  لالجهة 

 ها. االنتفاع ب 

األرضف وحقعععوق االنتفعععاع بشعععأن وى دععععاأي وضعععع  حعععولتفصعععيلي  بحعععث الجعععدوى المتكاملعععة إجعععراء دراسعععةوتشعععمل 

فر االظععروف الجيوفنيععة ومسععتويات التلععو  الحاليععةف وتععو وعقععود اإليجععار الطويلععة والعوائععقف فاععال عععن التحععري عععن

لجنععة الجهععة العامععة وينبغععي أن تكععون . ولععألرض ثععارام /ئععي والمعععالم التراثيععة المرافععق الخدميععة وقععدراتهاف والوضععع البي 

لمسععائل االحقععا . والحصععول علععى جميععع الموافقععات الالزمععة لتفععادي التععأخيرات ي تقععديم كافععة الطلبععات المنافسععة سععباقة فعع

لحصععول علععى ريععدون اكععونهم ي : مقععدمي العطععاءاتاهتمععام أياععا فععي طليعععة تععأتي  ض المخصصععة للمشععروعأرابعع المتعلقععة

قاععايا بشععأن ينبغععي تقععديم معلومععات لي بالتععاالشععراكة. وطععوال مععدة عقععد فيمععا يتعلععق باسععتخدامهم لععألرض ة ؤكععدمعلومععات م

 في وثائق المناقصة. مقدمي العطاءاتاألراضي إلى 

 العامةصول القائمة المملوكة للجهة األ

فيها   يتعين  التي  الحاالت  أص العامة    ةالجهعلى  في  الشراكةفعينية  ول  تقديم  العطاءاتمن     بغيين   في مشروع  إمكانية    مقدمي 

ا المعلومات  إلى جميع  ب الوصول  بما في ذل   هذت  لمتعلقة  العاالقائمة لصول  فاأل.  اوسجالت صيانته  حالتهااألصولف  مة  لجهات 

ية  صيللهم معلومات تف  رتتواف ا لم  داء والتوفر إذاألفي قبول مخاطر    مقدمو العطاءاتال يرغب  وقد  فئة مخاطر منفصلةف  تعتبر  

 ن بها.التي يقومو الدراسة المكثفةدراسة  في عليها يمكن االستناد

 

 والتصرف بها استبدال األصول  

صول  أو تعويتف باستثناء األمقابل  إلى الدولة مع جميع مكوناته دون  ش ت  والمن ملكية المشروع    تنتقلمدة العقدف    انقااءعند  

م العقد تصفية تؤول إلى الدولة أو تؤول إليها بمقابل أو تعويت محدد. وينظ  ي الوالت بينة في وثائق العقد  لمواالمملوكة للمستثمر  

 المشروع ونقله إلى الدولة.  إنهاء /

 

 ات الخدم مواصفات

الخدمة في    وينبغي تحديد جميع النواتج المطلوبة لتقديم  لخدمات المحددة في دراسة الجدوى.تنقي  إضافي ل  مواصفات الخدمة هي

الشراكةف وتحدد  المرفقة بعقد    (SLAsتفاقيات مستوى الخدمة )الساس  األكل مواصفات الخدمة هذت  وتشض.  طلب تقديم العرو

وفي مرحلة طلب تقديم العروضف ينبغي    (.في ظروف خاصةة العامةف  شركة المشروع )أو الجهينبغي أن تقدمها  الخدمات التي  

اتفاقيات   مسودة  ال لوضع  على  خدمة  مستوى  عناصر  تحتوي  الاتدمالخجميع  بعت  تكون  وقد  ألن  متطلبات  .  مقدمي فارغة 

في العادة فلن  و  العامة.الجهة    افتحددهبقية المتطلبات أو االشتراطات  وفقا لمواصفات الخدمة  أما  تعبئتها  بون ب مطال  العطاءات

تعبئتها تسم  لهم بلجراء  المتطلبات   يتعين على مقدمو العطاءات  ي تغييراتالتي  التحديدف ما لم  يمثل    المحددلشرط  ذا ان هبأ  تم 

 : نش ت المشروعالممكنة لتحديد خدمات وم الطرقتالية التوجيهية ال وتوض  المبادئ  .الحد األدنى المطلوب

المدخالت مواصفاتسو .  مواصفات  بعت  تقريبا  المشاريع  جميع  لدى  يكون  ينبغي ف  المدخالت  ف  الشراكة  مشروع  في  لكن 

طلب تقديم العروضف وتصنيفها بشكل منفصل في مواصفات مسبقا  اروري تحديد هذت الالن م و. ل منها إلى أدنى حد ممكنالتقلي 

تكون لديها مطالب خاصة  الشراكةف قد  عقد  يها بعد انقااء  تؤول إلسنشأة  عندما تكون للجهة العامة متطلبات محددة تتعلق بمألنه  

إقامته  بشأن جانب معين من جوانب المشروع وت  ينبغي  ذلع  مو  بطريقة محددة.ريد  في حدها مواصفات المدخالت    أن تظل ف 

/  با  تؤثر سل  ألنها قدأألدنى   التشغيلية و  الكفاءة  ال  على  مقدمي  على    قيودا  ض  تفرالمدخالت    مواصفات  جميعف  . منشأةأو تصميم 

 لعروض. تقديم افي طلب دخالها ف ولذل  من الاروري النظر في مدى مالءمتها قبل إالعطاءات

نتائج. وبالنسبة لمشروعات الشراكةف  وكمخرجات    عموما  نش ت  مواصفات الخدمات والميتم التعبير عن  .  ترجاالمخمواصفات  

ألصول على  اتحقيق القيمة مقابل المال واالبتكار ونقل المخاطر وأداء  تشجع على  بصورت جيدت  مخرجات  مواصفات ال  تحديدفلن  

قدةف التي  ديد من مؤشرات األداء الرئيسية المعدفع. ومع ذل ف فلن العال  ليةب  فعال لمعايير األداء ب رومدى كامل دورة حياتها  

وتنفي  وقياسها  أن  يصعب رصدها  ويمكن  نتائج عكسية.  إلى  تؤدي  أن  يمكن  إعاقة  المواصفات    تؤديذهاف  إلى  الصرامة  شديدة 

تسم    وال  وللت بطريقة  المخاطر    بتوزيعاالبتكار  هذت  مناسبة.  من  مواصفات  الا من  فلنه  ف  خاطرالمخفيف  تكون  أن  روري 

التغيرات المتوقعة في الظروف من خالل  تناول  وينبغي أياا    ي تنفيذت.شراكة الذي يجرطبيعة مشروع ال  المخرجات متوافقة مع

 المتفق عليه مسبقا لتسهيل التفاوض. ُطر األُ بعت 

  وبما أن   للجهة العامة.   كبيرة بالنسبة  يمة ت قذانهاية مدة المشروع تعتبر  إن حالة وقيمة األصول في  .  حالة مواصفات األصول

ة وكذل   الصيان و  ستبدالاال   األمر الذي يفرض دوراتلجهة العامةف يجب أن تكون في حالة محددةف  ى اإل  تؤولسوف    األصول
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"ف على نفدت مسالعمر االفتراضي  و "القي" أالمتب عمر االفتراضي  "ال  ععادة ب   عبر عن الحالةويُ   هالك.االفتراضات المالية مثل اإل

 الشراكة.  عقدتفق عليه بين الجهة العامة وشركة المشروع في النحو الذي تحددت معايير الصناعة أو على النحو الم

 

أن   تقديم    يحددوينبغي  ومت طلب  للقياس  قابلة  موضوعية  معايير  االستخدام  وافقة  العروض  يجعل  مما  الممارساتف  أفال  مع 

الالمكث  للمواصفات  جمسارية  ف  القياسيةالميع  على  المواصفات  و  .شروعللم  كونات  مواهذت  تكون  أن  البناء يمكن  صفات 

معايير  ومتط )مثل  القياسية  التشغيل  تحديدوبالتالي    .األيزو(لبات  المهم  بحذرف    من  المناسبة  على  المعايير  مالءمة بناء  مدى 

 المشروعف واستخدام الصناعةف وما إلى ذل .

كما   ية وقابلة للقياس.قياسات األداء في طلب تقديم العروضف وينبغي أن تكون موضوعكر  ي ذ : ينبغات األداء الرئيسيةشرمؤ

 ما يلي:  وعقد المشروعأن يحدد طلب تقديم العروض  يجب 

 داء الرئيسية التفصيلية التي تحدد مستوى األداء المطلوب  مؤشرات األ •

 ة  رات األداء الرئيسية المحددطريقة رصد وقياس األداء مقابل مؤش •

   ل يقوم بذما هي معلومات األداء المطلوبةف وكيف يتم جمعهاف ومن  •

 حقوق الجهة العامة في إجراء عمليات التدقيق أو التفتيم العشوائي    •

 األداء يبدأ قياس  متى •

 جراءات بشأنها  اإل نتائج قياس األداء واتخاذ التبلي  وإعداد التقارير حول تم ي كيف  •

 الاعيف  و اء ألدعواقب سوء األداء وتكرار ا •

 عملية إدارة العقود. ل أي تحديث •

 ونظم العقوبات   حقاتصرف المستآليات 

يععتم يمكععن أن صععرف المسععتحقات. وآليععة  بوضععوح هيكععل طععرح المشععروعحيثمععا كععان ذلعع  مالئمععاف يجععب أن تحععدد وثععائق 

"( مععن الموحععدةت وعاالمععدفتعععرف أياععا باسععم "و)مععة بطريقععة الععدفع علععى أسععاس تععوفر الخدللمسععتثمر صععرف المسععتحقات 

ف ليععة ولكععل منهععا خصععائص مختلفععة.  .كليهمععا"(ف أو مععزيج مععن سععتخدمم المو"رسعع )أي قععدرةالجهععة العامععةف ومععدفوعات ال

يتطلععب مععن ال نععه أل رسععوم المسععتخدم نظععراقارنععة ب ثقععة أكبععر للمسععتثمر متمععن  هععة العامععة مععن الج الموحععدة المععدفوعات

ا أنهععا تسععم  للجهععة العامععة بععلدارة األداء بشععكل أفاععل مععن خععالل مععك .أو التحصععيلالطلععب مخععاطر  حمععلالمسععتثمر ت 

تحمععل مسععؤولية ت عامععة " أن الجهععة ال المععدفوعات الموحععدةومععع ذلعع ف يعنععي "هيكععل  عععدم أداء المسععتثمر.مقابععل  خصععمال

وم رسعع تعتبععر آليععةمععن ناحيععة أخععرىف و " طععوال مععدة االمتيععاز.ةالموحععدمععدفوعات "ال وبصععورة مسععتمرة عععن سععدادمباشععرة 

عنععد تقععديم العطععاءات  أكثععر حععذرا  يكععون المسععتثمرين بالتععاليف عععادة مععا ف ومخععاطر الطلععب والتحصععيلعرضععة لتخدم المسعع

بشععكل جزئععي مععن القيمععة مقابععل يععؤدي ذلعع  إلعع  الحععد  وقععدلععى رسععوم المسععتخدم. تسععتند فيهععا اإليععرادات علمشععاريع التععي ل

 الطلب.حكومة تأمين مخاطر ال من مستثمر في بعت الحاالتلب القد يطف والمال للمشروع

 

مقابععل حكوميععة أخععرى بشععراء خععدمات مععن شععركة المشععروع وتععدفع  جهععةجهععة العامععة أو فععي الحععاالت التععي تقععوم فيهععا الو

حععول المسععائل طلععب تقععديم العععروض تفاصععيل آليععة الععدفعف والتععي ينبغععي أن تتاععمن معلومععات  ن يحععددأيجععب  ف10موحععد

 ة:الي الت 

 خم لتالمعالجة امؤشر مناسب  •

 استقطاعات جزائية  ومن خالل ائهاف ر الخدمة وأدي في توف الكليآلية لمعاقبة الفشل الجزئي أو  •

 آلية للتعامل مع التغييرات في متطلبات الخدمة. •
  

 . نموذج العقد 5.6.1.5

 ي: يل ما ف والتي تشملالشراكةكل عقد التي تشللعقود من الالئحة التنفيذية على الحد األدنى ( 25) تنص المادة

 .الشراكة عقد (1

 .، إن وجدتاألرضد إيجار وعق (2

 
 "الدفع مقابل األداءف أو "الدفع مقابل توفير الخدمات" أو "مقابل االستهالك" يشار إليها في بعت األحيان بع   10
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ر الععذي لمسععتثماب : بعععد موافقععة اللجنععة العليععا علععى اعتمععاد التوصععية )تعععرف أياععا بوثيقععة التعهععد( اموثيقددة االلتددز (3

 ومععع الهيئععةختصععة مععة الممععع الجهععة العا توقيعععالفععائز إلععى الالمسععتثمر دعى ف يععُ تععم اختيععارت لترسععية المناقصععة عليععه

يععة هععذت الوثععائقف باسععتثناء اتفاقبيععد أن . التععي تععم االتفععاق عليهععاوثععائق العقععد المرفععق بهععا  اإللتععزام قععةوثي علععى 

الشععروط المسععبقة إال بعععد اسععتيفاء  و تكععون ملزمععة للدولععةتترتععب عليهععا أي آثععار قانونيععة أ السععريةف الضععمان 

 (45دة لماتعريف الالئحة التنفيذية وا)المبينة في وثيقة اإللتزام.  للتعاقد

المشععاركة عطععي المقععرض الحععق فععي والععذي ي ض )المقععر عقععد إحععاللمععن وهععو مععزيج : واإلسددتبدال اإلحددالل عقددد (4

اتفععاق يععنظم هععو عقععد االسععتبدال )والشععراكة( وفسععخ عقععد فععي حالععة ولين مععللمالعالقععات التعاقديععة ومواصععلة 

التععي  روط المرجعيععةوالشععيععل تأهمواصععفات المسععتثمر آخععر بععنفس ب المسععتثمر المتعاقععد شععروط وأحكععام اسععتبدال 

: بععين ثالثععة أطععرافوقيعععه يععتم ت ا وذلعع  السععتكمال مععدة التعاقععد( واععل منهععأو أف المشععروع تععم علععى أساسععها ترسععية

 لمقرضين.ضمان االمشروعف وكالء  الجهة العامةف شركة

مان سععرية اععب ة والهيئععة والجهععة العامعع طععاءاتمقععدمو العوهععي اتفاقيععة يلتععزم بموجبهععا : السددريةضددمان اتفاقيددة  (5

ف وتبقععى سععارية قبععل الحصععول علععى وثععائق طععرح المشععروعالمعلومععات المتبادلععة فععي شععأن تنفيععذها ويععتم توقيعهععا 

 المفعول حتى وقت تشكيل شركة المشروع.

اقة في  ة وعقد شراء الطعقد توريد الطاق )والعقود ذات الصلة مثل    عقد الشراكةوثائق طرح المشروع مسودة  تامن  ت يجب أن  

ت مشرو الطاقة ولي ع  من  (  د  أعالتف    االتفاقياتوغيرها  تسالمذكورة  التنظيمعطاءات  المقدمي  ل  م والتي  عالية  بيانات  .  بلدخال 

أفال الممارسات  بناء على  المرتبطة بهف  عقود  وغيرت من ال  الشراكةعقد    مسودة وضع  ب   مشروعاتال  يوينبغي أن يقوم مستشار

 الدولية. 

 ن السرية. وثيقة االلتزام واتفاقية ضماباستثناء  العقودفا في أي من طر  يستاإلشارة إلى أن الهيئة لدر وتج

 المسائل التالية:  بعين االعتبارلجهة العامة ا انه من االهميه بمكان ان تاع

ع )على سبيل أصول المشرو  تتامنهاالامانات التي قد تكون مطلوبة من المستثمر فيما يتعلق بأي ملكية فكرية   •

 ت في مستشفى(. نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال  تقديمن شركة المشروع ب ميطلالمثالف عندما 

 تعوياهاسعى إلى ت على الجهة العامة أن  يتعينالتي  اتمختلف أنواع الخصوم •

 إلى شركة المشروع  تعويت العامة   ةالجه دفع  أية ظروف خاصة بالمشروع تبرر لما إذا كانت هنا •

 و  حتفظ بالحق في ممارسة السيطرة على موظفي شركة المشروع ت ن ة أعامما إذا كان ينبغي للجهة ال •

يكونيجب   • العامة  ل  ان  حقوق لجهة  استخدام  في  خال   الحق  المشروع  لشركة  الفكرية  من الملكية  مرحلة  أي  ل 

 الجهة العامة و / أو بعد انتهاء عقد الشراكة.إحالل مراحل 

 

أن   ووينبغي  طتوض   المشروع  ثائق  الرح  يُ   بان جوأياا  التي  من  المحددة  فيها  العطاءاتطلب  بتق  مقدمي  لهم  يسم   ديم أو 

 المرتبطة به.  والعقودعقد الشراكة مسودة   مالحظات علىمدخالت أو 

 من الالئحة التنفيذية على العناصر اإللزامية التالية في عقد الشراكة: ( 26رقم ) تنص المادة باإلضافة إلى ذل ف

   العقدموضوع  •

 االستثمار.بناء ومدة مدة الة املف شمدة العقد •

 المشروع  لنشاء االلتزام ب  •

 مقابل تحصيلهاخدمات ود التحدي  •

 والامانات والتعهدات اإلقرارات  •

 إجراءات التشغيل   •

 لتقييمآلية او اتختباراال •

 تشغيل المشروع   •

 وعملة الدفع طريقة المحاسبة  •

 التأمين  •

 رالتقاري السجالت و •

 ازلالتن  •

 ائي إنذار أو حكم قا إلىجة حاالت فسخ العقد دون حا •
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 العامة لمصلحة عقد لتصفية المشروع وإنهاء ال •

 أسس التعويت  •

 للعقداللغة المعتمدة  •

 طرق فت المنازعات  •

 الدولة وفرها ة ت أي أصول عيني ب حق االنتفاع  •

 الفنية والبيئية والمالية واالقتصادية للمشروع االشتراطات  •

 المة األمن والسشروط  •

 م.ألطراف والتزاماتهلعالقة بين اد اتحدشروط وأحكام أخرى  ةأي  •

 

 مقدمي العطاءاتوالقانونية والمالية المطلوبة من  يةنفالمعلومات ال. 5.6.1.6

المشروع   طرح  وثائق  تحدد  أن  من    جميعوضوح  ب يجب  المطلوبة  العطاءاتالمعلومات  الفنية    مقدمي  بالجوانب  يتعلق  فيما 

 انونية لعطاءاتهم.والمالية والق

 : مقدمي العطاءات الية من على األقل المعلومات وااللتزامات الت وثائق طرح المشروع طلب ت أن ينبغي و 

 ف والشركات األم. الجهات الممولةبما في ذل   العطاءاتفالتحالفات التي تم تشكيلها لتقديم عن  الكشف الكامل •

الفنية • الجوانب  تفاصيل  جميع  بما في ذل  جميع  الصلة. وينبغي  ف  ي أالخدمة ذات  العطاءاتمن    طلبن  إعداد    مقدمي 

تحدد الجهات العامة اتفاقيات مستوى الخدمة    ون جزءا من عقد الشراكة. وحيثما الاتفاقيات مستوى الخدمة التي ستك

أحد  باعتبار  األساسيةها  تالدُنيا  المتطلبات  أن  عليها  يجب  اف  طلتناول  في  القياسية  والمواصفات  تقديم لخدمة  ب 

عم ولتبسي   الخدمة  اإلعداد  ليةالعروض.  مستوى  اتفاقيات  تكون  أن  يجب  عقد مقرال  المالحق  ضمنف  لمشروع  رة 

من   الرئيسي  الجزء  في  وكذل   ومام   .نقدمي ت مال  عروضالشراكة  شكل  من  ويختلف  الخدمة  مستوى  اتفاقيات  ون 

العامة   ف الخات  تطوير مواصفب كبيرة    ي عنايةأن تول  (ومستشارها)مشروع إلى آخرف ولكن يجب على الجهة  ي  دمة 

 مشروع عقد الشراكة. الصيغة النهائية ل

ل الخاص  تقديم معلومات عن الجهة التي ستقدم التموي   مقدمي العطاءات. ينبغي أن يطلب من  التمويل  مستوى التزام •

الدين   بتمويل  الشركة  التزام  مدى  المالوعن  رأس  ووأسهم  المطليت .  االلتزام  مستوى  ماف حدد  حد  إلى  للتمويلف  وب 

المشروع  دة  جوب  طرح  المقتروثائق  تؤدي  أن  المرج   ومن  الجدوى.  إلى  ودراسة  بالتمويل  الملتزمة  غير  حات 

 ولة. مفاوضات مط

التزام مقدم العطاء    (.الشركات)حوكمة    الشركة  إدارةترتيبات   • دارة  مع عرض خطة مفصلة إلباإلدارة  يجب إظهار 

بحيث  تحالف  . ويشكل أعااء التحالف شركة  م األ  ت ركاللش  الشركاءج نسخ من اتفاقيات  شركة المشروعف وكذل  إدرا

مرح في  تصب يمكن  أن  ال  لة الحقة  ف  تحالفشركة  امخرين  المساهمين  جانب  إلى  المشروعف  في شركة  ي مساهما 

 شركة المشروعف أي الجهات العامة والمواطنين الكويتيين / الهيئة.

تفاصيل كافية    العطاءاتي  دمقممن    وثائق طرح المشروعطلب  ت . يجب أن  ماليالهيكل  ال • تقديم نماذج مالية تتامن 

مويل. وسيتم الت طريقةعلى طبيعة  مقدمي العطاءاتوستتوقف استجابة  بالتفصيل. العرض المنافسة بتحليل  تسم  للجنة

مويل ت فيد من  ست ي سوف  روع  شمن الميزانية العمومية لشركة خاصةف في حين أن تمويل الم للشركات  تمويل  التوفير  

ملدي ا المشروع.  حدود  ن  لشركة  عن  الرجوع  النظر  تحاالختالفاتوبغت  كافية  تاج  ف  معلومات  إلى  المنافسة  لجنة 

مقدمي يجب على  ويمكن توفيرت واستدامته طوال فترة المشروع.    تمكنها من تحليل هيكل التمويل وتحديد ما إذا كان

ي   العطاءات إدار  في عطاءاتهمبينوا  أن  اكيفية  أسعار  مخاطر  ستحقق    من خالل  ئدةلفاة  وكيف  التحوط  هذت  ترتيبات 

 . المال دتف قيمة مقابلترتيباتف إن وجال

يحدد  .  الامانمتطلبات   • أن  نوع  ينبغي  بوضوح  العروض  تقديم  على    ضمانأي  ل   ومب طلب  يتعين  كفالة  مقدم أو 

من إجمالي سعر صل  منفكمكون    الامانكلفة هذا  اب ت احتس ل مقدم عرض  على    وأن يشترطف  تقديمه  العطاء الفائز

 لخدمة وااللتزامات المتعلقة بالصيانة. خر في بدء امقابل التأ ضمانوينبغي أن يشمل ذل   .تعطاء

المالية • النماذج  المعلمحتويات  ترد  ل.  المالية  النماذج  في  الهامة  العطاءاتومات  تقديم  مقدمي  يحدد طلب  أن  وينبغي  ف 

  مقارنة نموذج مقدم العطاء مع نموذج من  لجنة المنافسة  لتمكين    مات لذي سيتم به عرض هذت المعلوالعروض الشكل ا

 عية أدنات لكل مشروع. قائمة المرجينبغي مراجعة الو .يناألخر مقدمي العطاءاتدراسة الجدوى المتكاملة ونماذج 

 : أن يجب على كل نموذج مالي
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o حدد. الم وب فقا  مع برنامج الحاسن متواأن يكوونسخ مطبوعة و ةإلكتروني  يكون بصيغة 

o  شرح شامل ومفصل للنموذج وكيفية تشغيله  مصحوب ب 

o  ة. عن جميع االفتراضات الكلية والجزئية والعام ح بوضو يُفص 
o  طلب    أن يحدديجب  )والمالف    نظرا  لتغير قيمة  –في طلب تقديم العروض    يكون له تاريخ أساسي كما هو محدد

   (طاءاتالعيع ة محددة تكون مشتركة بين جمتقديم العروض نقطة زمني 

o  أساس نصف سنوي ف وبعد ذل  علىاإلنشاءعلى أساس شهري لفترة يُعرض  

o  تقديم ملخصات سنوية عن كل سنة حتى انتهاء عقد الشراكة 

o  د  يانات المطلوبة بالقيمة االسمية والحقيقية وصافي القيمة الحالية )باستخدام سعر الخصم المحدعرض جميع الب ي

  (في طلب تقديم العروض 

o بالتفصيل ؤسسي للمشروع هيكل المالف أو المتقدمتحالف للهيكل  مدي تق 

o نفقات الرأسماليةف أموال للمشروعف بما في ذل  ال الستخدامجدول يقدم معلومات تفصيلية حول مصدر التمويل و

االستبدال(ف   ذل   في  )بما  التشغيل والصيانة  تكاليف  توزي ومجموع  تفاصيل  اإليرادات  ع  مع  افتراضات  جميع 

  خدمينمن خالل رسوم المست و أ ( الدفع الموحدالمقابل الذي تدفعه الدولة )باتف سواء من حساوال

o   ي  ألرض المخصصة للمشروع أو حقوق االنتفاع أو  ألمقابل اتفاصيل المبال  الواجب دفعها للجهة العامة  يقدم

لتنفيذ   يةلقانون الحقوق ابل  مقالجهة العامة  ف وللمشروعلها  خصصت ألصول التي  مقابل الدولة  جهة أخرى تابعة ل

 ئوية من األرباح المكتسبة ة منسب كإما كمبل  محدد أو شروعف مال

o ستويات المقترحة للدين وحقوق الملكية  وخطة التمويل الهيكل التمويلي للمشروعف بما في ذل  األنواع والم يقدم

تحدد  االفتراضات  وجدول   التي  والمبالالتمويلية  المصادر   واألحكام  والشروطف  التمويل  اتمخداواست    جميع 

 ف والرسوم  والتكاليف األساسيةف والهوامم

o   إلجمالي حقوق الملكية التي   األسهم المحتملة لكل عاو من أعااء التحالفف مع النسبة المئويةيقدم تفاصيل

 يمثلها  

o   المال  تفاصيل  يقدم راس  في  المشاركة  المساهمي و قروض  يجب  قرض  والتي  مصدرن  تتامن:  ويل  تمال  أن 

يستطيع    ومقدار التي  بهاالمساهمين  األموال  واإللتزام  ذل ف    -مساهماتهم  د  موعف  يُ ي وبدال من  أن  في  قدم  حب 

 لبيانات المالية للشركات التي تقدم التمويل  مجموعة كاملة من ا ةهيكل تمويل الشرك

o ه  يبين أو  المشروع  تمويل  هيكل  في  الدين  المحتكلفة  الشركات  تمويل  ي بحي ف  وطيكل  مستوى  بين  ث  بوضوح 

هذت الرسومف بما في ذل  جدول الديون لكل تسهيل ائتمانيف كل  تشعوامل التي  الس وُس األُ الرسوم والهاممف و

 مدفوعة والرسوم وجداول السداد. الفوائد الو  وجدول السحب

o  وتكاليف ترتيبات التحوط المقترحة ألسعار الفائدة  بيان أسس 

o  التاخم   معدل افتراضاتبيان 

o للعمالت األجنبيةف واستراتيجيات التحوطف   يوض  االنكشافجنبيةف وبالعملة األأي سلع أو خدمات مقومة د دي تح

 وحسابات سعر الصرف  

o  ئدة.األساس لرسملة الفابيان 

o شرح شامل ومفصل لجميع افتراضات المعاملة الاريبية  يقدم 

o  العائدية وفئات جميع نسب االنتاج الرئيسبيان  

o  يع الحسابات االحتياطية وهياكل التأمين مة جأرصدبيان 

o  التدفق النقدي قوائم لميزانية ف واألرباح والخسائرف ولعة توقالمالتقديرات يقدم 

o   حساب القمعدل  بيان  الحالية  صافي  تقديم ليمة  طلب  في  المحدد  الخصم  معدل  باستخدام  الحقيقية  إليرادات 

 العروض  

o ف من حيث القيمة الحقيقية واالسمية  ل التمويل والارائبقب  وقعمعدل العائد الداخلي المت ب بيان حسا 

o  لعكس    انبي كتعويت  الملكية  واالسمي على حقوق  الحقيقي  العائد  األساسي على حقو الحساب  الملكية عائد  ق 

 طوال مدة عقد الشراكة  

o   الحساسيةتحليل  يقدم   (sensitivity analysis  )والتشغيلية  سمالالرأ لنفقات  ل وأسعار   ةفائدالفومعدالت  ية 

وفترات   واستحل سماح  ال الفائدةف  الدينف  أصل  والتاخمف  سداد  الديونف  الكويتيف قاق  الدينار  قيمة  وانخفاض 

 ومعامالت العمالت  

o  لفة تسعير المخاطر  وأساس وتكيحدد 

o ة لكي الم أياا نسبة الدين إلى حقوق    لتمويل المشترك لمشروع الشراكة بين الحكومة والمستثمرف يحددبالنسبة ل

 . عمر المشروعلقرضف ونسبة تغطية عمر اطية خدمة الدين السنويةف ونسبة تغطية المقترحةف ونسب تغ
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 منهجية التقييم  .5.6.1.7

طرق  ف ألن  التفصيلية أو تخصيص عالمات  تسجيل النقاططرق    واسعة بدال منتقييم  يم العروض فئات  طلب تقدينبغي أن يقدم  

النقالتق تسجيل  خالل  من  عالماتأو  اط  ييم  ب إل     تؤدي   تخصيص  وليس  التقييمف  بحسب  العروض  قيمة  أفال  حسب  تصميم 

الللمشروع.   أنه  أو  رئيسية  المخصصة لكل فئة  عالمات  وينبغي عدم الكشف عن عدد  بيد  تقديم العروض.  فئة فرعية في طلب 

 وزان.ع الاواب  واألق مدقي و العطاءات عملية قابلة للت ينبغي وضع منهجية للعملية والتقييم بحيث يامن مقدم

تامين    سيتمدرجة. و  100الفنية والسعرية للعطاء سيتم منحها عالمات من  العناصر  طلب تقديم العروض أن  وينبغي أن يحدد  

باستخدام  حصلت عليها  التي  الدرجات   الكلية لمقدم العطاءف  النتيجة  الفي  للمتوس   نتيجة  أ × )ال  :رج لما  حسابيمعادلة بسيطة 

 ج  ( =100 /النتيجة المالية )×  ب( +  100/  ةالفني 

 : حيث

 %(  70% و  50)بين ني الفالوزن هو  أ

 %(. و 50% و 30المالي )بين الوزن هو  ب

 . مقدم العطاءتي حققها هي النتيجة اإلجمالية ال ج

هذت   تطبيق  المالمعادلةوألغراض  عوامل  جميع  إلى  "الفني"  عبارة  تشير  غير  ف  التقييم  قيد    وتختلف .  ماليةالمل  العواشروع 

تحديدها خالل  من مشروع إلى آخرف  المالية  والفنية    األوزان تقديم العروض.  ويتم  المتكاملة وإعداد طلب  في ودراسة الجدوى 

 .ماليعرض الالالفني أكثر وزنا من  العرضف يجب أن يكون جميع الحاالت

لى اقتراحات لفئات فرعية أخرى تحتاج إكما تم أياا  تقديم  ة.  الي المإطار العناصر الفنية وم في  لتقيي افئات  وفيما يلي الحد األدنى ل

 امل الذي يقدمه كل عرض. التقييم أياا الحل المتكامل الش كما سيتناول هذا ة.تنقي  على أساس كل مشروع على حد
  

 فنية ال عتبارات اال (أ)

 : اإلنشاءاالعتبارات الفنية خالل مرحلة 

 ت. وابتكارته وتشغيله كلفة ت وفعالي التصميم جودة وسالمة و مدى •

أو    ةطويل األجل إذا كانت هناك حاجة للتوسعليفف بما في ذل  التخطي  التصميم ومتانة تقديرات التكاالمستوى   •

 . تقبلالمسفي  ري التطو

 واالمتثال للتشريعات البيئية  مادية الحيوية التأثير على البيئة االجتماعية وال •

 . نيةوالجداول الزم للتنفيذ بليهالقا •

 . ويللبدء التشغ دمج التصميم والتطوير والعمليات مع برنامج واض  •

 تي يقترحها مقدم العطاء نظم إدارة الجودة ال •

 

 ليم:االعتبارات الفنية خالل مرحلة التس

 مواصفات الدُنيا.للمدى تجاوز أهداف األداء المقترحة ونظم القياس  •

 التشغيل  طريقة  •

للم ع  ونو  جودة • المقترحة  التجاري لكين ولهست الخدمات  النمو   / للتسويق  راكة  مشروعات الشخطة طويلة األجل 

 للدخل  المدرة

 أهداف المشروع.في تحقيق صول وصيانتها إدارة األ التي يتبعها مقدم العطاء في ممارسات ال إلى أي مدى تُسهم •

 ارسات  الهيكل اإلداري المقترح والموظفين والنظم والمم جودة •

    قنيات المعتمدتلت ذل  استخدام افي ما جودة خط  السالمةف ب  •

 ت القائمة المشروع مع الخدما تكامل  •

    مقدمو العطاءاتجودة نظم اإلدارة التي يقترحها  •
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 ية   االمتثال للتشريعات البيئ  •

 متابعة ورفع التقارير. الالجهة العامة فيما يتعلق ب االمتثال لمتطلبات  •

 لمااعفات التي يمكن التغلب عليها بسهولة.ا من الحد األدنىفب شروعف دون أو سهولة تشغيل الم  •

ل • الشاملة  والجودة  ولخدمات  ومؤشرات  التجهيزات  للمواصفات  ومطابقتها  المشروعف  سيوفرها  التي  المنش ت 

 مستوى. ل  الذف والتدابير الرامية إلى الحفاظ على طلب تقديم العروضء المطلوبة في  األدا

 

 

 انونية رات القاالعتبا ( ب)

 ة ما يلي: قانوني ال راتتشمل االعتبا

 . مقدمي العطاءاتقوة شركة المشروع الخاصة ب  •

   ء المساهمينالشركافي هياكلهم واتفاقيات  مقترح تنعكسالفي  مقدمي العطاءاتهل إجابات أو إقرارات  •

 لمال  و ف ومشاركة كل عاو في رأس االتحالفتجات  تحالفمستوى التزام كل عاو من أعااء ال •

على سبيل المثالف عقد )والعقود األخرى ذات الصلةف  عقد الشراكةترحة( لمشروع لمقت ايال)أي التعداإلضافات  •

 رحة. المقت المحتملة لإلضافات ثار املوقود في مشروع الطاقة( وتوريد ا

 

 المالي(: عرض الالسعر )أو  (ج)

المالية    السعر يختلف   المفلفني.  العرض ا  جزءا من   التي تكون  للمقترحعن الجوانب  بكيفية تتعلق  (  المغطات سابقاة )الي الجوانب 

ب موال  بتدبير األشركة المشروع  قيام   التكاليفف  موجبهاوالشروط التي ستعمل   استراتيجيات   وجودةف ومدى مالءمة افتراضات 

  الة وك  )أو أي  جهة العامةل على اوع  يشير السعر أو العطاء المالي بشكل عام إلى تكلفة المشر  بينماالتخفيف من المخاطر المالية.  

و أخرى(  ي وه  المستخدمين.على  حكومية  المتعلقةو  الرسوم  األر  شمل  استخدام  والبحقوق  الالئحة  وتشترط  .  مساعداتاضي 

 تقييم العطاءاتف بما في ذل  االعتبارات التالية: عملية كعنصر متميز في غطاء المالي ال السعر أويتم اعتبار التنفيذية أن 

روع طوال  أن يتحملها المستفيدون من أي خدمات أو منتجات يقدمها المش  قعيتوالتي  فة  مستهل  / التعر ر الأسعا •

   عقد الشراكةمدة 

تدفعها   • التي  العامةالمبال   المقدمةف إن   عقد الشراكةى فترة  إلى شركة المشروع على مد  الجهة  مقابل الخدمات 

 وجدت  

لل  • المستحقة  العامةالمبال   المشرمن شرك  جهة  فترة  ة  مدى  على  )حقوق    األرضإيجار    مقابل   شراكةال  عقدوع 

الستخدامها هما  ألصول المقدمة من قبل أي من مقابل امملوك للدولة  آخر  كيان    أي  أو  جهة العامةاالنتفاع( أو لل

 المشروع والتشغيلف حسب االقتااء  و  في تنفيذ

تدفع • تنفيذمقابل  شركة المشروع  ها  أي مبال   محددا أو نسبة  غا  مبلسواء كان  وتشغيل المشروعف    من  الحق في 

 عة لشركة المشروع. مئوية من األرباح المتوق

 

 اعتبارات مالية أخرى: 

 لتكاليف تحمل اوموالئمتها للقيود المتعلقة ب التكلفة اإلجمالية للمشروع  •

دة  نظم إدارة الجويف  تساب تكالقد تم اح  ان واقعية النفقات التشغيلية والرأسماليةف بما في ذل  تقييم ما إذا كمدى   •

 في النموذج المالي. 

 منش ت التي سيقدمها المشروعف مقارنة مع العطاء المالي  لاالتجهيزات وفعالية تكاليف الخدمات ومدى  •

بماسالمة   • الماليةف  أسعار   المقترحات  وتقلبات  والصيانةف  التشغيل  تكاليف  في  للتغيرات  حساسيتها  ذل   في 

 دية  قالن ات التدفق وحجمأسعار الفائدةف العمالتف والتاخمف و

 هيكل التمويل  سالمة  •

 تمويل في هيكل الالحصص مستوى وطبيعة  •

 يل وأحكام تقديم التموالمساهمينف وشروط  مستوى االلتزام الذي أبدات مقدمو الديون و •

 االنحراف عن شروط طلب تقديم العروض  مدى  مستوى المخاطر المفترضةف و •
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 غطاء التأمين المقترح. تكلفة ومستوى وطبيعة •

المخاطر   فيما يتعلق بطبيعة ومدىف والذي ينبغي اختبارت مقدمو العطاءاتمخاطرة المقترح من قبل ال حجم •

 ها.من  تخفيفتدابير الالمخاطر ووقوع واحتمال 

 

  التي و( بعة للجنة المنافسة )أي لجنة فرعية تا ةمختلف ة: في الممارسة العمليةف سيكون هناك فرق تقييم فرعي المتكامل  شاملالالحل 

هياكل التقييم مالحظاتها بشأن  ية وما إلى ذل ( وتقدم  ية والمالوالقانون   فنيةمحددة )ال  مجاالت  في    دراسة الدراسة المكثفةري  ستج

  تساؤل هذا اليجب على لجنة المنافسة طرح    فومع ذل ف في نهاية العملية  باتخاذ قرارات أكثر استنارة.  االرسمية التي تسم  له

هل    وبعبارة أخرىف  ؟"جهة العامة قيمة مقابل المال لليستطيع توفير    واحدحل متكامل  إضافة ك   عرضال  جميع مكوناتتقدم  "هل  

مقدم  يقول  المخاطر الذي  هل هيكل    في القسم المالي؟مع ماتم احتسابه  بشكل صحي     يتوافق  القسم الفني تم حسابه كتكاليف في    ما

 (؟ هوامم العقد)ني في القسم القانوبشكل سليم  ه سيطبقه مترجمالعطاء أن 

 

 طلب تقديم العروضاعتماد . 5.6.2
 

يا للموافقة عليهاف حالما يتم  ف إلى اللجنة العلعقد الشراكةف بما في ذل  مسودة  طلب تقديم العروضق ائ ة لوث مسودة كامل يجب تقديم  

إدارة   موافقة  على  والتشريعالحصول  توزيع  .  الفتوى  يجوز  العروضب  طلوال  اعلى    تقديم  قب   تاءالعط مقدمي  ل  المؤهلين 

 . اعتمادها من اللجنة العليا

 

 الطرح إدارة عملية عند امة رات هاعتبا. 5.6.3
 مكافحة الفساد  .5.6.3.1

ب تعتبر   معرضة  الشراكة  بالفساد  شمشاريع  التأثر  لمخاطر  كبير  تصور  كل  األقل  على  وذل   الوجود  أو  لحجمها فسادف  نظرا 

واضحة للتعامل    شروط وإجراءاتاسة مكافحة الفساد للمشروعف مع  توقيع على سي ال  فسةيجب على لجنة المناودها.  قي تعدرجة  و

خطة   تتامن  أن  ويجب  األنشطة.  هذت  مثل  العطاءات    الطرحمع  تقديم  السلوك  لإلفصاح  ضمانات  وعمليات  قواعد  ومدونة 

 المنظمف والمراجعة الداخلية والخارجية.  واإلشراف

 

 اإلفصاح .5.6.3.2

أعاا جميع  لعلى  والمناف  جنةء  السة  م  مشروعمستشار  بين  محتمل  تاارب  أي  عن  والعائلية  الكشف  الشخصية  صالحهم 

ف  وتنفيذ إجراءات مناسبة لالستجابة لذل . ويجب صياغة  هيئةلامدير عام    من قبل  اإلفصاحيجب تقييم هذا  والمشروع.  ومصال   

 لقرار.ى اعل  يؤثر فيه تاارب المصال أن  يمكنمنصب عن أي  الموظف مثل إبعاد 

 

 مدونة قواعد السلوك  .5.6.3.3

لجنة أعااء  جميع  و  على  الالمنافسةف  سلوك  مشروعمستشار  مدونة  على  التوقيع  المتط  تقتايف  من  لمجموعة  لبات  االمتثال 

  لة ماث على مدونة سلوك مأن يوقعوا  المؤهلين    مقدمي العطاءاتلمشروع. كما يجب على جميع  المصلحة العليا لاألخالقية لتحقيق  

على  واكون ي ألعااء لجنة المنافسةف بحيث وضع شروط مرجعية ي ذل ف ينبغ وباإلضافة إلى.  أفال الممارسات الدوليةوفق تعد 

 معرفة نطاق عملهم. مف وعلم تام بحقوقهم ومسؤولياته

 

 التدقيق الداخلي والخارجي .5.6.3.4

 المزايدة وينبغي تقييم عملية    مستقل.  مدققتعيين  خالل    نم  ح الطرلي وخارجي لعملية  ق داختدقي   الترتيب إلجراءمن الاروري  

أساس  ية  الفعل اتباع  الطرحخطة  على  لامان  اإل  المحددة  صحيحة.  جميع  بطريقة  من   ا  ضروري   ا  أمرر  يعتب وهذا    .جراءات 

تمت لالجراءات    يلت ا   العملياتمدى امتثال  على    ف وينبغي أن ينصب التركيزةالرشيد  اإلدارةمنظور ضمان الشفافية وممارسات  

ومن الناحية    شكاوى الحقة.  بال  األهمية لتجنب أي  ا  أمريعتبر  المقدمة    العطاءات  تقييمتدقيق إجراءات  إن  كما    .الواجبة االتباع

 . المستثمر المفالبلجراء التدقيق الخارجي في مرحلة ديوان المحاسبة يةف يقوم العمل
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 المحظورون ردونالمو. 5.6.3.5

التنافس على  محظورة  ركات ال يسم  لهذت الش  المحظورين. وال  لسلع والخدماتا  يتحتفظ بقائمة بمورد  يت أن لكوة اينبغي لحكوم

طلب تقديم العروض  ينبغي أن يبين  وعند الارورةف    ف لفترات زمنية محددة.كةالشرامشروعات  األعمال الحكوميةف بما في ذل   

 يدها في المشروع. تحددهم الجهة العامة كمؤهلين لتور لتيد اوجيا أو المواتمدين للتكنولالموردين المعأياا 

 

 يةبيئة األمن . ال5.6.3.6

التجسس الصناعي. وينبغي أن تشمل الخطة حماية  خطة أمنية لمنع جميع أشكال تامن خطة طرح المشروع  من الاروري أن ت 

 .  من تدابيرلى ذلوما اقاعات االجتماعاتف تأمين سرية الوثائقف و

 

 مقدمي العطاءات مع مؤتمرات   ..5.6.3.7

 

المؤهلين مسبقا طرح أسئلة  مقدمي العطاءات مقدمي العطاءاتف حيث يمكن للواحد أو أكثر  يجب على لجنة المنافسة عقد مؤتمر

وفقا لقواعد مكتوبة ت العطاءايجب أن تتم جميع مؤتمرات مقدمي و. تقديم العروضوثائق طلب فيما يتعلق ب   مالحظاتقديم وت 

على مرحلتينف وقد تطلب اللجنةف في هذت   لعطاءاتتقديم ايتم ذل  أياا عند إجراء عملية تسجيلها. وينبغي أن جب وي  مسبقاف

 لمناقشة وتوضي  العطاءات األولية. كال على حدة  العطاءاتالحالةف عقد اجتماع مع مقدمي 

 

 الموجهة لهممالحظات الو العطاءاتمقدمي  التي يطرحهاأسئلة  .5.6.3.8

  
ف يجوز لمقدمي العطاءات أياا تقديم أسئلة خطية  ؤتمراتيستطيع مقدمو العطاءات طرحها في المافة إلى األسئلة التي  إلضوبا

  م ت ي   فالالخاصة    فنيةمقدمي العطاءات بشأن المسائل السرية المتعلقة بحلولهم ال  جابات على أسئلةبالنسبة لإلإلى لجنة المنافسة. و

ف جنبا إلى  مقدمي العطاءات  يعجمف ويجب إرسال جميع الردود على األسئلة األخرى إلى  طرحها  ذي ال  مقدم العطاء   إلى  إرسالها

هذت التوضيحات قد  إال أن  ف  طاءاتهمكجزء من ع  قدمي العطاءات مإلى  يتم توثيق أي توضيحات من /    في حينو   جنب مع السؤال. 

تعديال   تشكل  أو ال  العطاءاتعلى  و   لعطاء.لتشكل  لتقديم    ةلمدبا  التقيد  مقدمي  قبل  أسئلتهم  المحددة  توضيحات  والحصول على 

 العطاء.تقديم 

 

ل إشعارات  إصدار  أياا  المنافسة  للجنة  العطاءات يجوز  ب   مقدمي  إخطار  القراراتبلبالغهم  تغييرات  هم  أو  على  بأي  تطرأ  قد 

 .  طلب تقديم العروضوثائق 

 

 مرحلة تقديم العطاءاتل خالات التحالف تغيير .5.6.3.9

األمر ربما وهذا    خالل مرحلة تقديم العطاءات.للدعوة للتأهيل  استجابة  ات التي تشكلت  التحالفتتغير    عديد من الحاالتف قدال  وفي

الذي   نفس المستوىب مؤهالته على األقل  ب   تحالفاحتفاظ الف بشرط  التحالف كليا  ة المنافسة من انسحاب   لدى لجن يكون أكثر قبوال  

دون موافقة خطية من لجنة    تحالففي ال  لموافقة لجنة المنافسة. وال يسم  بأي تغييرهذا التغيير  ع  يخاف وليه قبل التغييركان ع

 تقديمه. أي عطاء بعد ال يمكن تغيير مامون كما المنافسةف 

 أدنات:وينبغي أن يحدد طلب تقديم العروض إجراءات تغيير التحالفاتف وذل  على النحو المبين 

ب   نةلج  بلبالغالتحالف    يقوم • سب المنافسة  كاملة عن  تفاصيل  كتابةف مع  المقترحف  المعنية التغيير  واألطراف  التغيير    ب 

 وأثر هذا التغيير على التحالف.

نفسها   إجراءات التأهيلالتحالفف وذل  باستخدام    تأهيلإلعادة    التأهيلايير تقييم طلبات  لجنة المنافسة نفس معتطبق   •

أمكن(   )حيث  يكون  ما  أن  ي   يارالمععلى  أن  الذي شهدت  التحالف  حرز  المطلوب هو  التغيير  األقبعد  عدد  نفس  ل  على 

 . خالل مرحلة التأهيل المسبقالتي أحرزها النقاط 

 كتابة. و بذل   بلبالغ التحالفالمنافسة  لجنةاعتمادتف تقوم في حال و •

وفي   بديل. زمنية محددة لتقديم مقترحلة مه تحالف كتابة بذل  وقد تمنحهيتم اعتمادتف تقوم لجنة المنافسة بلبالغ الإذا لم  •

 تحالف غير مؤهل. لايعتبر حال فشل ذل ف 
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 مقدم العطاءل الدراسة المكثفة 5.6.3.10

 

الجهة  الخاصة ب   الدراسة المكثفة  نتائج  القائمةف ونش ت  موقع المشروع والموزيارة    وقتا  دم العطاء  لمق  الدراسة المكثفةتطلب  ت 

. ويجب أن تحدد هذت  م العروض طلب تقدي في    دراسة المكثفةلليجب تعريف بروتوكوالت االتصال  و  ن(.دون ضماتقدم  )  العامة

 ثما يكون الوصول مقيداف يجب ذكر ذل  بوضوح. التدابير كيف ومتى ينبغي أن يتم هذا الوصول واالتصال. وحي 

 

 

 فترة صالحية العرض .5.6.3.11

 

العيحدد   ل  طاءاتمقدمو  المنافسة ي و.  عطاءاتهمصالحية  مدة  للجنة  أياا    نبغي  تقترح  تقدي في    مدة إرشاديةأن  العروض طلب    م 

 . مقدمي العطاءاتلتوجيه 

  

  

 تقديم العطاءات  .5.7

 

 األكثر أهمية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات: هي المادة انون الشراكة من ق( 9رقم ) المادةتعتبر 

 

انون ان تتناوله ذية فاال عما اوجب القمناقصات العامة تنظم الالئحة التنفي ال  شأنب   1964لسنة    37القانون رقم  باالستثناء من    "

احكام  بالتن  من  الخ  اجراءات  -ظيم  واالجراءات  والقواعد  والترسية  والجهة الطرح  وماليا  فنيا  وتقييمها  العطاءات  بتقديم  اصة 

يتعين ان  رزواب واجراءات فت  المظاريف    فالمختصة بذل  التي  يل المسبق او الالحق  ها كل مظروف والتأهامن يت   المستندات 

 " ته ومواعيدتف وقواعد واجراءات الحوار التنافسي.لتأهيل واالعتراض على قراراتها واجراءاوالجهة المختصة با

 

 وفيما يلي المواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية:

  

 ت ( الدعوة لتقديم العطاءا 31)المادة 

 
تتم همف والمشروع لتقديم عطاءات للحصول على وثائق طرح المستثمرين المؤهلين بدعوة  مةالعا جهةال بالتعاون معتقوم الهيئة 

وبلغتين عربية وإنجليزية وغيرها من وسائل  على األقل  تيتين يوميتين جريدتين كوي نشر في الجريدة الرسمية و ال الدعوة من خالل
يئةف وذل  ع طبيعة المشروعف وكذل  النشر في الصحيفة االلكترونية للها مطتهلية التي يتفق اإلعالن بواساإلعالم المحلية أو الدو

 مناسبا  لهذا الغرض.حسبما ترات الهيئة 

 
 ما يلي: ءات دعوة لتقديم العطاتامن الويجب أن ت 

 الموعد النهائي للحصول على وثائق ومستندات طرح المشروع.  (1

 م.لشراكة ومالحقه معهد اعق المعنية والتي سيتم توقيعة الجهة أو الجهات العام (2

 مدة االستثمار (3

 أرض تملكها الدولة.  ا إذا كان مقاما  علىموقع المشروع وبيان م (4

 الحصول عليهاف بعد إبرام اتفاقية السرية. مقابل الحصول على وثائق طرح المشروع وكيفية  (5

ا  من تاريخ نشر الدعوة في  يومين ة والذي يجب أن يقع بعد تسعالميعاد النهائي لتقديم العطاءات بالتاريخ والساع (6
 تقديمها.  الجريدة الرسميةف وطريقة ومكان

 المزايا واإلعفاءات الجمركية أو الاريبية التي يتمتع بها المشروع (7

 
ها السرية  د موافقة اللجنة العليا تقديم العطاءات بوسيلة من وسائل االتصال االلكترونية التي تتوفر في ويجوز بع
 الالزمة. 

 
 االستفسارات المتعلقة بوثائق طرح المشروع ( 32)  المادة
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استفسار أو  العامة طلب إيااحات من مقدمي طلبات التأهيل أو العطاءات وذل  بشأن أي تنسيق مع الجهة يجوز للهيئة بال
ؤكد  ة ت ضافأو وثائق إلومات أو بيانات غموض قد ترات في هذت المستنداتف كما لها في أي مرحلة من مراحل الطرح أن تطلب مع

ال يتجزأ من  جزءا  المستندات التي يقدمها المستثمر بهذا الشأن قدرة المستثمر على تنفيذ المشروعف وتشكيل اإليااحات و
 عطاءت. 

. 
ا في وثائق المنافسة وفقا  للشروط والاواب  التي يتم تحديده ل أوي التأهتقديم استفسارات بشأن شروط  رينللمستثمويجوز 

 مشروع. ال طرحالتأهيل ووثائق 

 

 ( تعديل الشروط المرجعية33المادة ) 
طاءات بشرط إتاحة مدة  العامة إجراء تعديل على وثائق الطرح وذل  قبل الموعد النهائي لتقديم الع سيق مع الجهةللهيئة بالتن 

 زمنية كافية للمستثمرين المؤهلين إلعداد عطاءاتهم.
وعلى   فسةاقتراح لجنة المنافلهيئة ومعتمد من اللجنة العليا في ضوء ر امدي ع من قبل ت بموجب ملحق موقوتصدر تل  التعديال

الملحق دون مقابلف وتعتبر هذت المالحق جزءا  ال   الهيئة دعوة المستثمرين المؤهلين الذين قاموا بشراء وثائق الطرح الستالم ذل 
 يتجزأ من وثائق الطرح.  

 قوق المكتسبة للمستثمرين المؤهلين. الحت ب التعديال يتعين أال تخل هذتوفي جميع األحوال 
 

 روع على مرحلتين ( طرح المش34المادة )
ين وفقا لطبيعة المشروع ومتطلباتهف واجراء الحوار  للجنة العلياف بناء على توصية الهيئةف أن تقرر طرح المشروع على مرحلت 

المالية المقدمة في هذت المرحلةف ويتم في  ة وفني ااحات بشأن عناصر العروض الالتنافسي كمرحلة اولى بهدف الحصول على اي 
 .تقديم العطاءات النهائية المرحلة الثانية

 
ع الجهة العامة المختصةف في المرحلة االولىف بلعداد وثائق وفي حالة طرح المشروع على مرحلتين تقوم الهيئة بالتنسيق م

 :الطرحف على أن يتامن التالي
 

ت التعاقدية  ائه أو متطلبات تمويله أو الترتيباه أو معايير ومؤشرات ادائصوخصلومات العامة عن المشروع معال (1)
 .ي معلومات اخرى ترى الهيئة لزومهااالساسية الخاصة به وا 

بتقديم مقترحاته بشأن مالحظاته على ما ورد في وثائق المشروعف وذل  لدراستها من قبل لجنة  إلزام المستثمر  (2)
 .عداد الوثائق النهائية لطرح المشروعة ارحلمنافسة واالسترشاد بها في مال

ف ويجب  ات أو بيانات مالية بشأن االسعار التنافسية التي سيقدمها المستثمرمبدئية على أي معلومأال تشتمل العروض ال (3)
 ذل أو التمويلية العامة وغير  أن تقتصر العروض المقدمة في هذت المرحلة على االمور الفنية أو القانونية أو البيئية

 .االمور التي اجازتها الشروط المرجعية من
 

التنافسي معهم  ها ودراستهاف للهيئة دعوة المستثمرين المتقدمين بعروض إلجراء الحوار وض المبدئية وفحصوبعد استالم العر
  تهمدعوأن يمن  المستثمرون في حال بشأن المالحظات المقترحة على مكونات المشروع أو شروط طرحه المبدئيةف ويشترط 

 .ة فيما بينهمي مدة حوار متواز
 

تمويل واصفات المشروع ومعايير ومؤشرات االداء المقترحة وترتيبات الع الجهة العامة بمراجعة م وتقوم الهيئة وبالتنسيق م
  مةفلعاما يتفق منها مع المصلحة ا  والشروط التعاقدية وغير ذل  من االمور التي تم اجراء حوار تنافسي بشأنهاف بهدف تحديد

وفقا لألصول   مشروع النهائية التي يتم اعدادها من قبل لجنة المنافسةوذل  تمهيدا إلدخال التعديالت المناسبة على وثائق طرح ال
يات المناسبة  القانون الئحته والدليل االرشاديف وتقوم الهيئة بمراجعة ودراسة هذت التعديالت واعداد التوصالمنصوص عليها في 

 .العليا للنظر في اعتمادها كوثائق طرح للمشروع جنةلل بشأنها ورفعها
 

 ر العطاء المقدم من المستثمر  ( عناص35المادة )
قدم العطاء مشتمال  على مظاريف منفصلة وفقا  لما هو وارد  ي يجب أن مع مراعاة طبيعة كل مشروع من مشروعات الشراكةف 

  ء طلبا  للتأهيل في مظروف مستقلف ويجب أن يشمل العطاء علىعطاال لتأهيل الالحق يجب أن يتامنبوثائق الطرح. وفي حالة ا
 وجه الخصوص ما يلي: 

هل المكون من أكثر من مستثمر وتحديد ممثل لهذا  تحديد الممثل القانوني للمستثمر المنفرد المؤهلف أو للتحالف المؤ (1)
هيلف وصورة معتمدة من العقد لتأت االتحالف تمثيلهم في إجراءا التحالف يتولى بموجب توكيالت رسمية من أعااء

 ؤهل. المبرم بين أعااء التحالف الم

 العرض الفني ويشتمل على:  (2)
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 أو تنفيذ بنية المشروع بحسب شروط ووثائق طرحه. الوسيلة واألسلوب الفني المقترح لتوفير الخدمة العامة  ( أ)

ة لتحقيق أهدافه وكذل  توفير لوب لمطوتنفيذ األعمال اإلنشائية االترتيبات المقترحة والخاصة بتصميم المشروع   ( ب )
 ذل . أي معدات أو تجهيزات الزمة ل

 البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع   ( ج)

يذ وتشغيل المشروعف ومقاولي الباطن الرئيسيين المقترح االستعانة بهم الوحدات الفنية واإلدارية المختصة بتنف ( د)
 لتنفيذ األعمال. 

 لى البيئة واألمن والسالمة. لمراعاة معايير المحافظة عحة قتروالبيانات واملية المومات المعل ( ت)
 المالي ويشمل على: رض الع (3)

 ته. التكاليف المتوقعة إلعداد تصاميم المشروع وإنشائه وتشغيله وصيان  ( أ)

 تكلفة تمويل المشروع ومصادرت.  ( ب )

 المردود االستثماري المتوقع من المشروع.  ( ج)

 تمدة لترسية المشروع. لمعة اضوء المعادلعلى الدولة في   التكلفة المالية ( د)

 

 ا  ( استالم العطاءات وحفظه36المادة )
 

ئة بعمل الترتيبات الالزمة الستالم  تقدم العطاءات إلى الهيئة من شخص مخول بتقديمها عن الجهة التي يمثلهاف وتقوم الهي 
تحها إلى عند انعقاد لجنة ز فيجو يكفل المحافظة عليهاف وال  العطاءات المحتوية على العروض وحفظها بطريقة مأمونة بما

 لهذا الغرض.  المنافسة
  فا يتفق ووثائق طرح المشروعللمستثمر وفقا  ألحكام هذا القانون وبم العرض الفني والمالي وكفالة المنافسةعطاء على ويشتمل ال

 وطلب التأهيل في حالة التأهيل الالحق. 
من  ل ف ان ينسحبموعد النهائي لتقديم العطاءات ويجوز له قبل ذال ااءانقحب عطائه أو تعديله بعد وال يجوز لمقدم العطاء س 

مه بذات الطريقة المنصوص عليها أو أن يقدم عرض بديل داخل مظروف جديد يذكر فيه أنه عرض جديد ويشترط تقدي  المنافسة
 عاد النهائي لتقديم العروض.ي لتقديم العرض وقبل انقااء الم

 
 ( تقييم العروض  37المادة )

األوزان المنصوص عليها في وثائق طرح المشروعف وذل  قبل  جنة المنافسة بتقييم العروض الفنية على أساس المعايير أو م لتقو
 نظر في العرض المالي. ال
 

 عد العطاء غير المصحوب بتأمين المنافسة المحدد في وثائق الطرح.ويستب 
 ي استيفاء امتي: يشترط في تقييم العرض الفن و

 
مة وبما يتفق مع االشتراطات المنصوص  نية في العرض بما في ذل  التكنولوجيا والتقنيات المستخدلفة االم توفر الس (1)

 المشروع.  عليها في وثائق طرح

 الطرح.  وثائق بيئية المنصوص عليها فيالتقيد بالمعايير ال (2)

ومؤشرات األداء  ير عاي ا في المشروع ومطابقتها للمتقديم ما يثبت جودة الخدمات أو المنش ت المزمع تنفيذه (3)
 المنصوص عليها في الشروط المرجعية.

 لعرض المالي.لتناسب بين البيانات األساسية لعناصر المشروع من خالل ما يرد في العرض الفني وامدى ا مراعاة (4)

 . مدى مالءمة البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع وآثارت (5)

  يئة بلخطاروتقوم اله تفاعتماد مشفوعا  بتوصيتها إلى الهيئة للنظر فيية لفن م العروض افسة تقريرا بتقيي ترفع لجنة المنا 
ء التظلم لدى لجنة التظلمات وفقا للقواعد  ويجوز لهؤال فوكذل  الذين تم استبعادهم فالمستثمرين المقبولة عروضهم الفنية

 المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذت الالئحة. 

 
 مالية ال  ريف( جلسة فض المظا 38المادة )

ون الذين ة للعروض المقدمة من المستثمرين ويدعى إليها المؤهلتخصص لجنة المنافسة جلسة علنية لفت المظاريف المالي 
روح. كما يدعى لحاور هذت الجلسة ممثل عن الجهة أو الجهات العامة المختصة. وتباشر اللجنة  تقدموا بعرض للمشروع المط

هما. ويتم فت المظاريف  حاور والتأكد من سالمة المظاريف المالية وتعد محارا  بشأن ال باتر افتتاح الجلسة العلنية إث فو
طاء بصوت مسموع وتدون في جدول يعد لهذا العرض وفي  مقدمي العطاءات وتتلى قيمة كل عالمالية وفقا للترتيب األبجدي ل

ن حق الهيئة في استبعاد ذل  العطاء وفقا   مل  ل ذوال يخ  .عتد بالقيمة األعلىحال ورود أكثر من سعر في العطاء الواحد ي 
 عنها في وثائق طرح المشروع.  للشروط المنصوص

 
 ل فض ( تحديد المستثمر الم39المادة )
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لرفعه الى الهيئة  بتقييم العروض الفنية والمالية في ضوء ما انتهت إليه نتائج الجلسة العلنية تمهيدا  تقريرا  تعد لجنة المنافسة 
 .ث افالية العطاءات المقدمةبتحديد المستثمر المفال والمستثمر الذي يليه ترتيبا من حي ها صيت متامنا تو

 

لمستثمر المفال باعتبارت مقدم أفال عطاء وفقا للشروط المرجعية  وتحدد الهيئة في ضوء التوصية المقدمة من لجنة المنافسة ا
ال لمعني والجهة العامة بالمستثمر الذي تم تحديدت كمستثمر مفر اتثمف وتقوم الهيئة بلبالغ المسالتي طرح على اساسها المشروع

 .تمهيدا للتفاوض معه
 

بترتيبهمف وتحتفظ الهيئة بكفالة المنافسة للمستثمر  المالية اتكما تخطر الهيئة سائر المستثمرين الذين اجتازوا مرحلة العطاء
ين  تر ابقاءهم لحلمنافسة الخاصة بالمستثمرين االخرينف ما لم  ت ااالن كفترتيباف ولها االفراج عل والمستثمر الذي يليه االمف

مديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في وثائق  ستثمر الفائز أو نفاد مدة الكفالة المقدمة أو رفاهم تجديد كفاالتهم أو ت اختيار الم
 .طرح المشروع

 

 ورود عطاء وحيد  (40المادة )
ائها ألي شرط من  لحة للنظر فيها لمخالفتها او لعدم استيفروض االخرى غير صاالعنت ورود عرض وحيد أو إذا كاال في ح

دير عام الهيئة تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا مرفقا  فسةف تعد لجنة المنافسة محارا بذل  يرفع الى مشروط االشتراك في المنا
او اعادة طرح المشروع او اجراء اي تعديل ترات مناسبا  حيد الوالعليا ان تقرر قبول العرض بالتوصية التي يراها مناسبة. وللجنة 

 .ني مسؤوليةوثائق طرح المشروع او الغاء الفرصة االستثمارية دون أدفي 

 

 
 راءات في حال تساوي افضل عرضين ( االج 41المادة )

 
عرضا   طاء الذي تامن العج  وط المنافسة يردمة وفقا لشر العروض المق  أفالفي حالة تساوي عطاءين بحيث يمثل كل منهما 

 .لة ترسية المشروعا للعرض الفني وزن في معادفي االحوال التي يكون فيه  فنيا  أفال
 

وافقة اللجنة العليا مطالبة المتنافسين بتقديم عرضين ماليين جديدين في حدود العرض  وعدا ذل  يجوز بناء على توصية الهيئة وم
قيمة كل منهما ص جلسة علنية لفاهما ويدعى إليها مقدما العرضين حيث تتلى تخصة وم به كل منهما بمظاريف جديدالذي تقد

 .عه الى اللجنة العليا التخاذ قرارها في هذا الشأنذل  يقدم الى الهيئة تمهيدا لرفبصوت مسموع وتعد لجنة المنافسة تقريرا ل
 

 .مسؤولية أدني دونها لغاء المنافسة او اعادة طرحوذل  دون اخالل بحق اللجنة العليا في إ
 

 

 دور لجنة المنافسة . 5.7.1
عن   النظر  البارز  بغت  و  تؤديهالذي  الدور  خالل  الهيئة  العليا  اإلشمرحلة  اللجنة  تجدر  العطاءاتف  الالئحة  تقديم  أن  إلى  ارة 

لكل مشروعف بناء   ةلفصمن   صورةب   للجنة يتم تشكيلها ت اوهذمن قبل لجنة المنافسة.  تقديم العطاءات  إدارة عملية  قتاي  التنفيذية ت 

ة الهيئ يتم اختيارهم من  وتتألف كل لجنة من لجان المنافسة من موظفين    .عليها بعد ذل   ليااللجنة العموافقة  على قرار من الهيئة و

  اريع ذات الصلةف وثائق المش فحص وإعداد الى جانب دورها فيفي المشروع.  ةالعامة المشارك (الجهة )أو الجهات  ن عنوممثلي 

 طرح المشروع. في مرحلة  والمالية التي تتلقاها الفنية   العطاءات متمثلة في تقييمجنة المنافسة مكلفة بمهمة حاسمة ن لفل

 الالحق  التأهيل مع عملية تقديم العطاءات  .5.7.2
لية تقديم  مع  تترتيباحق. وترد  لتأهيل الالالطرح مع او  لتأهيل المسبقلمرحلة  طرح المشروع إلى الطرح مع  إجراءات  تنقسم  

 ف تطبق الترتيبات التالية.التأهيل الالحقديم العطاءات مع ة تقعملي  في حالةو مع التأهيل المسبق أعالت.  العطاءات

  (. 5.5.5  إل   5.5.3أعالت في األقسام من  بين  هو مالخاصة بالتأهيل المسبق )كما  الالحق نفس الشروط  تنطبق في حالة التأهيل  

ف يتعين  طلب تقديم العروضاستجابة لوالمالية المقدمة    فنيةالعروض  ضافة إلى الاحد هو أنه باإلي ورائ إال أن هناك اختالف إج

التأهيل المطل  مقدمي العطاءاتعلى   تقديم وثائق  ثالث منفصل.أياا  يجب فت  هذا الظرف الذي يحتوي على  و  وبة في ظرف 

لجنة   تطيعست وبعد الموافقة على القائمةف    يها.جنة العليا للموافقة علالللى  مة بالمتقدمين المؤهلين إائ ق  رفعثم يتم    طلب التأهيل أوال  

 والمالية.    فنيةال العطاءاتالمنافسة الماي قدما في فت  وتقييم 
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 (الالئحةمن  34الحوار التنافسي )عمال بالمادة  عملية. 5.8

التأهيل   تقديم العطاءات مع  كما هو مفصل أعالتف تنص الالئحة   ل الالحقأهي الت المسبق وتقديم العطاءات مع  إلى جانب عملية 

أساسا إجراء حوار  ي  قتاوي  34ويرد هذا الخيار اإلضافي بالتفصيل في المادة  آلية ثالثة من طرح المشروع. على  التنفيذية أياا  

يليهكتنافسي   أولىف  ثانيةالنهائية  العطاءات  تقديم  مرحلة    امرحلة  أوف  كمرحلة  المبينة  لإلجراءات  العليا  وت.  عالفقا  للجنة  يجوز 

تقديرها   تقرر طرح  وبحسب  الهيئة وإذا  ى مرحلتي مشروع علالأن  بناء على توصية من  ت  هذ  إجراءطبيعة المشروع  تطلبت  ن 

ف وفي هذت الحالة  ة  ومعقد  ة  كبيراريع  تكون المش  عندمااالقتااء. وقد يكون هذا هو الحال في الظروف االستثنائية    حسبالطريقةف  

ييرت أو مؤشرات أدائه أو ترتيباته المالية أو شروط  لجهة العامة المختصة أن تحدد بدقة مواصفات المشروع أو معاان  مكت ت قد ال  

ال وعقد  تصب   شراكة.  إعندما  في إجراء  لى  الحاجة  بوضوح  ذل   تحديد  ينبغي  المشروعف  إعداد  أثناء  واضحة  تنافسي    حوار 

 ذات الصلة. طرح  ال  خطةستحدد أياا  لمتكاملةف التيدراسة الجدوى ا

ال المشاريع  معظم  فلن  ذل ف  إلى    ومع  عبر  تحتاج  عدم  المرور  وينبغي  الموسعةف  العملية  ب هذت  قرار  التسرع  هذا    اخذ اتخاذ 

حتمل  الممن  ف ومقدمي العطاءاتكل من الجهة العامة وعلى  كلف  على مرحلتين مُ طرح المشروع  ليس أقلها أن  اب  ألسب ف  مسارال

 المشروع.  تنفيذعملية ر خي تأ أن يؤدي ذل  إلى

الذي تصدرت لجنة المنافسة بوضوح على   المبدئيةالعطاءات تقديم ص طلب ينبغي أن ين   على مرحلتينفشروع وفي حالة طرح الم

ت قدمة استجابة لهذأن المقترحات الم  أن ينص صراحة على  وينبغي أياا  .  حوار تنافسي / تقديم عطاءات على مرحلتين  إجراء

ل ت الدعوة  ذل ف  ستخن  من  بدال  بل  التقييمف  ألغراض  المشلمواصف  مقترحاتتلقي  لدم  الات  إعداد  روع  تقديم ستكمال  طلب 

أياا   ينبغي  السياقف  نفس  وفي  المجاال   العروض.  إلى  ذكر  المنافسة  لجنة  فيها  تحتاج  التي  المحددة  من    مقترحات/مالحظاتت 

   ما يلي: المبدئيةعروض الب طل كحد أدنىف يجب أن يتامنو ن.المحتملي  مقدمي العطاءات

عن المشروع وخصائصه أو معايير ومؤشرات ادائه أو متطلبات مها  ة المنافسة تقدي التي تستطيع لجن المعلومات  كافة   •

 ذات صلة. الترتيبات التعاقدية االساسية الخاصة به واي معلومات اخرى   تمويله أو

  ين المحتملين مالحظاتهم / مقترحاتهم بشأنها المستثمريم  تقدرة  ة ضروتي تعتبر لجنة المنافس توضي  جميع الجوانب ال •

 رح المشروع. لدراستها من قبل لجنة المنافسة واالسترشاد بها في مرحلة اعداد الوثائق النهائية لطل  وذ

لعروض المقدمة في هذت  تصر اأن تقووجوب  أال تشتمل العروض المبدئية على أي معلومات أو بيانات مالية  اشتراط   •

 لالسترشاد بها من قبل لجنة المنافسة. ة العامة قانونية أو البيئية أو التمويلي ة على االمور الفنية أو الرحلالم

التنفيذية ال الالئحة  أن  من  الرغم  تنافسيف  لتحدد طريقة    وعلى  حوار  سياق  في  وتقييمها  وتلقيها  العطاءات  إنه  تقديم  ينبغي إال 

ن  اإلجراءات  تطبيق  في عمفس  الالتقديم  ت  لياالمتبعة  التأهيل  أو  المسبق  التأهيل  )أي  العادية  حق( ألغراض ضمان  العطاءات 

منافسة اتخاذ الترتيبات الالزمة لتلقي مظاريف العطاءات من ة. وبناء على ذل ف ينبغي للجنة الالنزاهة والشفافية طوال هذت العملي 

لجنة تستطيع    فمبدئيةصة. وبعد دراسة جميع العطاءات الناق المقائمة بجميع المشاركين في    المستثمرينف وينبغي أياا أن تنشر 

فردي  حينها  افسة  المن  تنافسي  حوار  في  للمشاركة  المستثمرين  مقترحاتهم  دعوة  القيام   مواصفات   بشأنحول  وعند  المشروع. 

لجنة المنافسة قرارا  خذ  بعد ذل  تت   هذت المناقشات.   وقت للمشاركة في نفس البذل ف يجب من  جميع المستثمرين فرصة متساوية و

يحتمل )التي  المبدئية  العروض  أي من  التنافسية(    بشأن  الحوارات  توضيحها خالل   / مناقشتها  تتم  مع  ي أن  أفال  بشكل  توافق 

ووفقا   .مبدئية عروضالدعوة لتقديم  ستجيب بشكل أفال لالحتياجات المحددة في ي عامة في سياق المشروع المقترح والمصلحة ال

اللجنة  رفعها إلى  طلب تقديم العروض ود  ل إعدااستكماف تقوم لجنة المنافسة في نهاية المطاف ب ئي "األفال"مبدال  لهذا العطاء

على أساس  عطاءات نهائية )الدعوة لتقديم  صدر بعدئذ  ي حال موافقة اللجنة العليا عليهاف تُ ف. وعليهاو/أو التعديل  عتمادها  العليا ال

وتجدر اإلشارة    بينة أعالت.نفس القواعد واإلجراءات الموفق  د ذل  عملية تقديم العطاءات  عب   يامالمناقصة النهائية( وت ئق  وثا

  االشتراطات المشروع أو نماذج عقود والتعديالت المقترحة على مقدمي العطاءات مالحظات من   وتحدإلى أن هذت العملية ستقلل 

 فنية.ال

 

 العقد . استكمال 5.9

 : المستثمر المفالمع  دعاقالت كثر أهمية فيما يتعلق باستكمال الشراكة التي تعتبر األون قان يلي األحكام الواردة في  مافي 

 ( 10المادة )

شروعف التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه وتؤول حقوق  على الهيئة أو المستثمر الفائز تأسيس شركة الم"

تثمر شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المس ي تؤسس بهالذ ال  ويُحدد رأس الم  .فائر إليهاوالتزامات المستثمر ال
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موافقة اللجنة العليا عليه وفقا ألحكام هذا   ويتحدد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرحهف وتحدد طريقة وتنفيذ المشروع بعد  .الفائز

 ".القانون

 

 ( 11المادة )

أو أكثر بحسب  ألحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف    فقاح و ي تطرشروع من المشروعات الت "على أي تحالف يفوز بم

توقيع على عقد الشراكة إال بعد  عف وكذل  الحال إذا استوجب المشروع تأسيس شركة مساهمة عامةف وال يتم الحتياجات المشروا

في الشركة المساهمة    ثمرمست تتمل  شركة التحالف حصة ال  وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة  .قيامه بتأسيس شركة التحالف

 ".لقانونف وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائر إليهاذا اام هالعامةف التي تم طرحها وفقا ألحك

 

 

 ( 17المادة ) 

ت  أن  الفني "يجوز  باالشتراطات  الخاصة  والتفصيالت  اإليااحات  بعت  شأن  في  المفال  المستثمر  مع  مفاوضات  ة  جرى 

ات شروطا غير قابلة للتفاوضف ذت المفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءل هناووالماليةف وال يجوز أن تت 

 .لتي تم تقييم العطاءات على أساسهايل في الشروط الفنية والمالية اكما ال يجوز إجراء أي تعد

وفقا لترتيبهم حتى يتم االتفاق  رى  ألخ ع مقدم أو مقدمي العطاءات اوإذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر المفال يتم التفاوض م

أنهيت   رفاتهم جميعاف وال يجوز للجهة العامة أن تعاود المفاوضات مع مستثمرعقد الشراكةف وإال نهائيا مع أحدهم على شروط  

 المفاوضات معه طبقا لهذت الفقرة. ]...[. " 

  

 هي كما يلي:  المواد ذات الصلة من الالئحة التنفيذية

 المستثمر المفال  وض معتفاال (42المادة ) 

التفصيالت وااليااحات التي يتناولها وتحفظاته  للتفاوض في شأن العرض المقدم منه وتوجه الهيئة دعوة للمستثمر المفال 
دة للتفاوض. وتتولى  ثائق الطرح. وتحدد الهيئة في دعوتها الموضوعات التي تشملها المفاوضات والمدة الزمنية المحدعلى و
تعانة بمن يحتاجه من الخبراء والمتخصصين تحت إشراف الهيئة التفاوض مع المستثمر المفالف ولها االس فسةمنالجنة ال

 تتعاقد معها الهيئة إلنجاز أعماله.تشارية المحلية واألجنبية التي والمكاتب االس
العطاءات شروطا  غير قابلة   ديمتق شروط تعاقدية اعتبرتها دعوةوفي جميع األحوال ال يجوز أن تتناول هذت المفاوضات أية 

وفقا  لوثائق طرح المشروعف كما ال يجوز إجراء أي تعديل في الشروط   (Material Deviation)  للتفاوض أو حيودا  جوهرية
شروط المنافسة بحيث تاع   لفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسهاف وال يجوز أن تنشس المفاوضات تعديال  فيا
الشروط المرجعية ضمن جدول توزيع المخاطر   المفال أو تعفيه من مسؤولياته وفقا لما هو منصوص عليه في ثمرمست ال

 في وثائق طرح المشروع. المنصوص عنه 
دمة من  ت المفاوضات في محار يوقع عليه المستثمر وأطراف التفاوضف وتعتبر اإليااحات والتفصيالت المقوتثبت هذ

 ن جزءا  ال يتجزأ من عطائه. لشأا االمستثمر المفال بهذ
 

  
تعاقد  لمفاوضات الى اتفاق نهائي مع المستثمر المفال بشأن وثائق اللذا تعثر الوصول من خالل ا( فشل المفاوضات 43المادة )

 مهفقدي أفال عرض يكون في مكانته ت  تقوم الهيئة بلنذارت بوقف المفاوضات معه ومطالبته بتقديم موقفه النهائي خطيا من خالل
 .التخاذ قرار بشأنه ويرفع هذا العرض الى اللجنة العليا مصحوبا بتوصية الهيئة

 
م العرض المطلوب خالل المهلة الممنوحة لهف يتم انهاء وفي حالة عدم قبول هذا العرض او امتناع المستثمر المفال عن تقدي 

 .العليا المفاوضات معه بناء على موافقة اللجنة
 

رض االتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط  العطاءات االخرى وفقا لترتيبهم للتفاوض معهم بغاو مقدمي  قدمة متقوم الهيئة بدعو
 .نهاء التفاوضف والبت فيهوذل  بعد فوات مواعيد التظلم من قرار االتعاقدف 
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اوض مع اثنين من  لتفا امفاوضات معه كما ال يجوز لهوال يجوز للهيئة استئناف المفاوضات مع مقدم اي عرض سبق انهاء ال 
مستثمر المفال التالي عن شرط كان محل رفت مع  يجوز لها التنازل لصال  ال  مقدمي العطاءات او أكثر في وقت واحدف وال

 .ال االسبقالمستثمر المف
 

 .وفي جميع االحوال يجوز للجنة العليا إلغاء الفرصة االستثمارية واعادة طرحها
 

 ( ترسية المنافسة 44المادة )
 
( من القانون ويعرض على ديوان  31وفقا ألحكام المادة )اع ترسية المنافسة في جميع االحوال لموافقة ديوان المحاسبة خت 

ء المستثمر المفال واي مفاوضات تمت معه والشروط النهائية التي تم االتفاق عليهاف  بة وثائق طرح المشروع وعطاالمحاس
 .افسةلمن ة اهذت الحالة مدة سريان كفال ويراعى في

 
عن الموضوع لعرضه  ئة بالتعاون مع الجهة العامة بلعداد تقرير متكامل وبعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبةف تقوم الهي 

 مع توصيتها باعتماد المستثمر الفائز ودعوته لتوقيع وثيقة االلتزام. على اللجنة العليا
 
 

 اللتزام ( وثيقة ا45المادة )
اد التوصية الخاصة باختيارت كمستثمر  المفالف وبعد موافقة اللجنة العليا على اعتم مع المستثمر فاقات  في حالة التوصل إلى

والهيئة على وثيقة االلتزام المرفق بها وثائق العقد التي تم االتفاق عليهاف وال عى إلى التوقيع مع الجهة العامة المعنية فائزف يد
ستيفاء الشروط الواقفة للتعاقد  سريةف منتجة مثارها القانونية أو ملزمة للدولة إال بعد اال مانلوثائقف باستثناء اتفاقية ضتكون هذت ا

 زام.المبينة في وثيقة االلت 
تثمر المفال  يقة االلتزام برد كفاالت المنافسة لمقدمي العطاءات باستثناء المستثمر الثاني الذي يلي المسوتقوم الهيئة بعد توقيع وث 

ريان كفالة المنافسة المقدمة في عرض المستثمر ن توقيع عقد الشراكة مع المستثمر الفائزف أو انتهاء مدة سحي  إلىترتيبا ف وذل  
 رفاه تمديدها.الثاني و

 
 عوة لتوقيع وثيقة العقد( الد46المادة )

وطئة لتوقيع عقد الشراكة  م ت تزازمة لتنفيذ شروط وثيقة االلعلى المستثمر الفائز والجهات العامة المعنية مباشرة االجراءات الال
 لعليا.وفقا لما تم اعتمادت من اللجنة ا

 
كثر حسب احتياجات المشروع وذل  وفقا فلذا كان المستثمر الفائز تحالفف فلنه يتعين عليه أن يؤسس شركة للتحالف أو أ 

عااء التحالف تقديم كافة ما تطلبه  ن أو موثيقة االلتزامف وعلى كل عالقوانين دولة الكويت وبناء على ما تم االتفاق عليه في  
شرة أو غير  التي تم تأسيسها سواء بصورة مباة من مستندات رسمية مصدقة إلثبات ملكيته ألسهم الشركة الهيئة أو الجهة المعني 

 . مباشرةف وتراعى في هذت الحالة الامانات المقدمة من المستثمر الفائز تجات الدولة 
تثناة بموجب أحكام المادة  ستين مليون دينار أو في المشروعات المس( 60د قيمتها على )تزي ال ويجوز في المشروعات التي 

 شراكة وتنفيذ المشروع مباشرة. نونف أن تقوم شركة التحالف بالتوقيع على عقد ال( من القا16)
 

ن خالل شركة أو شركات  ز مفائ للمشروع يتمل  المستثمر ال وفي األحوال األخرى التي يتعين فيها تأسيس شركة مساهمة عامة
 ص فيها. التحالف األسهم المخصصة للقطاع الخا

 
إن   –لشراكة النهائي وعقود إيجار األرض وتقوم الجهة العامة المعنية بتوقيع وثيقة العقد متامنة على وجه الخصوص عقد ا

األحوال التي تم فيها تحديد أكثر من  في وز لفه عن أداء التزاماتهف ويجف وعقد اإلحالل الستبدال المستثمر في حال تخ -وجدت 
ماتها ما يتفق وطبيعة اختصاصها والتزايخصص للجهات العامة األخرى ملحقا خاصا بشروط التعاقد ب جهة عامة للمشروع أن 

 التعاقدية الناشئة عن المشروعف بحيث يتم التوقيع عليه من قبلها.
 

الجهة  وم الهيئة بلبالغ حالف أو شركة المشروع بحسب األحوال. وتقالت كة ز إلى شرمات المستثمر الفائ وتنتقل حقوق والتزا
 وع للتوقيع عليه.تصة بالمشروع بذل  لتحديد تاريخ توقيع وثيقة العقد ودعوة شركة المشرالعامة المخ

 
 

 قيع( االجراءات في حال انسحاب المستثمر الفائز او تخلفه عن التو47المادة )
 



   

 

94 

 

ةف  قدف أو عن تقديم الكفالة النهائية المطلوب التوقيع على وثيقة االلتزام او وثيقة الع ائز أو تخلفه عنالفمر في حالة انسحاب المستث 
عف او عن االكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة المخصصة له عند التأسيسف  او عن تأسيس شركة التحالف او شركة المشرو 

قرارا  بدعوة المستثمر التي تراها مناسبة في هذا الشأن. وللجنة العليا ان تصدر  صيةلتورا  للجنة العليا بذل  مع اترفع الهيئة تقري 
قا  لذات القواعد واالجراءات المتبعة مع المستثمر المفال  والتوصل الى اتفاق نهائي معه وفالتالي له ترتيب ا للتفاوض معه 

 .السابق
 

 التحالف ( تأسيس شركة 59المادة )
 

بحسب   وفقا  لقوانين دولة الكويتسيس شركة للتحالف أو أكثر تأمشروعات الشراكة  ز بمشروع منفائ ال يتعين على التحالف
 احتياجات المشروع. 

مل  شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة التي تم طرحها وفقا   وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تت 
 مر الفائز إليها.ستث المنونف وتؤول حقوق والتزامات ألحكام القا

 
   عقد الشراكةالتفاوض بشأن 

للتفاوض    مستثمر المفال الدعو الهيئة  ت الذين لم يتم اختيارهم(ف  طاءات  )وكذل  مقدمي الع   المستثمر المفالإخطار  بعد تحديد و

المتوخاة للتفاوض وكذل   دة  الميام بذل ف ينبغي تحديد  الق  وعند.  عقد الشراكةستكمال  / ا  الصيغة النهائية للعقدلتوصل إلى  بهدف ا

يتعين معالجتهاا التي  تحفظات    المفاوضاتمل هذت  تش  وقد.  لمسائل  أو  تعديالت مقترحة  التعبيرمناقشة أي  يتعلق    تم  فيما  عنها 

في عطاءت. غير أنه    مفال المستثمر القدمه    بحسب ماجوهرية بطبيعتهاف  على أال تكون  عقد الشراكةف  شروط  بشروط معينة من  

اتجد إلى إلشر  تعتبر غ  ارة  التي  التعاقدية  الشروط  تعديل  يجوز  المعأنه ال  أو  العروض  تقديم  للتفاوض وفقا لطلب  قابلة  ايير  ير 

  ة مساعدب و  في حين أن لجنة المنافسة )تحت إشراف الهيئةو .  على أساسها  مقدمي العطاءات  عروض  تم تقييمالفنية والمالية التي  

تتولى (  مشروع الشار  مست  من  مع    ةدياق  هي  العطاءات المفاوضات  أنه    المفالينف  مقدمي  المستشارين اك  إشريستحسن  إال 

المطلوب  امخرين  الفنيين  الخبراء  عن  فاال  نص  )  ينالقانونيين  التنفيذية  42  المادةبحسب  الالئحة  سيدعممن  وهذا  إجراء    (. 

والبدء في  طرح  شراكةف واختتام مرحلة ال ال  عقدالصيغة النهائية ل  وصل إلىت لنجاحها في اف فاال عن  ةمهني بصورة  المفاوضات  

 التنفيذ. 

المنافسة و  يتم األخذ بعين ينبغي أن  ومع ذل ف   ناحيةالاالعتبار أن لجنة  العامة من  ناحية  ف  هيئة والجهة  والمستثمر المفال من 

المفاوضات.   بشأن مرحلة  نظر مختلفة  لهما وجهات  حي فأخرى سيكون  أن  في  المفال  ن  مخاطرت    من  حدلل  سعىي سالمستثمر 

هوامم العام  ربحه  وزيادة  القطاع  أطراف  فلن  المخاطر  قابل  المفي  ف  وتقليل  تكاليفها  تخفيت  في  جهة  ل ا  المحمله علىترغب 

المقدمة من خالل    قيمة  زيادةو  العامة ولذل الخدمات  الاروري  المشروع.  المنافسة  سيكون من  لجنة  دة تكون مستع  أن  على 

مراعاته  كنويمالتفاوض.  لمرحلة    تماما   المنافسة  لجنة  على  يتعين  التي  االعتبارات  تشمل  التحايريةأن  أعمالها  في    النقاط   ا 

 التالية:

   المستثمر المفالد أهداف المفاوضات مع ي تحد •

 فترة صالحية العطاء: ضمن  عداد جدول زمني لبدء وإتمام المفاوضات إ •

حسب    ارين القانونيين وغيرهم من الخبراء الفنيينستشالمفسة وذل  أعااء لجنة المنا  فريق للتفاوض )بما في  تشكيل •

   االحتياج(

     مصال  المستثمر المفالتوقع مواقف و •

 ( خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها و  ةوبديلخطوط رجوع  ة )وتحديد مواقف معين تصميم خطة تفاوض مفصلةف  •

   لتفاوض تعتبر غير قابلة ل لتحديد البنود التيوثائق الطرح مراجعة  •

 لحلها   ةالمقترحمليات ديد القاايا التي ستناقم وكذل  ا حت  •

 بناء مسار تعاونيفد المسائل التي يمكن حلها بسهولة من أجل دي تح •

 الخاص بالمستثمر المفال. فريق التفاوض في ص كل شخ وظائف طلب أسماء /   •

 ية الناشئة   صياغة لتتبع الوثائق التعاقدشخص يتولى التعيين  •

 والقرارات المتفاوض بشأنها  و  النقاط  يل تسجتخصيص محاضر ل •

 ة. لتوقيع عقد الشراك وضع جدول زمني أولي  •

مع  و نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  عدم  حالة  المفالفي  ت المستثمر  قدمه    هيئةال  عرضف  عرض  أفال  آخر  العليا  اللجنة  على 

وإذاالمستثمر مق  .  النهائي  العرض  هذا  يعتبر  امتنع  لم  إذا  )أو  االمستثمبوال  تقديم    لالمفر  إنهاء   ف(نهائي  عرضعن  يجوز 
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المنصوص عليها    لتقديم اعتراض وفقا إلجراءات التظلم  نهاية الفترة الممنوحة  بعدوالعليا.  وافقة اللجنة  المفاوضات بناء على م

الشراكةفي   المنافسة عندئذ دعوة    ةح الئ وال  قانون  للجنة  يجوز  م   طاءالع   مقدمالتنفيذيةف  للمفاوضات  أالثاني  إلى  جل  ن  التوصل 

طرح المشروع من وأن تعيد  الطرح برمتها  حق اللجنة العليا أن تلغي عملية    من من ذل ف    التعاقدية. وبدالفاق بشأن الوثائق  ات 

ال يجوز وتقييمف  خالل مرحلة الالمحدد    مالعطاءات وفقا لترتيبه)مقدمي(  الة الماي قدما في المفاوضات مع مقدم  ح  . وفيجديد

مناق الوقت    شاتإجراء  نفس  في  أو  العمتزامنة  مقدمي  من  أكثر  أو  اثنين  تم تطاءامع  التي  المفاوضات  استئناف  يجوز  وال  ف 

 . نفس المستثمرإنهاؤها مع 

 توقيع العقد

اتفاق مع  في حال   إلى  التوصل  المفالتم  إبرام مفاوضات مع    المستثمر  تم  ثاني ع)أو  قدم  الذي  له  طاءالمستثمر  التالي  (ف  أو 

التي تم التشاور الشراكة  نسخة عقد  إدخالها على  على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على أي تعديالت تم  صول  للحعي  يجب الس

الفتوى   إدارة  ديوان  إعمرحلة  أثناء  بشأنها مع  الحصول على موافقة كل من  العروض. وفي وقت الحقف يجب  تقديم  داد طلب 

الفائز    قدم العطاءيتم دعوة م  إذا تم من  هذت الموافقاتفو.  مقدم العطاءقبول  لى  ا عموافقة الالحقة للجنة العلي المحاسبة وكذل  ال

  ف فلن عقد الشراكة الوثيقة االلتزامعقد الشراكة سوف يرفق ب   وفي حين أن.  11مع الجهة العامة المعنية وثيقة االلتزام  للتوقيع على  

 12تزام. اللة افي وثيقشروط المنصوص عليها إال بعد استيفاء ال يصب  نافذا  

عقد الشراكة  ذات الصلة )أبرزها  عقود المشروع  لتزام وتوقيع  شروط وثيقة اال  الزمني لتنفيذ  الموعدالتالية وكذا  وتختلف العملية  

من  (  16)المادة  ار  ندرج في إطمليون دينار كويتي أو أنه مشروع ي   60إذا كانت قيمة المشروع ال تتجاوز  اء على ما  بن (  النهائي

مشروع  الاء شر ة  د يقوم مقدم العطاء الفائز بلنشمليون دينار  ويتيف ق  60أقل من  قيمة المشروع   انت    لذاف  13ة. ك شراقانون ال

جميع الحاالت    مباشرة. وفي المشروع    وتنفيذعقد الشراكة    ومن ثم االنتقال إلى توقيع(  ا  الفائز تحالفطاء  مقدم العكان  )في حال  

يجب إنشاء شركة مسا  60  روعمة المشى )أي إذا تجاوزت قي األخر مناقشة   . وستتمللمشروعهمة عامة  مليون دينار كويتي(ف 

 . 5.10 عامةف في القسمشركة مساهمة تأسيس ف وال سيما أدنات هذا السيناريوب المسائل ذات الصلة 

 

 بيع أسهم شركة المساهمة العامة . 5.10

 شركات المساهمة العامة: ال  موضوعأكثر صلة ب  تعتبرالتي قانون الشراكة  أحكامفيما يلي 

 ( 12)المادة 

 60)  ر كويتيعات الشراكة التي ال تجاوز تكلفتها اإلجمالية ستين مليون ديناالجهة العامة بطرح مشرو  تقوم الهيئة بالتعاون مع

د.ك(   وتلتزم  مليون  المشروعف  في  باالستثمار  الراغبين  المستثمرين  بين  منافسة  القافي  هذا  بأحكام  تنفيذها    ويؤسس ف  نونفي 

 المستثمر الفائز شركة المشروع. 

 

 ( 13)المادة 

مش  اتطرح  كويتيروعات  دينار  مليون  ستين  على  اإلجمالية  تكلفتها  تزيد  التي  د.ك  60)  لشراكة  بين (  مليون  منافسة  في 

 المستثمرين الراغبين باالستثمار في المشروع. 

الهيئة بعد طرح المشروع  ب   وتقوم  الفائزف  للنس يس  تأسوتحديد المستثمر  ب  شركة مساهمة عامة للمشروعف وتوزع أسهمها وفقا 

 :يةالتال

صص للجهات العامة التي تخ  (% 24أربعة وعشرين في المائة )  وال تزيد على  (%6ستة في المائة )  نسبة ال تقل عن (1)

 يحق لها تمل  األسهم. 

 
ستثمر المفال إلى  وكذا الم المفال مستثمر الذي يلي الالثاني مقدم العطاء مقدمي العطاءات باستثناء الامان اإلبتدائي ل ف على الهيئة إعادةابعد توقيعهو 11

  الثاني تمديدت.طاء  مقدم العالامان ورفت  صالحية فائز أو انتهاءتوقيع عقد الشراكة مع مقدم العطاء ال حين 
 من الالئحة التنفيذية ( 45) في المادةدائي الامان اإلبتترد التفاصيل المتعلقة بلعادة  12
مليون دينار كويتي.  250كاملة  في دراسة الجدوى المت المقدرةكلفتها لخاصة التي ال تتجاوز التنموية ذات الطبيعة ا المشروعات بعت  بطرحيتعلق ذل    13

دار قرار مبرر بأن يتبع هذا المشروع نفس القواعد المنصوص عليها اللجنة العلياف إص توصية من وفي مثل هذت الحاالتف يجوز لمجلس الوزراءف بناء على 

 مليون دينار كويتي   60اإلجمالية  التي ال تتجاوز كلفتها روعاتفي المش
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ذا ر الفائز وفقا ألحكام هتثملمسألسهم تخصص ليكتتب فيها اا  من%(  26ستة وعشرين في المائة )  نسبة ال تقل عن (2)

 من هذا القانون المخصصة لصاحب المبادرة. (20)المنصوص عليها في المادة   القانونف وذل  مع مراعاة النسبة

الما (3) في  )خمسون  في    (% 50ئة  أسماؤهم  المسجلة  الحياة  قيد  على  الموجودين  للكويتيين  العام  لالكتتاب  تخصص 

   .التاليةة في تاريخ الدعوة لسداد قيمة األسهم وفقا ألحكام المادة دني الم ت الهيئة العامة للمعلومات سجال

 

 ( 14)المادة 

ين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في األسهم التي تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطن 

 .كتتاب مباشرة في أسهم الشركةباالمة جنة العليا قيام الجهة العااكتتبت فيها نيابة عنهمف ما لم تقرر الل

 

الغير إلى اعتبار  تي تؤسس وفقا ألحكام الفقرة السابقة أو إدارتها بالنيابة عن تتابها في أسهم الشركة الوال يؤدي تمل  الهيئة واك

 .األموال العامة بشأن حماية 1993لسنة   (1)أموال هذت الشركة أمواال عامة طبقا للقانون رقم 

 

 :د تشغيل المشروع كليا بما يليبعئة لهي وتلتزم ا

 

االسمية للسهم    تاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا االكتتاب للدولةف شامال القيمةمواطنين الذين تم االكت دعوة الجهات العامة وال (1)

  يتمائل اإلعالم الكويتية التي ورسوم اإلصدار دون أي مبال  أخرىف وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووس

تسديد  ي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانونف على أن يتم ديدها في قرار الدعوةف وذل  وفقا لإلجراءات وبالطريقة الت تح

 .صات ستون يوماف تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة لالكتتابقيمة االكتتاب في موعد أق

 

هم عند تسوية  ن قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة للعامة والمواطنين الذي ت اجها ول األسهم بأسماء كل من الحت   (2)

 ة.واستيفاء تل  القيم

 

 .سداد قيمته من أسهم خالل المواعيد المشار إليها في هذت المادةيسق  حق الجهات العاملة والمواطنين فيما لم يتم  

 

 ( 15المادة )

 

األسهم الناتجة عن دة السابقةف وكذل  كسور خالل الميعاد المشار إليه في الماها يمت التي لم تسدد قبعرض األسهم تقوم الهيئة 

تثمر أو عرضها في سوق الكويت لألوراق الماليةف وذل   التوزيعف للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المس عملية

بالزيادة على القيمة االسمية للسهم إلى الخزينة العامة  هم ألسمبال  الناتجة عن بيع هذت اوفقا لما ترات الهيئة مالئماف وتؤول ال 

الهيئة لحين التصرف  ة نيابة عن الدولة مسجلة باسم الهيئ  وإذا تعذر بيع األسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تل  األسهم في .  دولةلل

 فيها. 

 

 فيذية: وفيما يلي المواد ذات الصلة من الالئحة التن 

 مساهمة عامة كويتية كةشر تأسيس (60المادة ) 
 

ك( ستين مليون دينار   مليون د.60ا اإلجمالية ) مشروع الشراكة الذي ال تتجاوز تكلفتهيؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع ل
تأسيس شركة مساهمة عامة لمشرو   الهيئةفتي. وتتولى  كوي  الفائزف  المستثمر  المشروع وتحديد  تزيد بعد طرح  الذي  الشراكة  ع 

دينار كويتيف وإخطار    60الية على )جماإل  تكلفته التجمليون د.ك( ستين مليون  باالسم  التجارة والصناعة  تم وزارة  الذي  اري 
 لمعتمد لها. وتوزع أسهم الشركة وفقا  للنسب التالية: اختيارت للشركةف كما تحدد رأس المال ا

جهات العامة التي يحق لها تملل  لل   خصص%( ت 24ة وعشرين في المائة )%( وال تزيد عن أربع6نسبة ال تقل عن ) (1)

 األسهم.

القانون %( من األسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا  ألحكام 26ائة )تة وعشرين في المنسبة ال تقل عن س (2)

 وجد. حب المبادرة متى والالئحة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة عشرين من القانون والمخصصة لصا

قيد الحياة المسجلة أسمائهم في سجالت  %( تخصص لالكتتاب العام للكويتيين الموجودين على  50لمائة )ا  في   خمسون (3)

 الالئحة. ة لسداد قيمة األسهم وفقا  ألحكام القانون وهذت مات المدنية في تاريخ الدعوالهيئة العامة للمعلو
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 جراءات التأسيس  إ ( 61المادة )
بلصدار    2012( لسنة  25ألحكام المرسوم بقانون رقم )  –ت  إن وجد   –وشركة التحالف  مة  لعاتأسيس الشركة المساهمة ا  اعيخ

دة لدى وزارة التجارة والصناعة فيما ال يتعارض مع أحكام  قانون الشركات وتعديالته وللقوانين المعمول بها واإلجراءات المعتم
 القانون.

 
 الهيئة اكتتابآلية  ( 62المادة )

 
بمخاط  تقوم العالجبة  الهيئة  رغبتها  هات  أبدت  التي  الت   باالستثمارامة  المشروعات  الهفي  قبل  من  تطرح  وتؤسس شركة  ي  يئة 

ترغب التي  األسهم  نسبة  لتحديد  لتنفيذهاف  عامة  وفقا     مساهمة  العامة  للجهات  المخصصة  الحصة  من  تملكها  في  الجهات  هذت 
 للقانون.

سهم المخصصة  كتتاب في حصة األ ي االكتتاب نيابة عن الجهات العامةف باالا فله  القانونحوال التي عهد فيها  وتقوم الهيئة في األ 
كة المساهمة العامة من قيمة األسهم والتي يوقع عليها الشركاء للشر  واتفاقيةالجهات وبالنسبة المتفق عليها في عقد التأسيس    لهذت

تملكها في نشرة اإلكتتاب  جهة العامة التي طلبت  لل  صهاالهيئة مع اإلشارة إلى تخصي   باسمالشركاء المؤسسونف وتسجل األسهم  
 ا وفقا  ألحكام القانون. عند تحويله

بسداد قيمة االكتتاب في النسبة المخصصة له    –بحسب األحوال    –ف  على الهيئة التأكيد من قيام المستثمر الفائز أو شركة التحال و
 صة للجهات الحكومية. مخصال في الشركة المساهمة العامة من قيمة األسهم التي فاز بها

وانعقا التأسيس  إجراءات  استكمال  االكوبعد  نشرة  وإعداد  العمومية  الجمعية  عن  د  نيابة  باالكتتاب  الهيئة  تقوم  ف  للعامة  تتاب 
من  ال العامة  المساهمة  للشركة  الشركاء  واتفاقية  التأسيس  عقد  في  عليها  المتفق  بالنسبة  لهم  مواطنين  المخصصة  األسهم  قيمة 
ا في عقد التأسيس والنظام األساسي فيما بين رأس المال  هيئة على استكمال رأسمال الشركة وفقا  للشروط المتفق عليهال  شرف وت 

 المصدر ورأس المال المصرح به . 
 

 تحويل األسهم   ( 63) المادة
 

بالتأكد من استكمال رأ الهيئة بمجرد تشغيل المشروع كليا   به بشكتقوم  يتفق مع    وتقويمهي  هائ ل ن س مال الشركة المصرح  بما 
ت  يجوز  الفعلية وال  اإلنشاء  به  تكاليف  المصرح  العامة  المساهمة  الشركة  مال  بناء علعديل رأس  العليا  اللجنة  موافقة  بعد  ى  إال 

اف علي وفي حال موافقة اللجنة ال  .توصية الهيئةف وذل  توطئة لدعوة الجهات العامة والمواطنين لسداد قيمة األسهم المخصصة لهم
 تقوم الهيئة بامتي:

هذا االكتتاب للدولةف شامال  القيمة االسمية    تم االكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة  دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين (1)

مبال   للس أي  دون  اإلصدار  ورسوم  ووسائل    أخرىفهم  الرسمية  الجريدة  في  الدعوة  الالكوي   اإلعالموتتم  يتم  تية  تي 

قر في  االدار  تحديدها  الدعوى  في  يذكر  بحيث  تسديدت  عوىف  الواجب  اإلجمالي  التسديد لمبل   ومكان  سهم  كل  عن 

تسديد قيمة االكتتاب في موعد أقصات ستون يوما  تحسب    ة الدفع المقبولة والميعاد النهائي للتسديد وعلى أن يتمووسيل

 . الكتتابفيه الدعوة ل لشهر الذي تمتل أول التالي اعتبارا من

بسداسال  تحول (2) قاموا  الذين  والمواطنين  العامة  الجهات  من  كل  بأسماء  تسوية هم  عند  لهم  المخصصة  الحصة  قيمة  د 

ديدت عن كل سهم في مكان التسديد وفقا  لوسيلة التسديد المحددة وخالل  للمبل  اإلجمالي الواجب تسواستيفاء القيمة وفقا   

 الن.المدة المحددة في اإلع

 . المختصة اتجهال مع والتنسيق بالتعاون األسهم ملكية على الدالة اإليصاالت رداإص المقاصة وكالة وعلى

 المواعيد  خالل  قيمتها  تسدد  لم  التي  لألسهم  نسبةبال  وذل   الشركةف  أسهم  في  باالكتتاب  والمواطنين  العامة  الجهات  حق  ويسق 

 . عوةالد في المبينة للشروط ووفقا   إليها المشار

 

 مسددة قيمتها ال غير(  األسهم 64المادة )
 

ابقة وكذل  كسور األسهم الناتجة عن عملية ها خالل الميعاد المشار إليه في المادة الستقوم الهيئة بعرض األسهم التي لم تسدد قيمت 
  على وفقا  للمادة السابقة أو    فاالكتتابللبيع بقيمتها السوقية على جهات عامة أخرى بخالف الجهات التي سق  حقها في    لتوزيعفا
في  ال أو عرضها  األوراق  مستثمر  لما    الماليةفسوق  وفقا   الهيئة مالئ وذل   األسهم ما  ترات  هذت  بيع  الناتجة عن  المبال   وتؤول  ف 

 سمية للسهم إلى الخزانة العامة للدولة. بالزيادة عن القيمة األ
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 ة عن الدولة لحين التصرف فيها.ياب ة ن ذت األسهم مسلحة باسم الهيئ وإذا تعذر بيع األسهم وفقا  للفقرة السابقة تظل ه
 

ل  في شأن قامت باالكتتاب بها سواء عند التأسيس ولحين تحويلها أو بعد ذلمساهمين في األسهم التي  ويكون للهيئة كامل حقوق ا
ل ى اعتبار أمواإل  غيرلها بالنيابة عن ال  رتهاإداأو  وال يؤدي تمل  الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة    قيمتهافاألسهم التي لم تسدد  

 اية األموال العامة. مبشأن ح 1993( لسنة 1م )هذت الشركة أمواال  عامة طبقا  للقانون رق
  

 تأسيس شركة مساهمة عامة . 5.10.1
شركة مساهمة    سئة تأسي من الهي مليون دينار كويتي تتطلب    60عن    اإلجماليةالتي تزيد كلفتها    المشاريعأعالتف فلن    رد ووكما  

   التالي:كالتنفيذية هيكل المساهمة  والئحته. ويحدد قانون الشراكة الفائز المستثمر واختيار  المشروع طرح بعدعامة 

 خصص للجهات العامة التي يحق لها تمل  األسهم.ت  (%24عن )وال تزيد   (%6) عن نسبة ال تقل (1)

مقدم م تخصص ليكتتب فيها  هألسمن الى حصة الجهات العامة(  % بناء ع44% )وال تزيد على  26  نسبة ال تقل عن (2)

كان  ف  )والتيالفائز    العطاء العطاءفي حال  يتم  تحالفا  الفائز    مقدم  تحالفك تأسيسها كشرف  في  ة  أعالت  مبين  كما هو  ف 

المحددة ل% من  10عرض  امكانيةف شريطة  (5.6.1.6القسم   المبادرةف  تعرض على  الفائز    لمستثمرالنسبة  وفقا  مقدم 

 . كةشرامن قانون ال 20للمادة 

الهيئة  على قيد الحياة المسجلة أسماؤهم في سجالت  تخصص لالكتتاب العام للكويتيين الموجودين  من األسهم    % 50 (3)

 العامة للمعلومات المدنية.  

العامة    جهاتللوالنسبة المئوية المخصصة  طاء  لمقدم العخصصة  النسبة المئوية الم  طلب تقديم العروضائق  وث   وض ت يجب أن  

 روع. ستثمار في المشاالا ب التي يسم  له

القديم  الوارد فيم  تغير في توزيع األسهالوبصرف النظر عن   التكلفة اإلجمالية    تجدر اإلشارة أياا    ف14القانون  إلى أن تعريف 

امن  للم يستند  للمشروع   التكاليف لى  عشروع  إلى خفت    ف15الرأسمالية  يؤدي  قد  المح تكلفة  مما  لمشروع القيمة  وذل   ما    سوبة 

 .مليون دينار كويتي 60الحد األقصى البال   انطباقمدى  قق منتحال غراضأل

رقم   بقانون  )المرسوم  الشركات  قانون  ألحكام  العامة  المساهمة  شركة  تأسيس  وتعديالته.2012  لسنة  25يخاع  هذا    (  وفي 

ال على  يجب  تعد    هيئةالسياقف  ي أن  قد  )والذي  التأسيس  أحكعقد  واتفاقية  تحالف(  الكة  لشر   اإلداريةالسيطرة    تمن اما  تامن 

تقدم    كما.  (هيئةالعامة والمواطنين الكويتيين / ال  جهاتوالتحالف  شركة ال)  لمشروعبين مختلف المساهمين في شركة ا  الشركاء

قرار    طلبا  ة  هيئ ال الوزراء  إلصدار  العامة  الشركة  بتأسيس  من مجلس  البصورة رسمية  مساهمة  نشر  ال)بعد  في  جريدة  مرسوم 

 الرسمية(. 

 األسهم تحويل  .5.10.2
حصة  ن  فلف  آنفا    المذكور  األسهمتوزيع  نسب  رغم  ب  في  البداية  في  تكتتب  من  هي  العامة لل  المخصصة  األسهمالهيئة    جهة 

أن    إالف  يتيينالكو  لمواطنيناو العليا  اللجنة  قررت  باالكتتابإذا  العامة  الجهات  أسهم شركة    ةمباشر  تقوم  .  العامة  مساهمةلافي 

أن   ايصب وبمجرد  بكامل طاقتهف لمشر   للعمل  بدعوة    وع جاهزا  الهيئة  الكويتيين    العامة  تا الجهتقوم  في  والمواطنين  لإلكتتاب 

تم االكتتاب خالل  ف وي ووسائل اإلعالم الكويتية الجريدة الرسمية  فين عن الدعوة  يتم اإلعالو. جزء أو كل األسهم المخصصة لهم

يتم تحويل    فددوفي هذا الص.  فيه الدعوى لالكتتابلذي يلي الشهر الذي تمت  ر الشهعتبارا  من أول يوم من اب اتحس يوما    60

 المالية. لألوراقنظمة سوق الكويت وأ  1960لسنة ( 15) حكام القانون رقمألسهم للمواطنين الكويتيين وفقا األ

المذكو العمليات  بعد  بها  االكتتاب  يتم  لم  متبقية  أسهم  أعالتف  أي  ب ورة  الهيئة  بقيمتها    اضهعرتقوم  االسوقية  للبيع    جهات لعلى 

مالئما     هيئةالوفق لما ترات  في سوق األوراق المالية  عرضها  اص في شركة المشروع أو  ن القطاع الخالمستثمرين م  وأ  الحكومية

ة باسم  جل مس  تظلسهم  من هذت األ  كر أن أيومن الجدير بالذ.  16التنفيذية(من الالئحة    64الشراكة والمادة  من قانون    15)المادة  

من القانون القديم (  5)   المادة  يختلف عن الترتيبات المنصوص عليها في  ذاوه  نيابة عن الدولة إلى أن يتم التصرف فيها.  هيئةال

تل   فيتم بيع  جزء من األسهم المعروضة للتحويل أو جميعهاف  شراء  ب مواطنون الكويتيون  لم يلتزم ال  في حالنه  التي تنص على أ

 لقطاع الخاص. لمستثمرين المحتملين من ابالمزاد العلني ل هافي غير المكتتب  حصصاألسهمف أو ال

 
 أعالت  2.3.1وقانون الشراكةف انظر الجدول في القسم القديم قانون التوزيع األسهم بين أن بشلالطالع على مقارنة   14
 أعالت   .2.2.44ية  انظر أياا القسم  من الالئحة التنفيذ  (11)من قانون الشراكةف وكذل  بموجب المادة   (1)ي المادة النحو المحدد فعلى   15
 .من الالئحة التنفيذية  (63رقم ) المادة  ضمنب بها الفعلي لألسهم المكتت التحويل إجراءات  وردت  16
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 دور الهيئة كمساهم مؤقت 5.10.3
تحويل  حتى يتم  و تأسيسها  من وقت  مبدئيا مساهم مؤقت في شركة المساهمة العامة    تكونسوف    هيئةف فلن الأعالتوكما هو مبين  

  األسهم في    جنة العليا()مالم يكتتبوا بها من قبل بناء على طلب الل  لالكتتاب  العامة  اتهالجدعوة  لكويتيين وواطنين اإلى الم  األسهم

 األسهم ف تتولى الهيئة بيع  التنفيذية  الالئحةمن  (  64)  المادة  حكامأل وفقا  و  للمشروع.   التجاري  تاريخ التشغيلالمخصصة لها بعد  

 ؤهلون.الكويتيون المها المواطنون في التي لم يكتتب 

 راءات طرح أسهم المستثمر جإ .5.10.4
مبينة مليون دينار كويتي تتم أساسا بنفس الطريقة ال  60يع التي تتجاوز تكلفتها اإلجمالية  شارللم الطرح بالنسبة  في حين أن عملية  

بع  تت تس  الطرح حاليا  را ألن عملية  ظن   فتستلزم التطبيقن بعت الخصائص المحددة  إال إف  5.5.9إلى    5.5.7  بالتفصيل في األقسام

وثيقة   ثمةوبناء على ذل ف    ف بناء على قرار اللجنة العليا(.%44ى  إل  %26من  )يتم تخصيصها للمستثمر الفائز  األسهم  من  نسبة  

من   تشكل جزءا  الطرح  إضافية  المشاريع  وثائق  تأسيس  لهذت  عقد  ومسودة  المساهمين  الشركاء  اتفاقية  مسودة    شركة أال وهي 

 . ئهانشاالمتأمل اساهمة العامة الم

للدخول في مفاوضات  األول في الترتيب  دعى مقدم العطاء  هو أن يُ   وفيما يتعلق بالتفاوض ووضع الصيغة النهائيةف يظل المبدأ

بل  المستحق  نهائي بشأن الوثائق التعاقدية والتوقيع عليها. ومع ذل ف عندما يقدم مقدم العطاء الفائز المبغرض التوصل إلى اتفاق  

ال المخصصةيف  مالوفقا لعطاءت  للقيمة االسمية لألسهم  المعادل  الجزء  استخدام  ل  يتم  العامة.  تكوين رأسمال  له  المساهمة  شركة 

أن تنتقل  شركة المساهمة العامة  تستطيع  ء الفائز وفقا لمتطلبات قانون الشركات وعند هذت النقطةف يتم إدراج أسهم مقدم العطاو

 اإلقفال المالي للمشروع. بعد ذل  إلى

 لمساهمينالمواطنين األسهم )المردود االستثماري( لمعدل العائد على  .5.10.5
مساهمة العامةف تجدر اإلشارة إلى أنه من غير لمواطنين الكويتيين والجهات العامة في شركة اللفيما يتعلق باألسهم المملوكة 

سيحددون المستثمرين رغم من أن ال علىوألسهم. ويرجع ذل  إلى أنه المحتمل أن ينطوي ذل  على أي عائد مامون على ا

يل عملية الدعوة لالكتتاب لتحوكجزء من )والذي يتوقع اإلفصاح عنه  17فالماليعرضهم في إطار العائد المتوقع من المشروع 

 ات. وقعالت ل  رقى إلى ت ي ال ثماري الفعلي أو المردود االست الفعلية وائد كانت العفي حال قانونية عقوبات  ال توجد إال أنه ف (األسهم

 
 تنفيذية./ج( من الالئحة ال3/ 35وكذل  المادة ) 6.7.2.1أنظر القسم   17
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                 تمويل المشروع مسائلالسادس:  الفصل
  

مؤقتة /  ي شكل نقدي و / أو قروض  ف حصص أسهم )من قبل المستثمر باستخدام مزيج من    مشاريع الشراكةسيتم تمويل معظم  

.  "  "تمويل مشروع  وأ د  الرجوع المحدوعلى أساس  (  هامثل القروض المصرفية والسندات وغير )  وديون (  قروض المساهمين

تامن   أن  المهم  من  العامةلذل ف  "قابل  شروالم  أن  الجهة  البنوكع  لدى  إلقراض  للتسويق  استعداد  على  المقرضين  أن  أي  "ف 

 المخاطر فيه.  وتوزيعوأحكام معقولة بناء على وثائق المشروع المشروع بشروط  

 ساهمينقروض الم. القروض المؤقتة / 6.1

ف  الجهة العامةن فيهم لمعنيين بم نقديف يجوز السماح للمستثمرف رهنا بموافقة أصحاب المصلحة ا شكلفي  ضخ رأسمال وبدال من 

   مين.و/ أو قرض المساه مؤقتفي شكل قرض ضخ رأس المال على 

المشروع  هو قرض  المؤقت  قرض  ال فتحصل عليه شركة  له  يكون  ما  وعادة  التجارية  البنوك  فترة  من  تتطابق مع  ترة زمنية 

من  للتخفيفوالمستثمر. يتم ضخها من قبل  باستخدام أمواليتم سداد القرض في نهاية فترة البناء  من ذل  هو أن  . والغرضاءبن لا

قدرة   عدم  المشروع مخاطر  نهاية    شركة  في  بالكامل  القرض  سداد  يطلب  البناءف  مدة  على  ما  يقدمون المقرضعادة  الذين  ون 

في شكل  ال ضخ رأس الملمستثمر  ا  يستطيعمن ذل ف    بدال  و  اب اعتماد ضامن.خط  أو  المستثمر  ضمان تجاري منقتة قروض مؤ

في إطار مختلف عقود  دين  على أنه  رض  في شكل قضخه  يتم  اعتبار أي رأس مال  الش ف لن يتم    فاديولت   قرض المساهمين.

 بالكامل.  ملحقةأن تكون القروض  ويجب  الشراكة

 . الرهن6.2

أن   المشروع  لشركة  يجوز  أتبي ال  أع  التي  األرض  ترهن  ألنو  المشروعف  عليها  الق  األرض  قيم  الكوي بموجب  تعتبر   تيانون 

.  ول المشروع التي تملكهال من أصعلى أي أصمان  ترهن أو ترتب ضن  أشركة المشروع    تستطيعومع ذل ف    .مملوكة للدولة 

تعتبر ملكية خاصةف بحيث يمكن رهنهاف   تيال  أصول المشروعما هي  بوضوح    ة عقد الشراكيحدد    وفي هذا السياقف من المهم أن

ا  قة لهضمان عيني على أي مبال  مستحأن تنشس    أياا    ويجوز لشركة المشروع .  رهنهاتي ال يجوز  لاعامة  الصول  األهي  ما  و

الشراكةبموجب   ل  وباإلضافة  .عقد  المشروع  في شركة  أسهمه  للمستثمر رهن  يمكن  ذل ف  موافقة  شريطة    لمقرضينفا  ىدإلى 

موافقة اللجنة    شريطةأو بيع األسهم إلى مستثمر جديدف    اءبشرللمقرضين  على السماح    وثيقة االلتزام  ينص في  قدوالعليا.  نة  للجا

 العليا.

 إعادة التمويل  .6.3

ن  ي ب   نأي موافقةف م  عليا. وتستند لابموافقة اللجنة    ورهنا    فعقد الشراكةلشروط    شركة المشروع إعادة تمويل الدين وفقا    تستطيع

أخرىف   التمويل  على  اعتبارات  إعادة  وأحكام  شروط  كانت  إذا  سلبا  ما  التمويل    تؤثر  وأحكام  بشروط  مقارنة  المشروع  على 

الشراكةشير  ي أن    يجبوبالتالي  األصلي.   مكاسب   عقد  أي  تقاسم  ينبغي  كان  إذا  ما  على  إلى  بين شركة  الإعادة    مترتبة  تمويل 

 . الجهة العامةوع والمشر

 إلغالق الماليد اموع .6.4

ينص   أن  الشراكةيجب  لإلإطار  على    عقد  معقول  مزمني  الماليف  وغالق  السابقة  المعامالت  االعتبار  في  األخذ  مالحظات  ع 

التكاليف كما  درجة  و  المستثمر والمقرضينف الحفاظ على  المستثمر والمقرضين على  المشروع وقدرة  العطاوردت  تعقيد  ء  في 

 . الماليتسبق اإلغالق  تيالشروط استيفاء مختلف الو

 

 تكاليف فسخ العقد  .6.5

يام الجهة العامة بفسخ  ق  يعادل نسبة مئوية معينة من الدين في حالعند اإلنهاء المبكر للعقد  عادة على تعويت    عقد الشراكة نص  ي 

المشروع.عقد   شركة  تعثر  بسبب  مستوى  و   المشروع  تحديد  فسخ  يتم  من    عادة  )العقد  تكاليف  تحفيز ان  لام(  %100أقل 

  ب.مشاكل محتملة في الوقت المناس المقرضين على معالجة أي
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 األخرى  يةالتعاقدالمسائل الفصل السابع: 
  

 التكويت متطلبات  .7.1

بتوظيععف المععواطنين الكععويتيين مععن أجععل  عقععد الشععراكةالتزام شععركة المشععروع بموجععب راطات التكويععت بععتتعلععق اشععت 

لبنيععة المهععارات فععي تطععوير وبنععاء وتشععغيل وإدارة مشععاريع اإكسععابهم و لهععممععل ص عوتععوفير فععرتزويععدهم بالتععدريب 

   التحتية المعقدة.

بعععل المعععال التعععي يجعععب أن يوفرهعععا المشعععروع معععع مسعععتوى القيمعععة مقا متوازيعععة التكويعععتويجعععب أن تكعععون درجعععة 

مععن تكويععت تختلععف لى لدنععمتطلبععات الحععد األ ى ذلعع ف فععلنوبنععاء علعع  عمععل بكفععاءة.وإمكانيععة وقدرتععة المشععروع علععى ال

 ة.ف تبعا لمستوى المهارات المطلوب آخرمشروع إلى 

 

 سندات التسليم . 7.2

حالععة ب تسععليم المشععروع جهععة العامععة لاععمان ال تتبعهععا إحععدى امليععات التععيمععوال اسععتبقاء األالتسععليم و شععهادات تعتبععر

وسععواء   صععول الاععرورية.األ مععن رهععاوأجهععزة وغي إرشععادات وبععرامج  أي أدلععة فنيععة أو تسععليممناسععبةف بمععا فععي ذلعع  

وثععائق طععرح أمععر تقععررت الجهععة العامععةف ويحععدد فععي فععذل  أو كليهمععاف  الجهععة العامععة أحععد هععذين األمععرينطلبععت 

 كة.وعقد الشراالمشروع 

 

 قيود العطاءات .7.3

 تقيعععد قعععدرة شعععركة أحكامعععا   اكةالشعععرجعععواز أن تتاعععمن عقعععود علعععى  قعععانون الشعععراكة( معععن 13) 35تعععنص المعععادة 

ينبغععي أن تقيععد  الومععع ذلعع ف . عليععالموافقععة اللجنععة الويخاععع ذلعع  أخععرى  شععراكةروعات مشععفيععذ وع علععى تن مشععرال

 الكويت. دولة فيريع شراكة مستقبلية لمشاحق المستثمرين في تقديم عطاءات  األحكامهذت 
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 المشروع ومتابعة الفصل الثامن: تنفيذ 
  

 المشروع:  أحكام تتعلق بتنفيذ ومتابعة كةقانون الشرا التالية من واد الم تتناول

 ( 6)المادة 

 ف وتتولى القيام بما يلي:لجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا ألحكام هذا القانوناون والتنسيق مع اتختص الهيئة بالتع

 افقة عليها. تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم المو – 6

 كةف ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات الالزمة لذل . ات الشراروعمش وضع برامج – 11

تمهيدا    –  12 العليا العتمادت  للجنة  التنمية  بشأن مشروعات  تقرير سنوي  بعرضه على مجلس  إعداد وتقديم  المالية  لقيام وزير 

 الوزراء. 

 جهة التي يتبعها المشروع.ال مع ليل عقبات التنفيذ بالتعاونمتابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذ – 13

 

 ( 19)المادة 

لعامة مع التزام اللجنة بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة ألسباب تتعلق بالمصلحة ا  العليا  من اللجنةيجوز إنهاء العقد بقرار  

فقا لما تنص عليه وثائق د وعاقيت عادل يدفع للمستثمر المت بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا اإلنهاءف وتقدير تعو

 عقد الشراكة.  

 ( 29)المادة 

نفيذيةف كما تخاع ألحكام  بين القطاعين العام والخاص وعقودها أحكام هذا القانون والئحته الت   وعات الشراكة تسري على مشر

القانونف   أحكام هذا  يتعارض مع  بما ال  الكويت  السارية في  تسوية ماالقوانين  العقد طريقة  بشأن ين   قد   وينظم  شأ من منازعات 

باالستثناء من األمر     - ف ويجوزق أحكام هذا القانونالمنازعات الناشئة عن تطبي  ويختص القااء الكويتي بنظر تفسيرت أو تطبيقه

رقم   بالقانون  الصادر  إليه    1960لسنة    12األميري  العليا    –المشار  اللجنة  موافقة  المتعاالت   –وبعد  العامة  الجهة  بين  ة  اقد فاق 

 المستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم.و

 ( 30)المادة 

ال المقابل  لتحديد  المشروع  بتقييم  الهيئة  تقوم  الشراكة  انتهاء مدة عقود  المستثمر حسب االحوال  عند  او  الدولة  ذي تحصل عليه 

 وتتولى اللجنة االمور التالية: 

تي  او ادارة وتطوير المشروعات الالجهة العامة المختصة بطرح ادارة    مع  اونالهيئة بالتع  العليا بتكليفتقوم اللجنة    -1

 سة وفقا لطبيعة المشروع. هذا القانون قبل سنة من ايلولتها اليها في مناف ألحكامتؤول الى الدولة وفقا 

 له عن آخر ثال  سنوات. يجب ان يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها البيانات المدققة   -2

 عشر سنوات.  ان تزيد مدة التعاقد على ادارة هذت المشروعات في العقد الجديد على جوزال ي  -3

ا بلنشاء  وبالنسبة لعقد االدارة والتطوير الذي يتامن عمليات تحديث للمشروع  القيام  و إدخال نظم تشغيل حديثة او 

 سنة.  20ان تزيد مدة العقد على  جوز ي ا او تقليل تكلفتهاف فلنه الاصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة او تحسينه

 كل مشروع على حدة. لتطوير وتحديد المدد المناسبة لوتحدد الشروط المرجعية معايير ا

اعادة الطرح والترسية. وتكون االفالية في الترسية للمستثمر الذي   بلجراءاتعد الخاصة  تحدد الالئحة التنفيذية القوا -4

للشروط  الفأيقدم   وفقا  للدولة  بلعادةمرجال  عرض  الخاصة  المتطلبات    عية  بكل  التزامه  بشرط  المشروع  طرح 

في الوا الشروط  ردة  الترسية  هذت  في  االفالية  عقدتف  انتهى  الذي  للمستثمرف  ويكون  المنافسة  إذا.  في    وبنسبة   اشترك 

وتاع   ف  امةمة عي انتهى عقدت شركة مساهإذا كان المستثمر الذ   10وتكون النسبة %من العطاء االفالف    (% 5)

 ة مشروعات الشراكة وقيمة رأس المال الموظف فيها.الالئحة التنفيذية جدوال بالنسبة المالئمة التي تتفق وطبيع
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بلعادة المشروع الى الدولة بالشروط المتفق عليها في   –عند انتهاء مدة العقد    –ثمر  وفي جميع االحوال يلتزم المست 

 اكة. عقد الشر

الم هذت  احكام  تخل  ان  بح  ادةوال  في  الدولة  مب ق  بصورة  وتطويرت  ادارته  او  المشروع  بلدارة  انهاء  تقوم  او  اشرة 

 نشاطه.  

 

 ( 31)المادة 

ألح وفقا  تبرم  التي  الشراكة  عقود  جميع  لديوان  تخاع  والالحقة  المسبقة  للرقابة  االستشارية  العقود  فيها  بما  القانون  هذا  كام 

 المشار اليه.  1964لسنة  (30)  ي القانون رقما فليها لقواعد الرقابة المنصوص عالمحاسبة وفق

العليا اللجنة  ا  وتحدد  او  النظم واإلجراءات  للهيئة مراقب حسابات  للهيئة. ويكون  السنوية  بقرار من وزير   رأكث لمحاسبية  يعين 

 المالية للسنة المالية التي عين لهاف وتحدد أتعابه عنها.

 ( 33)المادة 

مجل إلى  المالية  وزير  ايقدم  بجلوز س  سنويا  تقريرا  وراء  تنفيذها  أو  إبرامها  تم  التي  المشروعات  القانونف ميع  هذا  ألحكام  فقا 
 مجلس األمة.  وترسل نسخة منه إلى

 

بالتقرير يرفق  أن  األراضي    على  ومساحة  السابقة  الفقرة  في  إليها  المشار  المشروعات  من  مشروع  كل  موقع  به  يبين  مخط  
 ل التي يكون فيها المشروع على أرض تملكها الدولة. حوا األ المتعاقد عليها وحدودها في 

 

  –ان وجدت    –فات التي ارتكبها  مدى التزام المستثمر المتعاقد )شركة المشروع( بشروط العقد والمخال  ن في التقريروعليه ان يبي 
 واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها.

 

المخ الوزراء  اوعلى  وزير  تزويد  يحتاج  افةبك  لماليةتصين  مشروعات    هما  بشأن  ومعلومات  ومستندات  ووثائق  بيانات  من 
 كة التي أبرمت مع وزاراتهم إلعداد هذا التقرير. الشرا
 
 

 إدارة العقود . عملية 8.1

العالقة  ذي ينظم  ال  عقد الشراكة مد تحقيق أهداف المشروع على قيام القطاعين العام والخاص بتنفيذ مهامهما بموجب  يعت 

شركة ومشرال  بين  العامةوع  انتهاء    الجهة  الشراكةمدة  حتى  على  .  عقد  شروطه    األطراف   تصاصاتخاوتنص 

والتزاماتهمومسؤولياته جمي م  بين  العالقات  فهم  المهم  من  ولذل   لكل  .  يكون  قد  حيث  األطرافف  فردية    طرفع  أهداف 

 ارتها على الوجه الصحي . يمكن أن تؤثر على اتساق التسليم إذا لم تتم إد

العقود  أ  بدي و إدارة  المشروع  عنددور  عقد  نهاية  ترسية  إلى  ال  ويمتد  هياكل    تشغيل.فترة  وضع  العقد  وينبغي  في إدارة 

تعيين على الجهة العامة  يجب  و. عقد الشراكةبتفاصيل المشروع ودارة العقود  بلن  ي المشاركمعرفة  ف لامان  الطرحمرحلة  

مشاريع  يتمتع بخبرة في   بشكل جيد ومدربا    فردا  مدير العقود  غي أن يكون  ينب . وقيادة هذت العمليةام كامل للعقود بدوا  لمدير

مستويات الخدمةف والجداول الزمنيةف وتوزيع  نتائج المشروع ومخرجاتهف ومتابعة الرئيسية في وتتمثل مسؤوليته . الشراكة

يكون    يجبكما  المخاطر.   ميزان لدى  أن  العقود  ومدير  إلنشاء  كافية  ادارإلحدة  ية  من  مشروع  لة  عدد  الموظفين تام 

الخبرة و وذوي  والمؤهلين  األجهزة.  العقكذل   لمدير  يكون  أن  و ويجب  أدوار  بوضوح إلدارة وحدة  صالحيات  د  محددة 

 .تنفيذتع ورصد التقدم المحرز في إدارة المشرو

 األداء . مراقبة 8.2

مرحلة    خالل و  المشروع. مرحلة إنشاء  ة خالل  مني الز ى مراقبة الجودة والجداول  لعيركز مدير العقود  خالل مرحلة البناء  

ال مدير  يركز  توفر  التشغيلف  ضمان  على  و  واالمتثال  األصولعقود  المناسبة  البيئية  ص للمعايير  على  رف  التوقيع 

وجود  وفي حالة  . مشروعال  مدة  في نهاية  األصلتسليم  ف وآليات تسوية المنازعات وإدارة التغيير و(إن وجدت المدفوعات )

أحكام    ورقص تكون هناك  أن  ينبغي  في  تنص على دفع غرامات مالية وصوفي األداءف  المطاف  ال   عقد    إنهاءإلى  نهاية 

 . الشراكة
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عقد موضوعية وقابلة للقياس. وينبغي أن يحدد    فعقد الشراكةمنصوص عليه في    كما هو  فاألداءيجب أن تكون قياسات  

 الشراكة ما يلي: 

 ء المطلوب  التي تحدد مستوى األداية صيلشرات األداء الرئيسية التفؤم •

 ة  مؤشرات األداء الرئيسية المحددطريقة رصد وقياس األداء مقابل  •

   يقوم بذل اف ومن ما هي معلومات األداء المطلوبةف وكيف يتم جمعه •

 حقوق الجهة العامة في إجراء عمليات التدقيق أو التفتيم العشوائي    •

 بدأ قياس األداء   موعد •

 جراءات بشأنها  اإلنتائج قياس األداء واتخاذ التقارير حول  رفع  وبلي طريقة الت  •

 عواقب سوء األداء وتكرار األداء الاعيف  و  •

 عملية إدارة العقود. ل أي تحديث •

العامه وعلى  يجب  و تقارير منتظمة عن رصد  الجهة  تقدم  أو    األقللى  ف كل ستة أشهر عاألداءوحدة إدارة المشروع أن 

  باإلضافة ف  أعالتورة  ود المذكعن البن   الحصرف تقريرا    الف على سبيل المثال  بحيث تتامنف  هيئةال  دتحدت دوريا بحسب ما  

 أمام تنفيذ المشروع. حالية سابقة أو عوائق رسميةف وأي   قوتقارير وضع التكويت مشفوعة بوثائ ف مخالفاتإلى أي 

إلى شركة المشروع أثناء تنفيذ  فيما يتعلق بالدفع  دة  محدالمتطلبات ال  قانون الشراكةمن    41إضافة إلى ذل ف تحدد المادة  

الشراكة و عقد  المادة  لهذ  ا  طبق.  ا"ال  ت  بيع  نظير  مالية  مستحقات  أي  تقاضي  في  المشروع  إتاحة  تبدأ شركة  أو  لمنتجات 

تجات أو  لمن و ابقبول مستوى جودة األعمال أالخدمات وفقا  لمستوى األداء المنصوص عليه في العقد إال بعد إصدار شهادة  

وذل  الشراكةف  المبينة في عقد  الجهة  المتاحة من  ذل "  الخدمات  الشراكة على خالف  تنص شروط عقود  لم  . وبناء ما 

مع الجهة العامة أو أي  خصوص  التنسيق في هذا الضمان  العقود ووحدة إدارة المشروع    عليهف يتعين على كل من مدير

 ة المذكورة أعالت.جودال تعيينه ألغراض إصدار شهادة طرف آخر تم

 عمليات المراجعة .8.3

عمليات   قيادة  الجهة العامةتتولى  وتقديم تقارير إلى المؤسسات ذات الصلة. وتقلة  راجعة مسعمليات ميخاع المشروع ل

 . وتشمل بعت المراجعات والتقارير المطلوبة ما يلي:  هيئةالمراجعة بالتنسيق مع ال

 ر المطلوبة ة والتقارياجعلمرلمحة حول عملية ا : 8.1 جدولال

 

 الطرف المسؤول  الموعد  البند

  المحاسبة ديوانلجنة المنافسة لموافقة  طرح في نهاية عملية ال المفال  ثمرالمست تقرير 

 العام

 لجنة المنافسة  غالق المالي اإل المشروع  إغالقتقرير 

 عامة الجهة ال ترة البناءفي نهاية ف لمشروع  ل الالحقة المراجعة

سنة واحدة من بدء الخدمة وبعد ذل   خالل ضات األداء  راتعسا

تحددت   ذيرية على النحو ال على فترات دو 

 الهيئة

 عامة الجهة ال

وع وتسليم األصول إلى  المشر انتهاءعند  تقرير التسليم 

 الدولة 

 عامة الجهة ال

المستثمر المفال ومراجعته  ر قري وم لجنة المنافسة بتجميع ت قت  :(PBR)  المفضل)المستثمر(   تقرير مقدم العطاء 

الكويت في أقرب وقت ممكن بعد دولة من قبل ديوان المحاسبة في    للموافقة عليهوتقديمه بعد ذل هيئةمن قبل الاعتمادت و

 : تقرير المستثمر المفالوينبغي أن يتامن . المفالطاء/المستثمر المفاوضات مع مقدم الع ايةنه
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 موجزا للمشروع    فاوص •

 ين في المشروع ومسؤوليات كل منهم كشارالمقائمة ب  •

ة  واألحدا  والقرارات الرئيسي تي تم إعدادها الالفنية والقانونية والمالية قائمة مرجعية بجميع الوثائق  •

 طرح المشروع. اتخذت أثناء عملية التي 

   و الطرحتفاصيل عملية  •

 ئي.  نهاال وسعر العقدطرح المشروع  لية مراحل عممختلف تقديرات التكاليف في  •

إلى تفاهم واتفاق رسمي على أن المشروع قد  المشروع  الموافقة على تقرير إقفالشير ت  (.PCRالمشروع ) إقفالتقرير 

على أن  المختصة  العامةأو الجهات الجهة و هيئةتوافق ال فالوثيقةهذت  ها علىي. وبتوقيعمالالقفال وصل إلى مرحلة اإل 

قها على النحو  لمعاملة قد أبرمت وتم تنفيذها وتوثي اوتمويل طرح  ستية المتعلقة ب لوجوالارية والمالية  الجوانب اإلدجميع 

 يلي:تقرير ما هذا الالمشروع. وينبغي أن يتامن  إقفالالمبين في تقرير 

   للمشروع وصفا موجزا   •

 التعاقدية جميع االتفاقيات •

 قائمة بجميع أعااء التحالف  •

 . شركة المشروع المساهمة فيل وصفا لهيك •

 معلومات المتعلقة برأسمال شركة المشروع المتاح. لا •

 ر والبناءراحل التطوي مني مفصل لمجدول ز •

 للمشروع التكاليف اإلجمالية المتوقعة •

 وهل (ف يدفعها المست الرسوم التي الجهة العامة )أو شروع التي تدفعها للمالسنوية المبال   •

 لمتوقع. معدل العائد الداخلي ا •

التقرير إلى سليم ت روع المش طرح أو إدارة  و/في لجنة المنافسة   هيئةف يجب على عاو الل المشروع فاإق تقريروبمجرد توقيع 

 المشروع. متابعة إدارة تنفيذ و

أن   بغيوين أعمال البناء. االنتهاء من  بعد المراجعة الالحقة للمشروعينبغي إعداد تقرير  .(PPR)  روعلمشالمراجعة الالحقة ل

والغرض من تقرير   مباشر في إدارة المشروع.بشكل ( ال يشارك الجهة العامة من خالل  تقلمس يعدت شخص )عادة مدقق

أداء مختلف  لمطالبات المستحقة( وتقييم لية )مع تقديرات التكاليف النهائ حول هو تقديم تفاصيل  المراجعة الالحقة للمشروع

 األطراف في المشروع. 

 ما يلي:  المراجعة الالحقة للمشروعوينبغي أن يتامن تقرير 

 وصفا موجزا للمشروع  •

 لمحة عامة عن تاريخ المشروع مع أبرز القرارات / األحدا    •

 العقد النهائي  وقيمة رات المبدئية تحليل التباين للتكاليف النهائية للمشروع مقارنة بالتقدي  •

 قعات تو ل المشروع مقارنة بالمراح مختلف تحليل الوقت المستغرق الستكمال  •

)تستخدم هذت المعلومات من قبل الجهة العامة لتحديث لنهائية  أي مطالبات معلقة عند سداد الدفعة ا  تقارير تسوية •

 إعداد التقارير(ف و  ألغراضستستخدمه الهيئة  ف كماالمراجعة الالحقة للمشروعتحليل التباين في تقرير 

 لبناء. الل مرحلة ال خعدم االمتثاقاايا تتعلق ب أي  •

 
 

 التفاصيل. لإلطالع على  8.2انظر القسم . األداء  اجعاتمر

 
التسليم  جميع    التقريرهذا    يعرض  .تقرير  تم  تفاصيل  التي  أجل    تنفيذهااألنشطة  االلتزام تسليم  من  وحالة  بنجاح    المشروع 

 . وينبغي أن يتامن ما يلي:عقد الشراكةالمنصوص عليها في  الزمنيةبالجداول 
 تبعة أثناء مرحلة تشغيل المشروع  ألنشطة / اإلجراءات الما •
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 فةي هياكل اإلدارال •

 افتفصل أعمالهالتي  فنيةالدلة األمع  األصول التي تم إنشاؤها للمشروعئمة نهائية ب قا •

ذ • والوثائق  السجالت  بجميع  القائمة  الصيانة  سجالت  جميع  ذل   في  بما  بالمشروعف  الصلة  والسجالت  ات  فنية 

 فالمالية

القوى   • نقل  عن  إلى  معلومات  الماهرة  وغير  الماهرة  العامةالعاملة  تحالجهة  مع  عن  ف  معلومات  وضع ديد 

 وافف إن وجدينالكويتي  الموظفين

 لية التسليم  و  الخدمة في جميع مراحل عمنقطاع ا/  ضوضاءخط  لامان عدم حدو  أي   •

 رتبطة بعملية التسليم.ف المالجهة العامةشركة المشروع أو لأي مدفوعات إضافيةف إما  •
  

  

 تسوية المنازعات  .8.4

  
لتس يعتبر   القانوني  في األساس  هامة  مسألة  المنازعات  الشراكة.    وية  الخاصة  مشاريع  المستثمرون    )أيفاألطراف 

والمقاولون(   للمشوالمقرضون  هذتاركة  يتشجعون  يكونو  في  عندما  يمكن    االمشاريع  نزاع  أي  أن  من  تسويته  واثقين 

تطلب  فادي القاايا التي قد ت واسعة من آليات تسوية المنازعات من أجل ت   مجموعةتوفير  وينبغي    كفاءة.ب وعادلة  بصورة  

طويال    وقتا   امليات  و.  مكلفةتكون  وتسويتها  هذت  تشمل  أن  )ربما  يمكن  والوساطة  خبير  الحوار  طريق  (ف مستقلعن 

تسويتها مساعدة في منع المنازعات ولللجنة  نازعاتف في شكل  مجلس لتسوية المتشكيل  وينبغي أياا النظر في    والتحكيم.

 في وقت مبكر. 

 
ا آليات تسوية  ومن  الدوليةف خاصة عندماوافقة  مت المنازعات  لمهم أن تكون  تكون هناك  يتوقع أن    مع أفال الممارسات 

أجانب.    استثمارات مستثمرين  قبل  من  ي كبيرة  المثالف  سبيل  األجانب  لجأ  فعلى  كخيالى  إالمستثمرون  الدولي  ر التحكيم 

بند  صيغة المقترحة بشأن صياغة هذا الطالع على ال لإل (  9)ب/  قالملح انظر  (.  29)  نهائي )ينص عليه القانون في المادة 

 . (التعاقدي

 

 طلبات إعادة التفاوض  .8.5

ف على سبيل المثال ية  ف ال ينبغي النظر في إعادة التفاوض إال في ظروف استثنائ الطرحعملية    نزاهة لى  من أجل الحفاظ ع

وينبغي التعامل مع معظم القاايا بموجب   أو حالة قوة قاهرة.تغيير في القانون  حدو   ن خالل أوامر التغيير أو في ظل  م

 مشروع. الشركة قبل طلبات إعادة التفاوض من تقبل امة أن ف ال ينبغي للجهة العوكقاعدة عامة و    عقد الشراكة. بنود

 العقد إنهاء . 8.6

 عدد من األسبابف منها:لوقت مبكر  في  عقد الشراكةإنهاء ز يجو

 العقدعلى نفاذ  سبقةم لشروط عدم استيفاء  (1

يتم   لم  المسبقة  استيفاء  إذا  )  لنفاذالشروط  عادة  العقد  ذل   ب يشمل  المالي(  اإلقفال  إلى  التاريخ الوصول  حلول 

 ينتهي تلقائيا.  ف فلن عقد الشراكةتاريخال المحدد في عقد الشراكةف ولم يتم االتفاق على تنازل أو تمديد
 

 شروع شركة المحالة تخلف عن األداء من قبل  (2
الدفعف  في  التأخير  مثل  الشراكةف  عقد  تنفيذ  عدم  من  مختلفة  المشروع حاالت  تقصير شركة  أحدا   تشمل  قد 

ف اإلفالس.  إنجازي  والتأخير  أو  العيوبف  معالجة  وعدم  العملف  عن  والتخلي  عدم وتمن    العملياتف  لحاالت    

تؤدي إلى طويلة جداف قد  تصويب  انت فترة اللذا كف والتي يجب تصميمها بعناية.  زمنية لتصويبهاترات  ف  التنفيذ

عقد الشراكة  يمكن أن يتم إنهاء  قصيرة جداف  تصويب  إذا كانت فترة الوالمشروعف  تنفيذ  تعطيل تقديم الخدمة و

ال  ووإذا ما نقات مدة التصويب   ف.جميع األطراعلى  تكاليف  زيادة الاألمر الذي يؤدي إلى  ف  لزوم لذل دون  

إلى شركة  دفع تعويت  ف والتي قد تتامن  نهاءإلاف فلن ذل  سيؤدي إلى إجراءات  ذ قائمةتزال حالة عدم التنفي 

للعقد المشروع   المبكر  اإلنهاء  القسمسلفا  محددة  معادلة  ل  وفقا    عن  )انظر  األصل  مقابل  هذا   6.5  ف  حول 

 موضوع(. ال
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 الجهة العامةمن قبل حالة تخلف عن األداء  (3
التزامات ن  عتخلف الجهة العامة    بحاالتتتعلق   بموجب عقد الشراكةف مثل عدم دفع أي مبال  مستحقة  ها  تنفيذ 

المشروع. فلن  و   لشركة  أعالتف  مبين  هو  التنفيذ  وقوكما  عن  تخلف  حالة  ما  ع  إلىت عادة  مهلة   ؤدي  من  

بدء لاإلى  ويب دون القيام بتنفيذ االلتزام فان ذل  قد تؤدي  ذت المدة الممنوحة للتصوفي حال انتهت ه  فللتصويب

 . دفع تعويت عن اإلنهاء المبكرف بما في ذل  العقد لجراءات إنهاءب 

 

 جراءات الحكومية الجوهرية المعاكسة اإل أو طويلة لفترات  القوى القاهرة التي تستمر  (4
 

)أي أحدا  خارجة عن سيطرة  ترة طويلةيستغرق فظرف قاهر حدو  حال يمكن أياا إنهاء عقد الشراكة في 

 إجراء حكومي مادي وسلبي أو  (  ف مثل العواصف والفياانات والزالزل وما إلى ذل أي طرف من األطراف

ف عادة ما أو التقصيرفي التنفيذكما هو الحال مع أحدا  التخلف  و ة.الجهة العامعن إرادة ونطاق تحكم  خارج  

ف سيتم إنهاء مدة معينة بعد انقااء  لذا كان الحد  ال يزال قائما  فمعينة ف  ية  زمن بعد فترة  اإلجراءات  يتم اتخاذ  

 وع. شركة المشر لعقد الشراكة( معادلة يحددها مناسب )وفقا لالجهة العامة تعويت عقد الشراكة ودفع 

 

 لمصلحة العامةالعقد ألسباب تتعلق باإنهاء  (5
أو    من اللجنة العليا )بناء على توصية من الهيئة بقرار  اكة  الشراكة إنهاء عقد الشرمن قانون    (19)المادة    تُجيز

 م تعويت عادل لشركة المشروع. ي الجهة العامة(ف شريطة أن يكون هناك مبرر وتقد

 

عقد ي إطار  وقت مبكرف فلن عملية التسليم في نهاية المدة تخاع عموما إلجراءات التسليم ف  في  عقد الشراكةإذا لم يتم إنهاء  و

 .  انظر أدنات() الجهة العامةاألصل إلى إعادة تم إعادة طرح العقد أو ف وي الشراكة

 تمديد االمتياز .8.7

الشراكةمن    30المادة  تتناول   التنفيذية    65والمادة    قانون  الالئحة  قبل عامين على األقل من  فهاء االمتياز.  انت احكام  من 

الشراكةنهاية   العقد  تقوم  العامة عاون مع  بالت   هيئةف  )ب   الجهة  المشروع  الجهات االستشارية  تقييم  لزم األبمساعدة  مر(  إذا 

إلى الشأن  بهذا    اتهاتوصي إيقافهف وترفع  للدولة أو    الجهة العامةإلى  إعادته  لتحديد ما إذا كان يجب إعادة طرح المشروع أو  

 اللجنة العليا.

إدارة المشروع  بطرح  طرح المشروع )سواء  إعادة  تقرر  لذا  ف باعه.ات ما يجب  وبعد ذل  تصدر اللجنة العليا قرارا بشأن  

قبل  ترسيته  و  عقد الشراكةمدة  قبل سنة من نهاية  يتم إعادة طرح المشروع  يجب أن    إلدارة والتطوير(ف افي المستقبل أو  

  وفقا للنسب في المنافسة  األفالية في الترسية إذا شاركت  المشروع الحالية  لشراكة الحالي. ويكون لشركة  مدة عقد اانتهاء  

 التالية:

  

 ة نسبال ى عقدها نوع شركة المشروع، التي انته

 عطاء من أفال  %5 المشروعات التي ال يؤسس فيها شركة مساهمة عامة 

 عطاء من أفال  %10 المشروعات التي يؤسس فيها شركة مساهمة عامة 

  

 التسليمإجراءات  .8.8

الجهة  مشروع إلى ومصلحة شركة الجميع ملكية دة تسليم يتم إعاسليم المشروعف وإجراءات التسليم هي إجراءات لامان ت 

ر أو لمستثم  جهة العامةوالمعرفة المطلوبة الالزمة لل مستندات  في حالة تشغيل جيدةف مع ال  عقد الشراكة عند انتهاء    عامةال

األصل في    تأكد من أنتصحيحية للل  أعماوقد يشمل هذا اإلجراء أعمال فحص واختبار و    آخر إلدارة وتشغيل األصول.

جيدة.  حالة 
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 من مصفوفة المخاطر  نموذجينكة بين القطاعين العام والخاص: اريع الشر الملحق أ: توزيع المخاطر في مشا 
جمع البنية التحتية  مؤسسة م  عنلخاص الصادر  من التقرير الخاص بتوزيع المخاطر في التعاقدات بين القطاعين العام وا  أخوذين متوزيع المخاطر ،  ل  نموذجين هذا الملحق أ    يبين

 /https://ppp-risk.gihub.orgكاملة عن التقرير في االنترنت عبر الرابط   حيث يتوفر نسخة 2016العالمية لعام  
 

ين القطاعين العام والخاص ب   الشراكةمشاريع  ب  تعلق ، تقوم الجهة العامة بوضع مصفوفة لتوزيع المخاطر لكل معاملة تتم فيما يرشادياال  الدليلمن    4.2.2.4  الباب في    ورد وكما  
 المخاطر المرتبطة بالمشروع.  جميعلتحديد التوزيع المناسب  لغرض 

 
بالترتيب  من خالل    نموذجينفي هذا الملحق  نستعرض    سوف لبناء ميناء للحاويات، ويمكن الحصول على    المياه  من  الملوحة  نزعشروع  ملمصفوفة توزيع المخاطر ا  ومشروع 

 مشروع.اريع المعروضة هنا في الصفحة األولى من كل مصفوفة لكل معلومات إضافية عن المش
 

فكل  ،مؤسسة مجمع البنية التحتية العالميةل العالمية اإلرشاد أدوات  باستخدام  المذكورة المشاريع من  لكل خاصة مخاطر توزيعمصفوفة ل المرفقة عينات ولقد تم العمل على الخروج بال
  بين  فيمال المصفوفة توصيات حول التوزيع النمطي لكل نوع من أنواع المخاطر  المنفصلة التي تم تجميعها في مجموعات متشابهة، كما تمثونة من قائمة بالمخاطر  مصفوفة مك

قدتين في توزيع المخاطر  الجهتين المتعا  ركة بينالمخاطر مشت  متى تكون   التوصيات ه  هذ   ملتشتو   والخاص،  العام  القطاعين  بين   شراكةالمشروع    في  الخاص القطاع  العامة و   الجهة
 المقترح  لمخاطر ا توزيع يقدم شرح ل بينهما، كما 

 
 اللجوء   مكنالمالحكومي    الدعمل مع كل نوع من أنواع المخاطر وترتيبات  أو التعام  التخفيفعن    معلومات   رمخاطالالمرفقة لمصفوفة توزيع    توفر النماذجسبق    ما  لىإ  وباإلضافة

 شراكة بين القطاعين العام والخاص.الع ير امش رلممارسات المفضل اتباعها عند إعداد مصفوفة توزيع مخاطويعتبر هذا التوجه من ا ليها،إ
 

تنشأ  أغراض وضع مصفوفة المخاطر الخاصة  بمن الدول هي عادة تفي    استخدامها في عدد   يتمالمهم أن نذكر لكم هنا أن األدوات الموجودة    من ار ترتيبات في إط التي قد 
 ، الدول المتقدمة والتي لديها خبرة واسعة في التعامل مع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دول ذات أسواق نامية، على عكس ما قد يستخدم في عدد من  توزيعها في  

 . لمتقدمةوا النامية األسواق في المخاطر لتوزيع المختلفة الترتيبات  عن وافيا   شرحا    ااضفن فقد  ثم ومن
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 ال إ هي    ما  نماذجالمصفوفة المخاطر الخاصة بمشاريعها كأداة استرشاديه فقط ال غير، فهذه    لوضع  نماذجالساس يجب على الجهات العامة أن تقوم باالستعانة بهذه  هذا األ  وعلى
ومع ذلك فإن كل مشروع    علىالترتيب،العالم    حول  ات بناء ميناء للحاوي  اريعع تحلية مياه الشرب من الملوحة ومشاريمشفي كل من    عادة  يع المخاطر الموجودة  لواقع توز   تمثيل
 . هحد  على مشروع لكل وتوزيعها المناسبة للمخاطر المنفرد  تحليلهبين القطاعين العام والخاص في الكويت سوف يستلزم وضع   شراكة

 
المخاطر على    يوجد  توزيع  التب  الخاص   االلكتروني   الموقعأمثلة أخرى عن مصفوفات  البنية  العالمية  مؤسسة مجمع  في هذا  كما يتوفر    / https://ppp-risk.gihub.orgحتية 

لخاصة بتوزيع المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين  المستخدمة في وضع مصفوفة المخاطر كما يوجد بالموقع منتدى افتراضي لمناقشة المواضيع ا  لأللفاظ   قائمةالموقع  
 العام والخاص.

 
 ياه الم تحلية  مشروع مخاطر مصفوفة
 .للدولة تابعة واحده شراء جهة لىإ( حيث تباع المياه المنزوعة الملوحة BOOTالتحويل  –التشغيل   –التملك  –)البناء  بطريقة المياه من  الملوحة نزع  مشروع ينفذ  •
 .المشروع عليها  ينشأ سوف التي األرض  المتعاقدة الجهة توفر  أن رض المفت من •
 .توليد  مرافق الحاجة دعت  وإن كهرباء، نقل وشبكات  ه،الميا لنقل نابيب أية مرتبطة بالمشروع على سبيل المثال ق عمل المشروع بنية تحت يشمل نطا قد  •
حل الوميضي المتعدد المرا  ي أو االستقطار )فيما تكون التكنولوجيا الثانوية المستخدمة هي طريقة التبخيرالتناطح العكس  –المستخدمة قد تشمل نوعين رئيسيين    التكنولوجيا •

MSF  أو تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل  MED)،    وعادة ما يتم تحديد التكنولوجيا المستخدمة من قبل الجهة المتعاقدة ولكن ينتج عن ذلك مخاطر تكنولوجية
 مثل المد األحمر. نمو الطحالب مياه البحر بما في ذلك نوعية ب  للتأثرثر عرضة هو أك  ROح العكسي ض ة للمشروع، فعلى سبيل المثال فإن استخدام تكنولوجيا التنامختلف

 :هي المحورية لمخاطرا •
 االنشاءات  مخاطر −
 المدخالت أو الموارد  مخاطر −
 المجال في مغيرة حديثة تكنولوجيا صعود  مخاطر −
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 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

أثر   توزيع المخاطر تخفيف 
 المخاطر

الدعم   ترتيبات 
 كوميالح

ملخص للمقارنة  
 األسواق بين

فئات 
 المخاطر

الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

شترك م
 ة

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي

  األرض   شراء
 والموقع 

ملكية    الحصول   مخاطر على 
في   الستخدامها  األرض 

اختيار الموقع   مخاطر المشروع، و 
الجيوفيزيائية   والظروف 

 موقع.والهيدرولوجية لذلك ال
تخطيط  على إذن ل  الحصول 

 االرض 
 حق الدخول للموقع  

 الكفالة 
 اإلرث 

 ار األث
 لتلوث ا

 العيوب الكامنة 

المخاطر    المتعاقدة  الحكومية الجهة    تتحمل  x   متقدم
المطلوبة   للتأكد من أن األراضي  في  الرئيسية 

  قامت الموقع المخصص للمشروع متوفرة ألنها  
تمنح    ،الموقع  باختيار  أن    جهة الويجوز 

ي في حال كانت قد حصلت  المتعاقدة األراض
أو   الصلة،  ذات  األرض  حقوق   برععلى 

مالك   وهو  ثالث  طرف  موافقة  على  الحصول 
حقوق    في أرض   منح  على  موافقته  حال 
الصلة   استخدام ذات  أن    ، األرض  وبما 

المتعاقدة في نهاية    جهةقل إلى التوع سين المشر 
األرض حقوق  فإن  عليها،  المتفق  تمنح    المدة 

  اتفاقيات جب عقود إيجار أو  عادة للمشروع بمو 
 مماثلة.

  لتوفير ترتيبات    وضع  لىإ  األراضيتحتاج    قد
من    المرافق وغيرها  المياه  ألنابيب  الالزمة 

هناك   كانت  إذا  المثال  سبيل  )على  المرافق 
أو أعمال توليد    ئية كهربا   توصيالتى  حاجة إل
ك  تقع بعض المسئولية عن ذل  قد  وهناكبيرة(.  

تعتمد  الخا  القطاعشريك    على كانت  إذا  ص 
 الترتيبات على تصميم المشروع. تلك

الجهة    يجب على 
تجري  المتعاقدة   أن 

  رض لأل  مفصل   تقييم 
  والحالة   والبيئة

  ويجب   االجتماعية 
  يجة بنت   اإلفصاح  عليها

  لطرف   التقييم  هذا
  الخاص   القطاع   شريك
  تقديم   عملية  من  كجزء

 .المالية  العروض
  التقدم   عملية   وأثناء 

  ى عل  وجب   بالعروض 
  أن   المتعاقدة   الجهة 
  شريك   لطرف  تسمح

  بأن   الخاص   القطاع 
  األرضية   بالمسوح   يقوم

  يطلع   وأن  به   الخاصة
  أو   األصول  ىعل

على    الموجودة   المباني 
 ارض الواقع.

الجهة المتعاقدة  تحتاج    قد
السلطات    تخدام اس الى  

تشريعيا    لها  الممنوحة 
ثال عبر  لتأمين الموقع )م

  أو   العامة   للملكية  النزع 
 (االجباري  االستحواذ 

  توفر   حاالت  في  حتى
  واضح   بشكل   الموقع 

  يكون   قد  عوائق  أي  بدون 
  الستخدام   سبب  هناك

  الحكومية   السلطات 
  بشكل   الموقع  لتأمين

  ،المشروع   لخدمة  مناسب
  لموقع   تداخل   يظهر  فقد

  المشروع   موقع   مع   أثري 
  يستطيع   ال   أمور  وهي

  أن   الخاص   القطاع   شريك
 .معها يتعامل

تشمل    أمثلة  ذلك  على 
إسكان   إلعادة  الحاجة 

حقوق    عادة تكون  ما 
  األراضي تغالل  اس

  يوجد   التي   والحالة 
  األراضي   قطع   عليها

  في   ومؤسسة  روفةمع
  المتقدمة   األسواق

  التخفيف   يمكن  حيث
  المخاطر  أثر  من

  الفحص   عبر
  النافي   المناسب
  لسجالت   للجهالة

  وشركات   ضياألرا 
 .العامة المرافق
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تقييم    عن  مسئول   الخاص  القطاع   شريك   ون يك
ال قبل  من  المعين  الموقع  كفاية    جهة مدى 

ال  باألرض  المتعلقة  والحقوق  ممنوحة  المتعاقدة 
)بما في ذلك أي حقوق ارتفاق وحقوق وصول  

يفرض قد  قيود  وأي  بها(  الموقع  مرتبطة  ها 
ا على  العام  المعين  التخطيط  )مثل  لتصميم 

  وبناء (  مشروعال  أساس   بناء  حلول  مقترحات و 
إلى   الوصول  طرق  ذلك  في  )بما  المشروع 

 الموقع ومناطق التوزيع المتاحة(.
ال   ذلك،   مع في  العمل  مواقع  مشروع  بعض 

الجهة    سيتم مع  المخاطر  بعض  تقاسم 
 المتعاقدة.

ممكن   وألقصى  مدى 
الجهة   على  يجب 

أن     تقوم المتعاقدة 
  قد   أنها   من  بالتأكد 
  المخاطر   كل  فهمت

  الموقع   بتأمين   الخاصة
  بالموقع   بطة المرت  القيود
  على   تؤثر   قد   والتي

  االنشاءات   عمليات 
 .المرفق وإدارة 

  

نقل   )أي  المنطقة  سكان 
  السكن   أو مقرات االعمال  

  إدارة   وضرورة(  اص الخ
  السياسي   األثر

  وما   للمشروع  االجتماعي
  المخصص   الموقع  حول

 .له

 
 

 المخاطر 
 المتغيرات  الوصف 

  بين  للمقارنة ملخص الحكومي  دعمال ترتيبات المخاطر  أثر تخفيف  المخاطر توزيع 
 النقاش  مواضيع  اإلجراءات  المنطقي  المبرر مشتركة الخاصة  الجهة العامة  الجهة المخاطر  فئات  األسواق 

     x  التلوث    ولةالمسئ   المتعاقدة   الجهة   تكون عن 
األثرية    بالموقع   وجوده  السابق االكتشافات  أو 

إلى الحد    ،  الُمقامة   التحتية   نية والبأو الحفريات  
  منبالفعل    مكشوفه أو     معروفةتكن     لم الذي  

طريق    استقصائيات بل  ق عن  إما  الموقع 
أو   االكتشافات  هذه  مع    العون   تقديم التعامل 

  ،  شروعالم  على  المترتبة  باآلثار  يتعلق  فيمت
لل تتحمل    جهةويجوز  أن  أيضا  المتعاقدة 

الجيوتقنية  الظروف  عن  غير    المسؤولية 
الرغ على  يقتصر  المعروفة  قد  هذا  أن  من  م 

يقتصر    على أنواع معينة من الشروط، وسوف
بشكل   متوقعا  يكن  لم  التي  الظروف  على 

توقعها   الموقع    لدراسات  تبعا  معقول  استطالع 

الجهة    كما على  يجب 
تقوم   أن  المتعاقدة 

مع أي حقوق    بالتعامل 
السكان   تخص 

  والتي   للموقعاألصليين  
  على   تؤثر  قد

 .استخدامه 
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ين  كان  التي  أو  أجريت  يالتي  أن    توالها بغي 
 الخاص. القطاع شريك 

القيام    قد الخاص  القطاع  شريك  من  يطلب 
للموقع  ببع الدراسات    أساسي   تقرير  يم لتقدض 

  بدء   قبل  المختار  الموقع  في  الحال  واقع  يشرح
 .فيه العمل
بالتأكد    يتوقع الخاص  القطاع  شريك  يقوم  أن 

يمكن    حالة  منبنفسه   قد  موجودة  أصول  أي 
الم في  األصول  استخدامها  من  أي  أو  شروع 

عليها   التعرف  تم  التي  بالفعل  المتواجدة 
 حالي.   أو نقلها من موقعها ال  إزالتهاويتطلب  

 
 المخاطر 

 المتغيرات  الوصف 
  بين  للمقارنة ملخص الحكومي  الدعم ترتيبات المخاطر  أثر تخفيف  المخاطر توزيع 

 النقاش  مواضيع  اإلجراءات  المنطقي  المبرر مشتركة الخاصة  الجهة العامة  الجهة لمخاطر ا فئات  األسواق 
  شراء   مخاطر
 والموقع  األرض

األرض    اكتساب   امخاطر  ملكية 
المشروع،   في  الستخدامها 

الموقع    مخاطرو  هذا  اختيار 
الجيوفيزيائية   والظروف 

 والهيدرولوجية لذلك الموقع.
على إذن لتخطيط   الحصول 

 رض اال
 الدخول للموقع   حق

 الكفالة 
 اراألث اإلرث

 التلوث 
 العيوب الكامنة 

سيتم    األراضي  كانت  إذا  النظر  بغض x   متقدمة التي 
أو   الدولة  أراض  هي  للمشروع  تخصيصها 

خاصة،   الحكومية    الجهة   على  يجب أراض 
على  الم الحصول  مسئولية  تتولى  أن  تعاقدة 

  قوحللمطور    الالزمة  األراضيحقوق استغالل  
  ما   وعادة  استخدامها،و   األراضي  إلى  الدخول

 .انتفاع  حق  اتفاقية  شكل  ذلك يأخذ
يتعلق   فيما  وثيقة  أي  وجود  عدم  حال  وفي 

الحال   هو  كما  األرض  بعض  بملكية  في 
انابيب   شبكات  حاالت  في  )خاصة  الحاالت 

المياه( توز  نقل  أو  الجهة    ، يع  على  يجب 
تعاقدية  تراخيص  توفير  على  العمل    المتعاقدة 

شريك    فإن  عامة  ورة وبصالستغالل األراضي،  
ومموليه   الخاص  لوجو   راضون القطاع  د  عن 

لن   الحقوق  هذه  أن  مع  التعاقدات  هذه  مثل 

الجه  يجب ة  على 
تجري   أن  المتعاقدة 
لألرض   مفصل  تقييم 
والحالة   والبيئة 
ويجب   االجتماعية 
بنتيجة   اإلفصاح  عليها 
لطرف   التقييم  هذا 

  الخاص   القطاع   يكشر 
  تقديم   عملية  من  كجزء

 .المالية  العروض
  الجهة   على  يجب  كما
  تقوم   أن   تعاقدة الم

  دراسات   بإجراء  بالبدء
  البيئي   األثر  تقويم
  التقدم   مرحلة   خالل

  تعاقدة الم  الجهة  تحتاج   قد
  السلطات   استخدام   الى

  تشريعيا    لها  الممنوحة
  عبر )مثال    الموقع  لتأمين

  أو   العامة   للملكية  النزع 
 (جباري اال االستحواذ 

  الجهة   تتولى   ما   وعادة
  واسع   مدى  إدارة  المتعاقدة

  المرتبطة   األمور   من
  ذات   الجهات  بمصالح

  بالمشروع   تباطاالر 
  بحقوق   وعالقاتهم

  لموقع األراضي    استغالل
 .بعينه 
تشمل    أمثلة  ذلك  على 

استغالل    إن حقوق 
الحالة   و  األراضي 
عليها   تكون  التي 

عامة  األ راضي 
اعتماد ية  )خاصة 

شركات   سجالت 
العامة     ورسوم المرافق 

األراضي(   استغالل 
الناشئة   األسواق  في 
نفس   على  تكون  ال 
التأكيد   مستوى 
في   كما  والوضوح 
المتقدمة   األسواق 
سجالت   توجد  حيث 

لتسجي ل  معتمدة 
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 تسجل لصالحهم.
تقييم    عن  مسئول   الخاص  القطاع   شريك   يكون 

الموقع   كفاية  المدى  قبل  من    جهة المعين 
الممنوحة   باألرض  المتعلقة  والحقوق  المتعاقدة 

وصول    ك أي حقوق ارتفاق وحقوق )بما في ذل
الموقع   يفرضها  قد  قيود  وأي  بها(  مرتبطة 

ع العام  المعين  التخطيط  )مثل  التصميم  لى 
  وبناء (  المشروع  أساس   بناء  حلول  مقترحات و 

إلى   الوصول  طرق  ذلك  في  )بما  المشروع 
 ع ومناطق التوزيع المتاحة(.الموق

  سيتم بعض مواقع العمل في المشروع    ذلك   مع
 متعاقدة.عض المخاطر مع الجهة الب  تقاسم
التلوث    تكون  عن  المسئولة  المتعاقدة  الجهة 

األثرية  الس االكتشافات  أو  بالموقع  وجوده  ابق 
الحفريات   الحد  الُمقامة   والبنيةالتحيتية أو  إلى   ،

من   وفةكشمأو    معروفة   تكن  لمالذي   بالفعل 
طريق   عن  إما  الموقع  استقصائيات  قبل 

االكتشا هذه  مع  أو  التعامل    العون   تقديم فات 
   المشروع،  على  المترتبة باآلثارا يتعلق فيم
 

  لتسريع   العروض ب
  يأخذ   ما  عادة   إجراء 
  الوقت   من   الكثير

 .إلتمامه
  التقدم   عملية   وأثناء 

  على   وجب   بالعروض 
  أن   المتعاقدة   الجهة 
  شريك   لطرف  تسمح

  بأن   الخاص   القطاع 
  األرضية   بالمسوح   يقوم

  لع يط   وأن  به   الخاصة
  أو   األصول  على

  الموجودة   البناء   أعمال
 على ارض الواقع.

 

  السياسية   اآلثار
  للمشروع   واالجتماعية 

  موقعه،  وحول  على
  هذا   يكون   أن  ويمكن
  في   حساسية ال   شديد   األمر
 .ناشئة  سوق 

وكذلك   األراضي 
معتمدة   سجالت 
المرافق   لشركات 
ما   وكثيرا  العامة، 
على   يتعين 

والا   كفالء لمقرضين 
بالرضى  يشأن   عروا 
ملكية    لوفر حقوق 

  شكل   فياألراضي  
  مل شا  تعاقدي

من   فقط  )مسجلة 
عملية   خالل 

 التوثيق(.
  تشريعات غياب    وفي

األسواق   في  مناسبة 
التعامل   الناشئة يمكن 
حقوق   مشاكل  مع 

للسكان  ا ألراضي 
األصليين و المشاركة  
تبني   عبر  المجتمعية 
مؤسسة   ضمانات 

الدولية    التمويل 
للمشروع  

 صوص وبالخ 
 

     x  عن ال  وتكون ة  المسؤول  أيضا  المتعاقدة    جهة 
الرغم   المعروفة على  الجيوتقنية غير  الظروف 
من   معينة  أنواع  على  يقتصر  قد  هذا  أن  من 

الظروف على  يقتصر  وسوف  التي    الشروط، 

ممكن  مدى  وألقصى 
الجهة   على  يجب 
تقوم   أن  المتعاقدة 

  ها فهم  كانلبالتأكد من  

الحصول    لضمان 
تمويل  ال   خيارات  على

المتوفرة   العالمي 
 للمشروع.
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 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

أثر   توزيع المخاطر تخفيف 
 المخاطر

الدعم   ترتيبات 
 الحكومي

لخص للمقارنة  م
 بين األسواق

فئات 
 المخاطر

الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش ءات اإلجرا المبرر المنطقي

البيئية  المخاطر 
 واالجتماعية

الكامنة  مخاط البيئية  الظروف  ر 
المشروعو  على  تؤثر  التي    ، القائمة 

من   ذلك  على  يترتب  مخاطر  وما 
على   اضرار  بوقوع  أو  البالحقة  يئة 

 المجتمعات المحلية

المسئولي x   سوق متقدمة  الخاص  القطاع  شريك  الرئيسية سيتولى  ة 
االس للمشروع  إلدارة  واالجتماعية  البيئية  تراتيجية 

لل ككل،   أنه  تحتفظ  المتعاقدة    جهة غير  أن 
على   ال  بمسئوليتها  التي  القائمة  البيئية  الظروف 

المالئ  النحو  على  تسعيرها  أو  تلبيتها  )مثل يمكن  م 
 تلوث المياه(. 

 

ال  على    جهة يجب 
تبذل   أن  لعناية االمتعاقدة 

الالزمة  و   بدئيةالم  الواجبة
أجل   من  من  التأكد 

موقع  البيئة    مناسبة
جميع  عن  واإلفصاح 

المعروفة  القضاي البيئية  ا 

أخذ   المتعاقدة  الجهة  على 
وخالل   قبل  هامة  خطوات 
اآلثار   إلدارة  المشروع 
لإلنشاءات   االجتماعية 

 والتشغيل. 
المستثمرون  يتوقع  قد 
على   االطالع  والممولين 

البيئي الت  يزداد دقيق 
األسواق   في  حتى 
كل   أن  حيث  المتقدمة، 

قطاع  ال  كاءشر من  
  جهات وال  صخاال

المتعاقدة يتحملون أعباء  
خطط   لوضع  متزايدة 

تبعا    توقعها  معقول  بشكل  متوقعا  يكن  لم 
جريت أو التي  لدراسات استطالع الموقع التي أ

 أن يتوالها شريك القطاع الخاص. كان ينبغي 
  القيام   الخاص   عالقطا   شريك  من  يطلب  قد

  أساس   بتقرير  للخروج   للموقع  الدراسات  ببعض 
  الموقع   في الواقعي    الحال   لعرض  معياري 
 .فيه  عمل ال بدء   قبل المختار

بنفسه    يتأكدأن    يتوقع الخاص  القطاع  شريك 
اس  يمكن  قد  أصول  أي  حال  في  من  تخدامها 

أي من األصول المتواجدة بالفعل  المشروع أو  
يتطلب إزالتها أو نقلها  التي تم التعرف عليها و 

 .  الحاليمن موقعها 

الخاصة  ل المخاطر  كل 
الموقع   القيود  و بتأمين 

المرتبطة بالموقع والتي  
تؤث عمليات  قد  على  ر 

وإدارة    االنشاءات 
 المرفق.

أن   أيضا  وينبغي 
ين  يتناول العقد المبرم ب

المتعاقدة وشريك    جهةال
الخاص    القطاع 

  أو   اسعاف  إجراءات
فيما    اعانة محددة 

بالظروف   يتعلق 
ذلك   في  )بما  األرضية 

 لوث(.الت

على  اال  يرجى طالع 
الخ  اصة  التعليقات 

  البيئية   بالمخاطر
  لمشروع   واالجتماعية 

  من  الملوحة  نزع
  لألسواق   المياه 

 .الناشئة
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 الخاص. القطاع  لشريك 
شريك   على  يجب  كما 
القطاع الخاص أن يتولى 
بتحقيق  القيام  عملية 

لكامل   في  شامل  الموقع، 
الجهة   ستتولى  حين 
المتعاقدة مسئولية مراجعة  

الت البيئية  الخطط  ي  كل 
القطاع   شريك  يعدها 

أن  ال من  للتأكد  خاص 
ستكون  الخطط  تلك 

المخا  إلدارة  طر  مناسبة 
 الخاصة بالمشروع.  

مثل للتعامل مع  هذه   تقارير 
 األمور. 

المخاطر   إلدارة  سليمة 
قب واالجتماعية  ل  البيئية 

 البدء باالنشاءات. 

 
 

 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

أثر   توزيع المخاطر تخفيف 
 مخاطرال

الدعم   ترتيبات 
 حكوميال

ملخص للمقارنة  
 بين األسواق

فئات 
 المخاطر

ة  الجه
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي

البيئية  المخاطر 
 واالجتماعية

الظرو  الكامنة  مخاطر  البيئية  ف 
المشروعو  على  تؤثر  التي    ، القائمة 

من   ذلك  على  يترتب  اطر  مخوما 
اضرار   بوقوع  أو  على  الحقة  البيئة 

 المجتمعات المحلية

الرئيسية سيتول x   سوق متقدمة  المسئولية  الخاص  القطاع  شريك  ى 
للمشروع   واالجتماعية  البيئية  االستراتيجية  إلدارة 

الحكومية بمسئوليتها في ككل، ولكن تحتفظ الجهة  
يمكن    خصوص ال  التي  القائمة  البيئية  الظروف 
أ التلبيتها  النحو  على  تسعيرها  تلوث  و  )مثل  مالئم 
 المياه(. 

 

ال  على    جهة يجب 
أن ا  المتعاقدة  لعناية تبذل 

الالزمة  و   المبدئية  الواجبة
من   التأكد  أجل  من 

موقع  البيئة    مناسبة
القضايا   وإفصاح جميع 

المعر  لشريك  البيئية  وفة 
 الخاص. القطاع 

في ضوء هذه التحقيقات،  
بين   المبرم  العقد  فإن 

  وشريك   الحكومية  جهةال

المتعا الجهة  أخذ  على  قدة 
وخالل   قبل  هامة  خطوات 
اآلثار   إلدارة  المشروع 
لإلنشاءات   االجتماعية 

 والتشغيل. 
الجهة   تتولى  ما  وعادة 

واسع  المتعا مدى  إدارة  قدة 
المرتبطة   األمور  من 
ذات   الجهات  بمصالح 

وعالقاتهم   االرتباط بالمشروع
استغال األراضي بحقوق  ل 

الدوليين إن   المقرضين 
التموي ل  ومؤسسات 

حساسون   اإلنمائي 
إزاء   خاص  بشكل 
البيئية  المخاطر 

وذلك واالجتماعية،  
ال بمبادئ  نتيجة  لتزامهم 

سوف االعتد   ال، 

في   كثب  عن  ينظرون 
هذه   إدارة  كيفية 

على مستوى    المخاطر 
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ينص   القطاع الخاص 
على    توزيععموما 

البيئية  المخاطر 
 ة.واالجتماعي

شريك   على  يجب  كما 
القطاع الخاص أن يتولى 
بتحقيق  القيام  عملية 
في   الموقع،  لكامل  شامل 
الجهة   ستتولى  حين 

مسئولية    الحكومية
الخطط   كل  مراجعة 
شريك  يعدها  التي  البيئية 
القطاع الخاص للتأكد من  

ستكون أ الخطط  تلك  ن 
المخاطر  مناس إلدارة  بة 

 الخاصة بالمشروع.  

 لموقع بعينه. 
األحيان  من  مثير  في  ولكن 

ت المتعاقدة لن  الجهة  تمكن 
أو   ضمانات  أي  توفير  من 
تلك   بمثل  متعلقة  كفاالت 

 األمور. 

الخاص  القطاعين 
وسوالعام هذا ،    يساعد 

تخفيف على   التدقيق 
التي     تمثلها المخاطر 

 .هذه القضايا

 
 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

الدعم   تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر ترتيبات 
 الحكومي

ارنة  ملخص للمق
 بين األسواق

 فئات
 المخاطر

الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش اإلجراءات  لمنطقيالمبرر ا

المخاطر  
المرتبطة  
 بالتصميم 

المشروع بشكل   مخاطر عدم تصميم 
 مالئم للغرض المطلوب.  

 دراسة الجدوى.  
 الموافقة على التصاميم. 

 .التغييرات في التصميم

القطاع  x  سوق متقدمة  شريك  المسئولية   سيتولى  الخاص 
عن وامتثاله   الرئيسية  المرفق  تصميم 

تقدمها ل التي  األداء   / الوظيفية  لمواصفات 
 حكومية.ال جهةال

المتعاقدة  الجهة  تحتفظ  سوف  حين  في 
بال المرتبطة  حدود بالمخاطر  في  تصميم 

اعتماد التصميم على الربط مع جهات تتولى 
المس المتعاقدة  تدفق  الجهة  مثل  عنها،  ئولية 

 لمخرجات وضغط أنبوب توصيل الماء. ا

عموما  حكوميةال  جهةال  ستوفر 
المواصفات   من  األدنى  الحد 

،  األداءمواصفات  الوظيفية/  
للمتطلبات  وتطلب   االمتثال 

ومعا بها  المعمول  يير القانونية 
الجيدةات  الممارس  ،الصناعية 

هذا األمر للقطاع الخاص  ويتيح
الكفاءة   االبتكارفرصة   وزيادة 

 . صميم التفصيليفي الت

مشار ت  نزع  يع  ستفيد 
المياه من  في    الملوحة 

من  اال المتقدمة  سواق 
بشكل   الموارد  توافر 
تصميم  ومعايير  مستقر 
بزيادة  تسمح  محددة 

ومكاسب    تكاراالب
 الكفاءة.



 

117 

 

أن  المتعاقدة  الجهة  على  يجب 
الوقت للتأكد من   تأخذ  المناسب 

الحد األدنى من المواصفات  أن  
األداء  مواصفات   /   الوظيفية 

توقعاتها  يلبي  منشأ  توفر  سوف 
لمنشأة اليها عند انتهاء لتحويل ا 

 فترة التعاقد على المشروع. 
مراجعة   آلية  تتيح  وسوف 

للجهة  ا الفرصة  لتصميمات 
تتطلع وتعلق على   أن  المتعاقدة 

لشر  التفصيلية  يك التصميمات 
في  األخذ  مع  الخاص  القطاع 
المراجعة   هذه  أن  االعتبار 
أو  تحجيم  أو  تأخير  التعتبر 
القطاع  شريك  دور  في  تدخل 

الكاملة على  الخاص   ومسئوليته 
الحريات   أو  المشروع  أوجه  كل 

حد في  له  الممنوحة  ود العامة 
ل األدنى  تحقيقه  من لحد 

  / الوظيفية  المواصفات 
 . مواصفات األداء

 
 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

الدعم   مخاطرتخفيف أثر ال توزيع المخاطر ترتيبات 
 حكوميال

ملخص للمقارنة  
 بين األسواق

فئات 
 المخاطر

ة  الجه
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي

المخاطر  
المرتبطة  
 بالتصميم 

المشروع بشكل  مخاطر عدم تصم يم 
 مالئم للغرض المطلوب.  

 دراسة الجدوى.  
 م. الموافقة على التصامي

الخاص   x  سوق ناشئة القطاع  شريك  سيتولى 
كفاية الرئيسية  المسئولية   حيث  من 

للمواصفات   وامتثاله  المرفق  تصميم 
  جهة الوظيفية / األداء التي تقدمها ال

المتعاقدة   الهيئة   االمتثالوستتطلب 
بها   المعمول  القانونية  للمتطلبات 

 .في مجال الصناعةوالممارسات الجيدة 
ستوفر ما  الحد    جهةال  عادة  المتعاقدة 

ل  لمواصفات  يمكن 
مواصفات  الوظيف  / ية 
من ال  األداء موضوعة 

المتعاقدة   الجهة  قبل 
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 الحكومية.  يمالتغييرات في التصم
سو  حين  الجهة  في  تحتفظ  ف 

المرتبطة   بالمخاطر  المتعاقدة 
التصميم  اعتماد  حدود  في    بالتصميم 

تتو  جهات  مع  الربط  الجهة  على  لى 
المسئولية عنها، مثل تدفق  المتعاقدة 

توصيل   المخرجات  أنبوب  وضغط 
 الماء. 

ا المواصفات  من  /  األدنى  لوظيفية 
االمتثال ، بحيث تطلب  اءاألدمواصفات  

ب المعمول  القانونية  ها  للمتطلبات 
الممارس الجيدةات  ومعايير   ،الصناعية 

هذا األمر للقطاع الخاص فرصة    ويتيح
التصميم  في  الكفاءة  وزيادة  االبتكار 

 . تفصيليال
تأخذ   أن  المتعاقدة  الجهة  على  يجب 

أن   من  للتأكد  المناسب  الحد  الوقت 
الو ا المواصفات  من  /  ألدنى  ظيفية 

األداء مرفقا     مواصفات  توفر  سوف 
ا لتحول المنشأة اليها عند يحاكي توقعاته

 انتهاء فترة التعاقد على المشروع. 
التصميمات   مراجعة  آلية  تسمح  وسوف 

المتع للجهة  تتطلع  الفرصة  أن  اقدة 
التفصيلية  التصميمات  على  وتعلق 

ف األخذ  مع  الخاص  القطاع  ي  لشريك 
المر  هذه  أن  أن  االعتبار  يجب  ال  اجعة 

أو   تحجيم  أو  تأخير  انها  على  تفهم 
الخاص  تدخل   القطاع  شريك  دور  في 

أوجه   كل  على  الكاملة  ومسئوليته 
المشروع أو الحريات العامة الممنوحة له  

ل تحقيقه  حدود  من  في  األدنى  لحد 
مواصفات    / الوظيفية  المواصفات 

 . األداء

للجهة   يكون  )كما 
الرقابة  المتعا حقوق  قدة 

آثار   التصميم(  على 
األسواق   في  سلبية 

والتي   ما الناشئة  غالبا 
على بالتضييق   تقوم 

القط في  اع  االبتكار 
ومكاسب   الخاص 
التصميم  في  الكفاءة 

   التفصيلي.
وقد تعتمد مشاريع تحلية 

في  المي   األسواق اه 
خاص  الناشئة   بشكل 

مما   الطاقة،  توفر  على 
شريك  قدرة  على  يؤثر 

على  طاع  الق  الخاص 
المتطلبات   تلبية 

وكذلك  المتوقعة   منه 
من  المتطلبات   المتوقعة 

من    جهةال المتعاقدة 
بالتزاما الوفاء  تها  أجل 

بإمدادات   المتعلقة 
 المياه. 

 
 
 

 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

أثر ت توزيع المخاطر خفيف 
 المخاطر

الدعم  ترتيب ات 
 الحكومي

ملخص للمقارنة  
 بين األسواق
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فئات 
 خاطرالم

الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي

المخاطر  
 المرتبطة بالبناء

 عمالية  زاعاتالالن
 إدارة المشروع / التعامل مع اآلخرين 

 التشغيلاالضرار الناتجة عن بدء 
التع أو  حقوق  اختراق  على  دي 

 الملكية الفكرية
 معايير ضمان الجودة 

 ب الكامنة العيو 
الباطن/   مقاولي  مع  الخالفات 

 االعسار 
لها   يوجد  ال  والتي  الزائدة  التكاليف 

 تعويض أو حدث يرفع من آثارها.

شريك    x  سوق متقدمة  إدارة القطاع  يتحمل  مخاطر  الخاص 
عمال التي تعتمد على ما عدى بعض األ  المشروع

العل أعمال  أعمال  جهةى   /   المتعلقة   المتعاقدة 
وفي هذه الحالة    إستكمالهاحتية التي يتم  البنية التب

 . يمكن تقاسم المخاطر
مخاطر   مع  الخاص  الشريك   ات نزاعاليتعامل 

تكن  ما    يةالعمال ذات  تلك  لم  العمالية  النزاعات 
أو   سياسي  تحدث طابع  الصعيد   التي  على 

 .االختصاصاتي في بعض الوطن
مخاطرشريك  يتحمل  و  أو   القطاع  اإلعسار 
سبب قد يتول من الباطن مما  طر نزاع مع مقااخم

 تأخير.
اختراق أو    مخاطر  شريك القطاع الخاص  ويتحمل

 خرين.لآل  التعدي على حقوق الملكية الفكرية
شريك   على  يقوم الخاص  القطاع  يتعين  أن 

وبناء  ب لتصميم  وفقا  جيدة  معايالمشروع  ير 
أو يعالصنا  ارساتلمم االمتثال  منه  يطلب  وقد  ة 

 .ى لضمان الجودة وضع برامج أو معايير أخر 
الخاصوسيكون   القطاع  عموما    شريك  ملتزم 

األب  / العيوب  المعيباعمتصحيح  يكون قد  و   ة،ل 
مخاطر فيما يتعلق بالعيوب الكامنة تبادل ال  هناك

أو  الموجودة  األصول  في  المثال،  سبيل  )على 
نظرا لطبيعة الموقع    لليس من المعقو   حين يكون 

تقييم  ن يقوم بأالخاص القطاع أن نتوقع من شريك 
 العقد(.  ههذه المخاطر قبل منح

التكاليف   حملويت الخاص مخاطر تجاوز  الشريك 
للتع نظام  أي  ينطبق  ال  حاالت  حيث  أو  ويضات 

 اإلغاثة.

الصعب   من  يكون  وقد 
على شريك القطاع الخاص  

مخاطر    آثار   نأن يخفف م
م اآلخرينالتعامل  من   ع 

مخصصاتخالل    وضع 
فقط،    التعاقديةلمخاطر  ل

األثر    التمويل  تكلفةألن    /
ستكون    لإليراداتالمفقود  
الحاالت مرتفعة   معظم    في 

مع     المكونات مقارنة 
و لل   الفردية من  التي  مشروع 

لها   يصبح  أن  الممكن 
عند  اآلثار  من  الكثير 
أن   الضمان  يجب  تراكمها، 

الى   بر  يؤدي  العمل  نامج 
األعمال   ا ستكمال 

بشكل   مصمم  والمشروع 
يم كافية جيد وبه فترات تعو 

من   المفصلية  المراحل  لكل 
اإلنشائي،   المشروع  عمر 
كما يجب التأكد من أن كل  
الحافز   لديها  األطراف 

لل  لاللتزام  الكافي  سويا   عمل 
 بموعد التسليم. 

لل يكون  المتعاقدة   جهةقد 
تلعبه حاسم  مراحل   دور  في 

واالختبار   البناء  عملية
 و عليها أن تضمنوالتشغيل  

لحقوقها حفظها    في   أن 
تطوير  ا على  لتعليق 

ال  االختبار  ونتائج  التصميم 
 . على المشروع  ؤثر سلبا  ي
يجب  و  الماثل  اإلطار  على 

الجهة أن الح   على    كومية 
عن تت المسؤولية  حمل 

إخفاق   عن  الناجم  التأخير 
إصد في  العامة    ار الهيئات 

ف الالزمة  مدة التنازالت  ي 
 زمنية مناسبة.

الى   المتعاقدة  للجهة  يجوز 
الجهات    التعاقد مع  المباشر 

الملكي حقوق  تمتلك    ة التي 
المصمم/   مع  الفكرية 
على  للحرص  المصنع 
الملكية   بحقوق  احتفاظها 

االعتداء   الفكرية حال  في 
عليها من قبل شريك القطاع  

 الخاص. 

قابلة   المخاطر  تعتبر 
األسواق    ارةلإلد في 

خالل المتقدم من    ة 
 رادعةالتزامات    تمرير

الباطن ذو ع لى مقاولي 
و ال ،  خبرةالمصداقية 

خالل  وايضا    وضع  من 
الزمني   الجدول 

  الطارئة والميزانيات  
 . المناسبة
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 المخاطر

المتغيرا الوصف 
 ت

الدعم   تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر ترتيبات 
 الحكومي

ملخص للمقارنة  
 ألسواقبين ا

فئات 
 المخاطر

الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش جراءات اإل المبرر المنطقي

المخاطر  
 المرتبطة بالبناء

 النزاعات عمالية
 إدارة المشروع / التعامل مع اآلخرين 

 ناتجة عن بدء التشغيلاالضرار ال
حقوق   على  التعدي  أو  اختراق 

 الملكية الفكرية
 ن الجودة معايير ضما

 ة العيوب الكامن
الباطن/   من  مقاولي  مع  الخالفات 

 االعسار 
الز  لها  التكاليف  يوجد  ال  والتي  ائدة 

 تعويض أو حدث يرفع من آثارها.

جميع    x  سوق ناشئة الخاص  القطاع  شريك  يتحمل 
المرتب اإلنشاءات  المخاطر  بعملية  طة 

المحتملة  ب المتطرفة  األشكال  استثناء 
العما  المنازعات  أن  من  يمكن  التي  لية 

تتحملها  تفسر   مخاطر  أنها  على 
ة أو  السلطة المتعاقدة في ظروف معين

 ، الخ.. قاهرةال قوة من خالل ال
 

ويتم عادتا ذكر مخاطر اإلنشاءات في  
عقد االمتياز كجزء من شروط وأسلوب  

 الغاء المشروع. سحب أو 
 

من   المخاطر  هذه  من  التخفيف  يمكن 
إجراءات  اللخ عدة    لفة مخت  اتخاذ 

التأكد    والتي أنتشمل  شريك    من 
في  ذوالخاص  القطاع     القطاع   خبرة 

اعتما الخبرة)وتم  تلك  مدى    د  على 
على (  طويلة  اتفتر  والحصول 

عدم اخمل   ةالمناسب  الضمانات طر 
ل،  على سبيل المثاالقدرة على التنفيذ )

وسندات األمالشركة    من  ضمانات  ،  
األداء   مستوى  وخطابات  ضمان 

 االعتماد(.
اإلجراءا ويم تلك  تحفيز  التي    تكن 

المخاطر عبر عملية طرح   تخفف من 
والقيام العطاءات    وتقييمالمناقصات  

من   والتأكد  للجهالة،  النافي  بالفحص 
تأمين  على  تعمل  التي  النصوص 

 . صلةفي الوثائق ذات ال مستوى األداء 
توفير  االمتياز  عقد  سيشترط  كما 
حقوق محدودة للغاية فيما يخص تمديد  

المشروع، تاري من  االنتهاء  وحق    خ 
سحب أو الغاء المشروع في حال عدم 

لمشروع بتاريخ االنتهاء التقيد بتشغيل ا 
حدث   هو  السبب  كان  إذا  )إال  البعيد 
سينص  كما  حكومية(،  مخاطر  ذو 

المتعاقد الجهة  تدخل  حق  في على  ة 

)والجهات   المتعاقدة  للجهة 
تفتيش  في  الحق  الممولة( 

وا على  ومراجعة  لموافقة 
وا والتركيب التصميم  لتصنيع 

والمواد   المنشأة  وبناء 
م في  البناء المستخدمة  وقع 

 أو خارجه. 
 

أن   المتعاقدة  للجهة  ويجوز 
في  التسهيالت  بعض  تمنح 
عندما  والتكلفة  الزمنية  المدة 

األمر  معينة   بأنماط  يرتبط 
المتطرفة   األشكال  من 

العمل ل تقوم   منازعات  وأن 
في   وتولي ل  التدخ  بدورها 

ا عن  في  المسؤولية  لمشروع 
 ظروف معينة.

المتعاقدة    للجهة  يحق 
األسوا الناشئة  في  ق 

في   التدخل  غالبا 
المشروع لعالج الحاالت  
الطارئة   أو  المزمنة 
والتعاقد مع مقاول بديل 
أو  معالجة  أو    لتصحيح 

مع قضايا   للتعامل  أي 
ال مرحلة    بناء أثناء 

    )والتشغيل(.
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 المشروع.  

 
 
 
 

 المخاطر

المتغيرا الوصف 
 ت

 تخفيف أثر المخاطر رتوزيع المخاط
ترتيبات الدعم  

 الحكومي
ملخص 

رنة للمقا
بين 

 األسواق
فئات 

 المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

خاطر  الم 
باكتمال   المرتبطة 

( بما في  المشروع 
مخاطر   ذلك 
وتجاوز  التأخير 

 لفة( التك 

عدم خاطر  م
االلتزام  

 يلبتشغ
في  األصول 

الوقت  
المحدد 
حسب  وعلى  

الميزانية  
  المقررة

وعواقب 
االلتزام  عدم 

من  ب أي 
هذين  

 .المعيارين

خاطر تخص المسئولية الرئيسية عن أي مالخاص  القطاع  يتحمل شريك    x  سوق متقدمة 
 التأخير في مواعيد التسليم أو تكاليف زائدة عن تلك المقررة.

الر وسيتمخ الخظر  التأخير  عن  العائدات  ض  بضياع  المرتبط  ئيسي 
المس والتكاليف  الموقع  المتوقعة،  وتكاليف  االنشاءات  عملية  لتمويل  تمرة 

 الممددة.
كونه  المياه  من  الملوحة  نزع  محطات  مشاريع  طبيعة  الى  ا  وبالنظر 

كل   ليتولى  المثالي  الموقع  الخاص  القطاع  لشريك  فإن  متكاملة  مشاريع 
ال اإلنشاء والتشغيلخطوات  إدارة مثل    توريد  يتم  ما  للمنشأة ككل، وعادة 

الم األنشطة  أو  هذه  واحدة  جهة  إما  مع  إي.بي.سي  تعاقد  عبر  تكاملة 
 تحالف.

  بشكل   الخاص أن يثبت أن المنشأة قد اكتملتالقطاع  ويتوقع من شريك  
اإلذن    كبير الدنيا قبل منحها  التجاري،  وتفي بمستويات األداء  بالتشغيل 

تحليةحيث   مشاريع  للتشغيلالمياه    تتطلب  تفصيلية  ختبار  االو   منظومة 
 المياه وكفاءة  جودةو   مخرجات من كمال معايير  ن المرفق يلبي  للتأكد من أ

بيئية    تشغيل الحدومتطلبات  وضع  خالل  من  تحديدها  من  األد  تم  نى 
 . الوظيفيةاألداء مواصفات 
يمكن ن  كما  ضمن  اإلضافية  المرافق  إدراج  شريك  أيضا  مسؤولية  طاق 

البناءع  القطا في  التكاليف  وتجاوز  التأخير  مخاطر  ونقل  إلى    الخاص 
في حال تطلب المشروع مرافق إضافية للربط )مثال محطات    الشريكهذا  

 لمياه(. تحويل طاقة كهربائية أو تمديدات لشبكة نقل ا

لجهة المتعاقدة تطبيق منهج تسليم قد  ترغب ا
توفير  في  البدء  من  المنشأة  لتمكين  تدريجي 

قبلم الملوحة  منزوعة  فترة    ياه  انتهاء 
شريك  ذلك  وسيمكن  ككل،  للمنشأة  اإلنشاءات 
مدفوعات   تحصيل  في  بالبدء  الخاص  القطاع 
من  االنتهاء  فور  والبناء  التصميم  خدمات 

الناتجة المخاطر  ولدرء  المشروع  عن    معظم 
المنشأة  أداء  على  تؤثر  قد  والتي  التأخير 

هذا يساعد  أن  يمكن  كما  في   بأكملها،  األمر 
السيولة  اإلنشاءات    تحسن  فترة  خالل  النقدية 

التمويل تكاليف  من  القطاع   ويخفف  لشريك 
بسبب  الخاص،    الطوارئ  حاالت  من  والحد 

مخاطر   وتقليل  البناء  تكاليف  في  التأخير 
ع تؤثر  التي  السلطات  التأخيرات  قدرة  لى 

المتعاقدة على تلبية الطلب على المياه. ويمكن 
العق تساعد  واألضرار  أن  المالية  وبات 

 .المقطوعة على تنفيذ المواعيد النهائية للبناء
الجم )أن  بين   المخالفات  iع  أو  المحفزات   )

( و  المحدد  الوقت  في  التسليم  تطبيق iiعن   )
تار  )وهو  البعيد"  التسليم  "تاريخ  مربوط مبدأ  يخ 

لل يكون  متعاقدة ال   جهةقد 
مختلف دور   في  محوري 

واالختبار،  البناء،  مراحل 
حيث    من  والبدء بالتشغيل

ها  قحقو ل   حفظها ضمان  
تطو  على  ير  للتعليق 

االختبار  ونتائج  التصميم 
المشروع  على    ثرال يؤ ما  

  بالتأخير.سلبا  
تس الجهة  وسوف  مح 

في   العموم  المتعاقدة 
اإلغاثة،  حاالت  ببعض 
ينشأ  ما  أو  التأخير  أو 

القاهرة  عن   حيث  القوة 
تأخيير نشأ  ي حاالت 

إما   التكاليف  وتجاوزات 
ة  لجها  تجاوزات  عن

حوادث   أو  التي  المتعاقدة 
في يالم  أحد  ال  ها 

 الطرفين. 

قد تسهل عملية 
المواعيد    إنفاذ

النهائية 
لإلنشاءات  

في والميزانيات  
األسواق  
حيث    المتقدمة

شريك  أن 
الخاص القطاع  
سيكون  عادة ما  

أكبر  لديه   قسط 
في  من   خبرة 
كما   السوق 

له   ستتاح 
  وقة موثمصادر  

 . للموارد
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ال و  إلى  المرافق  هذه  وصيانة  تشغيل  ومسؤولية  ملكية  نقل  ة  جهيجوز 
التزامات  عاقدة عند االنتهاء من  المت  التشييد والتجهيز، مع مراعاة  أعمال 

المحددة القطاع  لدى شريك    للالختصحيح   الضمان    الخاص خالل فترة 
 تبعا  لإلطار التنظيمي والتعاقدي المعتمد.  

تو  متطلبعادة  واالتحدد  االختبار  الللالمنفصلة    ستالمات  مرتبطة  مرافق 
 تلك المرافق.  لالمتعاقدة عند اكتما هةج المحولة إلى الو  بالمشروع

مر  المتعاقدة عن  الجهة  مسئولية  حال  االرتباط وجب  وفي  تكون افق  أن 
المرافق تلك  لشريك  ل   تخضع  تعويض  مع  ثابت  زمني  القطاع  جدول 

 تأخير.عن أي  خاصال

بفترة زمنية محددة تلحق تاريخ التسليم االمقرر  
س التو بالجدول(  لتحفيز يخلق  الضروري  تر 

السماح في الوقت المناسب مع   المشروع  زإنجا
الخا قطاع  الوقت  ب  صلشريك  من  معقول  قدر 

ب من الللوفاء  الرغم  على  التعاقدية  مسؤوليات 
قبل   تتمكنالتأخير  المتعاقد  أن   ةالجهة 

 من إنهاء المشروع.    لمشروعل
عن   مسئولية  أي  المتعاقدة  الجهة  تولت  ولو 

توريد   أو  بالمشر توفير  مرتبطة  مرافق  وع، أي 
 فوجب عليها أن تحرص على توفيرها.

الوب تحتاج  قد  ة  جهالمثل 
تحمل   إلى  المتعاقدة 

ال عن  تأخير المسؤولية 
قي  من  تجالنا ام  عدم 

بإصدار لجهاا العامة  ت 
في   الالزمة  الموافقات 

 لمناسب. الوقت ا
 
 

 
 المخاطر

 المتغيرات  الوصف 
 يبات الدعم الحكومي ترت تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر

ملخص للمقارنة بين  
فئات  األسواق 

 المخاطر 
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

المخاطر  
المرتبطة  
باكتمال 

( بما  المشروع 
ذلك  في 

اطر  مخ
التأخير  
وتجاوز 

 ( كاليفالت

مخاطر  
عدم  

االلتزام  
 بتشغيل

األصول 
في 

الوقت  
حدد الم 

وعلى 
حسب  

الميزانية  
المقررة  

وعواقب 
عدم  

  االلتزام
من  ب أي 

هذين  

سوق  
 ناشئة 

 x    المسئولية الرئيسية عن أي مخاطر اص  الخالقطاع  يتحمل شريك
تكاليف أو  التسليم  مواعيد  في  التأخير  تلك   تخص  عن  زائدة 

 المقررة. 
والمرتبطة   الرئيسية  المخاطر  بعض  التأخير  عن  وسيتمخض 

عملية ب لتمويل  المستمرة  والتكاليف  المتوقعة،  العائدات  ضياع 
 االنشاءات وتكاليف الموقع الممددة.

شاريع محطات نزع الملوحة من المياه كونها  وبالنظر الى طبيعة م 
الخا قطاع  شريك  فإن  متكاملة  األفضل  مشاريع  الوضع  في  ص 

وهذا ما  ريد جميع المشتريات البناء والتشغيل للمنشأة بأكملها،  ليتو 
تعاقد  عبر  المتكاملة  األنشطة  هذه  مثل  إدارة  في  عامة  يتم 

 إي.بي.سي مع إما جهة واحدة أو تحالف. 
الخاص أن يثبت أن المنشأة قد اكتملت  القطاع  ريك  ويتوقع من ش

األ  ملموس  بشكل بمستويات  منحها  وتفي  قبل  الدنيا  اإلذن داء 
حيث   التجاري،  الميابالتشغيل  تحلية  مشاريع  منظومة  ه  تتطلب 

للتشغيل يلبي  اال و   تفصيلية  المرفق  أن  من  للتأكد  معايير ختبار 
تم متطلبات بيئية  و   تشغيل  المياه وكفاءة  جودةو   مخرجات من كمال

الحد وضع  خالل  من  مواصفات    تحديدها  من  األداء  األدنى 

تدري تسليم  منهج  تطبيق  المتعاقدة  الجهة  تحبذ  جي قد 
ا من  المنشأة  منزوعة لتمكين  مياه  توفير  في  لبدء 

اإل فترة  انتهاء  قبل  بأمكلها،  الملوحة  للمنشأة  نشاءات 
في  بالبدء  الخاص  القطاع  شريك  األمر  هذا  ويّمكن 

فور أن  تحصيل مدفوعات عن خدمات التصميم والبناء  
ينتهي من أجزاء ملموسة من المشروع ولدرء المخاطر  

التأخير   عن  أداء  الناتجة  في  يؤثر  قد  المنشأة  والذي 
النقدية  السيولة  تحسن  في  األمر  هذا  يساعد    ككل، 

التمويل   تكاليف  من  ويخفف  اإلنشاءات  فترة  خالل 
الخاص،    القطاع  الطوارئ  لشريك  حاالت  من  والحد 

تكال في  التأخير  مخاطر  بسبب  وتقليل  البناء  يف 
 التأخيرات التي تؤثر على قدرة السلطات المتعاقدة على

الميا على  الطلب  العقوبات  تلبية  تساعد  أن  ويمكن  ه. 
المقطوعة واألضرار  باعلى    المالية  لمواعيد  االلتزام 

 . النهائية للبناء
( كل من  تحقق  المرتبطة  iأن  المخالفات  أو  الحوافز   )

ال الوقت  )بالتسليم في  ( تطبيق مبدأ تاريخ  iiمناسب و 

لل يكون    جهة قد 
دور   حاسم  المتعاقدة 

مختلف  في  لتلعبه 
البناء،   مراحل 

و  البدء واالختبار، 
حيث    من  بالتشغيل

 حفظهاضمان  
على قحقو ل للتعليق  ها 

التصميم  تطوير 
ال  ما  االختبار    ونتائج

المشروع لى  ع  ثريؤ 
  بالتأخير. سلبا  

الجهة  تسمح  وسوف 
العموم   المتعاقدة في 

حاالت   ببعض 
التأخير   أو  اإلغاثة، 
القوة  ينشأ عن  ما  أو 

نشأ  يحيث  القاهرة  
وتجاوزات وان  الت

تزيد مخاطر التأخير الناتجة عن  
المتوق غير  في التحديات  عة 

اإلنشاءات أو والموارد عند تنفيذ 
األسواق  في  مماثل  مشروع 

فيت الجهة  الناشئة،  على  عين 
مستعدة المتعاقد تكون  أن  ة 

عواقب   إلدارة  حقوقها  إلنفاذ 
الق لفشله  شريك  الخاص  طاع 

 بااللتزام بجدول اإلنشاءات.
مخاطر   مع  التعامل  ويتم 
عبر   المشروع  باكتمال  المرتبطة 

(i وضع )مقرر نتهاءتاريخ ا 
مقطوعة  تعويضات  دفع  )مع 
محددة  فترة  تليها  للتأخير( 

بموجب شراء   للتشغيل  اتفاقية 
ت اإلنجاز  المياه  تاريخ  في  بدأ 

)الفعل أو  تشكل  iiي  أن  فترة  ( 
التشغيل  الب فترة  من  جزءا  ناء 

)مع   تمديدات توفير  الثابتة 
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المعيارين
. 

 . يةالوظيف
يمكن إدرا  كما  مسؤولية أيضا  نطاق  ضمن  اإلضافية  المرافق  ج 

ص ونقل مخاطر التأخير وتجاوز التكاليف في  الخاالقطاع  شريك  
إلى   إضافية   الشريكهذا  البناء  مرافق  المشروع  تطلب  حال  في 

مح  )مثال  تمديدات للربط  أو  فرعية  كهربائية  طاقة  تحويل  طات 
 لشبكة نقل المياه(.  

ملو  نقل  وصي يجوز  تشغيل  ومسؤولية  إلى  كية  المرافق  هذه  انة 
أو بعد )والتجهيز  أعمال التشييد  ة المتعاقدة عند االنتهاء من  جهال

بسيطة( تشغيل  تصحيح  فترة  التزامات  مراعاة  مع  لدى    الخلل، 
 . ترة الضمان المحددةالخاص خالل فالقطاع شريك 

تو  واالعادة  االختبار  متطلبات  افق  مر لل المنفصلة    ستالمتحدد 
تلك   المتعاقدة عند اكتمال  جهةالمحولة إلى الو   مرتبطة بالمشروعال

 المرافق. 
االرتباط وجب   المتعاقدة عن مرافق  الجهة  مسئولية  أن وفي حال 

ك جدول زمني ثابت مع تعويض لشريل  تخضع تلك المرافقتكون  
 تأخير.عن أي  خاصالقطاع ال

زمنية بفترة  مربوط  تاريخ  )وهو  البعيد  محددة   التسليم 
التس تاريخ  ستلحق  والذي  المجدول(  التوتر  ليم  يخلق 

إنجاز  لتحفيز  المناسب    المشروع  الضروري  الوقت  في 
ب للوفاء  الوقت  من  معقول  قدر  إتاحة  مسؤوليات  المع 
إ قبل  التأخير  من  الرغم  على  الجهة  نهاء  التعاقدية 

 .  لمشروعل ةالمتعاقد
توف عن  مسئولية  أي  المتعاقدة  الجهة  تولت  أو ولو  ير 

م مرافق  أي  أن توريد  عليها  فوجب  بالمشروع،  رتبطة 
 تحرص على توفيرها. 

وتولي وقد   التدخل  في  الحق  المتعاقدة  الجهة  تطلب 
الحاالت   بعض  في  الخاص  القطاع  شريك  مسئوليات 

استغالل هذا الحق، وقد تحتفظ  المحدودة، ونادرا  ما يتم  
"استشراف اختبار  بتطبيق  لنفسها  المتعاقدة  ي"  الجهة 

للتأ المشروع  إنهاء إللغاء  يخص  فيما  سلطتها  من    كد 
  في حال توقع حدوثتياز  االم  عقدعلى نحو استباقي  

 تأخير كبير.

ع إما   نالتكاليف 
ة  لجها  تجاوزات

حوادث  أو  المتعاقدة 
التي ال يالم فيها أحد 

 الطرفين.
تحتاج    المثلوب قد 
المتعاجهال إلى  ة  قدة 

عن  المسؤولية  تحمل 
عن   الناجم  التأخير 

قيام ت لجهاا  عدم 
بإصدار   العامة 
الموافقات الالزمة في 

 الوقت المناسب. 
 
 

القوة   مثل  األحداث  لبعض 
السيناريو القاهر  هذا  وفي مثل  ة( 
ت لتطبيق  قد  المتعاقدة  الجهة  لجأ 

شريك  على  الحقة  جزاءات 
بغي  ير أنه ينالقطاع الخاص، غ

تقييم   القرار  هذمثل  دائما  في  ا 
تكاليف  أي    وجود  يةمقابل احتمال

هذا  سيتحقيقية   بسبب  تكبدها  م 
لتجنب   وذلك  إدخال التأخير، 

ال    مفاعيل تعالج حاالت الطارئة 
 لزوم لها في المشروع.

 

 المخاطر 
 ف الوص

المتغيرا
 ت

مقارنة بين ملخص لل ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 ات المخاطر فئ
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المنطقي المبرر
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

األداء/   المخاطر 
 األسعار 

المخاطر  
بعدم   المتعلقة 
األصل  قدرة 
تحقيق   على 

مقاييس 
ومواصفات  

المخرجات مع  
تكلفة   إضافة 
سعر   أو 

 تحقيق ذلك. 

ش  x  سوق متقدمة  الخاص  القطاع  ريك  يتحمل 
مقاييس    مخاطر  تحقيق 

مقاييس   مثل  األداء  ومواصفات 
المياه المياه    جودة  المنتجة وكمية 

 المنتجة المضمونة. 
 

المتعاقدة   الجهة  تتحمل  فيما 
من   والتأكد  التعاقد  إنفاذ  مخاطر 

  ومواصفات المخرجات مقاييس أن 
موائمة بشكل صحيح لما يستطيع 

 شريك القطاع الخاص توفيره. 

على   الرئيسي  العبأ  المتعاقدة  يقع  معايير الجهة    لصياغة 
للتحقيق   الصلة    على  استناداقابلة  ذات  السوق  بيانات 

العامة السياسة  وأهداف  األداء    ،والمتطلبات  قياس  ويمكن 
على إنتاج كميات محددة من   القائم على الموثوقية، والقدرة

 . مسبقا ةددمحال   المعاييرالمثبتة وتوافر المياه، على  ياهالم
ق المشروع ذات الصلة مؤشرات أداء رئيسية ستتضمن وثائ

المالية المناسبة    عقوبات، وال المخرجاتات  واضحة، ومواصف
مستويات  لعدم   اإلبالغتحقيق  ومتطلبات  ذات    األداء، 

ال على  ويجب  على  الشفافية،  تركز  أن  المتعاقدة  جهة 
الحصو  على  التعاقد  في  ترغب  التي  المحورية  ل  الخدمات 

تطوير  عليها   المخرجاتقائمعند  المشروع   المطلوبة  ة    من 

الخاص يصبح   القطاع  شريك 
التعويض  أو  لإلغاثة  مستحقا  

بمؤشرات  ح الوفاء  يمكن  ال  يثما 
اإلجراءات   بسبب  معينة  أداء 

الالتي تتخذ المتعاقدة أو   جهةها 
أي   غير  بسبب  ظروف 

 . المتوقعة

معايير  وضع  يعتبر 
مناسبة    ومقاييس أداء 

طاع الخاص في وضلوع الق 
األداء   مستويات  إدارة 

أمرا   بها  سهل  وااللتزام   
األسواق  التعامل   في 

 .المتقدمة
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التي ينبغي أن تضطلع بها  و   بها  وبومستويات األداء المرغ 
منظومة  الخدمة تنقح  أن  المتعاقدة  الجهة  على  يجب  كما   ،

)والتي منت  األداء  واالختبارات، معا  تكون  القبول  يير 
ال جودة  ومتطلبات  األداء  ومعايير  األداء،  مياه  واختبارات 

المشرو  في  طرح المدخلة  فترة  خالل  المزايدين  مع  ع( 
التفاوض   وفور  الخاصة المشروع،  المؤشرات  هذه  على 

 باإلداء فهي تكون عنصر أساسي آللية نقل المخاطر. 
أن يشمل عقد  ولدعم تحقيق مقاييس ومؤشرات األداء يجب  

سعة   مدفوعات  من  تخصم  جزائية  استقطاعات  االمتياز 
أك سواء  التقلالمشروع  بسبب  الجزاءات  مؤشرات  ان  من  يل 

 األداء أو بسبب االنقطاع عن العمل. 

 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  لحكوميترتيبات الدعم ا  تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

مشترك  ة الجهة الخاص
 ة

 يالمبرر المنطق
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

األداء/   المخاطر 
 األسعار 

المخاطر  
بعدم   المتعلقة 
األصل  قدرة 
تحقيق   على 

مقاييس 
ومواصفات  

المخرجات مع  
تكلفة   إضافة 
سعر   أو 

 تحقيق ذلك. 

شريك    x  ةسوق ناشئ الخاص القطاع  يتحمل 
مقاييس ومواصفات  مخاطر   تحقيق 

مقاي مثل  المياه األداء  جودة  يس 
التي    المنتجة المنتجة  المياه  وكمية 

 المضمونة. 
الجه تتحمل  المتعاقدة فيما  ة 

مخاطر إنفاذ التعاقد والتأكد من أن  
المخرجات  ومواصفات    مقاييس 

يستطيع   لما  صحيح  بشكل  موائمة 
 ع الخاص توفيره. شريك القطا

شريك   قدرة  في  ينظر  أن  يجب 
تحقيق   على  الخاص  القطاع 

ا آخذين مستويات  المطلوبة  ألداء 
والسوق  ف المشروع  نوع  االعتبار  ي 

المتعاقدة   الجهة  على  الرئيسي  العبأ  معايير يقع  لصياغة 
للتحقيق   ذات  علىاستنادا  قابلة  السوق  الصلة    بيانات 

العامة السياسة  وأهداف  األداء    ،والمتطلبات  قياس  ويمكن 
تاج كميات محددة من على إنوثوقية، والقدرة  القائم على الم

 .أساس محدد مسبقا المثبتة وتوافر المياه، على ياهالم
شس القطاع  يقوم  )و ريك   يهم ومستشار   مقرضيهالخاص 

بدقة  يينالفن المقترحة  اإلنتاج  مواصفات  بمراجعة  لضمان ( 
شريك  كما    حقيق، للت  يتهاقابل الخاص  القطاع  سيختبر 

المق اإلنتاج  امواصفات  توضيح  فترة  خالل  لعطاء  ترحة 
 اءات(. )وأحيانا حتى أثناء فترة التفاوض بعد تقديم العط

ستتضمن وثائق المشروع ذات الصلة مؤشرات أداء رئيسية 
  المالية المناسبة   عقوبات، وال المخرجاتواضحة، ومواصفات  

مستويات  لعدم   اإلبالغتحقيق  ومتطلبات  ذات    األداء، 
الجهة  على  ويجب  على   الشفافية،  تركز  أن    المتعاقدة 

الخاص  القطاع  شريك  يصبح 
التعوي أو  لإلغاثة  ض مستحقا  

بمؤشرات  ح الوفاء  يمكن  ال  يثما 
اإلجراءات   بسبب  معينة  أداء 

ال المتعاقدة أو   ةجهالتي تتخذها 
 . ظروف غير متوقعة بسبب أي

ال لألسواق  ناشئة  وبالنسبة 
سيما  - حالة    ال  في 

في  مشاريع     السوق تنفذ 
األولى ستكون    عملية   للمرة 

  المواصفات   صياغة
  القطاع   وقدرة  المناسبة
  األداء   إدارة  على  الخاص

أكثر    المواصفات   لتلك
 .. سهولة
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فيها يقام  التي  هذا    الناشئة 
 المشروع. 

 

الحصول   على  التعاقد  في  ترغب  التي  المحورية  الخدمات 
تطوير  يها  عل المخرجاتعند  المشروع   المطلوبة  قائمة    من 

التي ينبغي أن تضطلع بها  و   بها  ومستويات األداء المرغوب
منظومة    ، الخدمة تنقح  أن  المتعاقدة  الجهة  على  يجب  كما 

)والتي منت  األداء  واالختبارات،   معايير  تكون  القبول 
المياه و  جودة  ومتطلبات  األداء  ومعايير  األداء،    اختبارات 
المشروع،  ال طرح  فترة  خالل  المزايدين  مع  للمشروع(  داخلة 

فهي   باإلداء  الخاص  المؤشرات  هذه  على  التفاوض  وفور 
 صر أساسي آللية نقل المخاطر. تكون عن

عقد    ولدعم تحقيق مقاييس ومؤشرات األداء يجب أن يشمل
استقطاعا سعة  االمتياز  مدفوعات  من  تخصم  جزائية  ت 

الجزا أكان  سواء  مؤشرات  المشروع  من  التقليل  بسبب  ءات 
 األداء أو بسبب االنقطاع عن العمل. 

 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر اطرتوزيع المخ
 األسواق

 ت المخاطر فئا
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

مخاطر الموارد /  
 ت المدخال 

المخاطر  
المتعلقة  

أو   بانقطاع 
تكلفة   زيادة 

توفير 
أو   المدخالت 

الموارد  
مة  الالز 

لتشغيل  
 المشروع. 

  الرئيسي   المورد  أو  المدخل  إن x   دمةمتق
  الملوحة   نزع  محطة  في  المطلوب

 . البحر مياه هي المياه من
المسئولية   المتعاقدة  الجهة  تتحمل 
مياه   تلوث  حال  في  الرئيسية 

 إدخالها،   البحر عند نقطة
الرئيسي   المورد  أو  المدخل  إن 

لنزع  اآلخر   محطة  في  المطلوب 
المياه ه  الملوحة الطاقة.  من   وو 

المسئولية  المتعاقدة  الجهة    تتحمل 
عدم انقطاع الرئيسية على ضمان  

آلية تقاسم،    شريك القطاع الخاص عبر وضع  تحفيزن  يمك
الكفاءةبغرض   أوجه  بعض  الطاقة    تحقيق  استهالك  في 

 . ل فترة االمتيازطوا
 

الخاص  القطاع  شريك  يصبح 
للح تعويض  مستحقا   صول على 

التعويض   التي  أو  الحاالت  في 
بمؤشرات   الوفاء  فيها  يمكن  ال 

بسبب معينة  البحر   أداء    مياه 
 .ص المياهأو نق ةالملوث

العموم   في  الطاقة  تكلفة  وتمرر 
مع تحمل الجهة المتعاقدة تكلفة  

آللية  غيير في األسعار تبعا  أي ت
 تقاسم كفاءة استخدام الطاقة. 

تعاني   اال  لمتقدمة  األسواق 
تقلبعموما    بنفس    ات من 

منها تعاني  التي   الدرجة 
أن   كما  الناشئة،  األسواق 

الموارد   القلق  توافر  يخفف 
هذه   ومع  المخاطرمن   ،

ذلك فإن تكاليف الطاقة قد  
 تاختالفابتتباين    تظل
مدى    ةكبير  فترة على 

أمرالمشروع   جب  و   وهو 
 أخذه في الحسبان.
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 إمدادات الطاقة للمحطة. 
الكهرباء   تكلفة  تكون  ما  وعادة   ،
أو الغاز هي تكلفة يمكن تمريرها  

 للمستهلك. 

 
 
 
 
 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

د /  مخاطر الموار 
 المدخالت 

المخاطر  
لمتعلقة  ا

أو   بانقطاع 
تكلفة   زيادة 

توفير 
أو   المدخالت 

وارد  الم
الالزمة  
لتشغيل  

 المشروع . 

الرئيسي   x   سوق ناشئة المورد  أو  المدخل  إن 
الملوحة   المطلوب في محطة نزع 

المياه وإذا    من  البحر،  مياه  هي 
هي   المتعاقدة  الجهة  كانت 
البحر  مياه  توفير  عن    المسئولة 

المسئول ستتحمل  من  ية  فهي 
مياه   تلوث  حال  في  الرئيسية 

إدخالها، نقطة  عند  ولو    البحر 
هو   الخاص  القطاع  شريك  كان 
البحر   مياه  توفير  عن  المسؤول 

هو   الرئيسية  فسيتولى  المسئولية 
البح مياه  تلوث  حال  عند في  ر 

 .نقطة إدخالها
الرئيسي   المورد  أو  المدخل  إن 

آلية تقاسم،    شريك القطاع الخاص عبر وضع  تحفيز  يمكن
الكفاءة  بغرض   أوجه  بعض  الطاقة  تحقيق  استهالك  في 

 . فترة االمتياز طوال
الق شريك  يتمكن  ال  الناشئة  األسواق  في في  الخاص  طاع 

الى   التكاليف  في  زيادة  أي  تمرير  من  األحيان  من  الكثير 
 المستخدم النهائي. 

 

الخاص  القطاع  شريك  يصبح 
على تحقا   مس للحصول 

عندما ال   أو التعويض  التعويض
مؤشرات  بب  االلتزاميمكن   عض 

بسبب  األ أو    ةثالملو   المياهداء 
المياه عند    نقص  تحمل وذلك 

مخاطر المتعاقدة  توفير    الجهة 
 . مياه البحر

العموم   في  الطاقة  تكلفة  وتمرر 
مع تحمل الجهة المتعاقدة تكلفة  
  أي تغيير في األسعار تبعا  آللية 

 تقاسم كفاءة استخدام الطاقة. 

األسواق   تكون  ما  عامة 
عرضة   الناشئة أكثر 

ث التلوث، وقد يكون ألحدا
أقل  توا والماء  الكهرباء  فر 

 موثوقية.
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محطةنزع  اآلخر   في  المطلوب 
 لطاقة. و االملوحة من المياه ه

المسئولية   المتعاقدة  الجهة  تتحمل 
ت  الرئيسية غير في  مصدر  وفير 

منقطع للطاقة للمحطة، وعادة ما 
تكون تكلفة الكهرباء أو الغاز هي  

 تكلفة يمكن تمريرها للمستهلك. 

 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

متغيراال
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
  الجهة
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

المخاطر   ر الطلب مخاط
قة  المتعل

من   بالتوفر 
الجودة   جهة 
الى  باإلضافة 
  نقل الموارد أو 

المدخالت  
المشروع   إلى 
الطلب من   أو 
  / المستهلكين 

المستخدمين 
منتج  على 
الناتج  الخدمة 
المشروع   من 

. 

المياه     x سوق متقدمة  تحلية  مشاريع  أغلبية  في 
الجهة   تتحمل  العالم  حول 

الطل مخاطر  على  المتعاقدة  ب 
ا يعوض شريك    منتج المشروع فيم

القطاع الخاص على حسب إتاحة  
 نتج، المشروع للم

الجهة   تتحمل  سوف  الغالب  وفي 
الموارد   توفر  مخاطر  المتعاقدة 

 المائية. 

بتقييم تقوم  أن  المتعاقدة  الجهة  على  للطلب  ش  يجب  امل 
ال أن  لضمان  للمشروع  الجدوى  دراسة  من    محطة كجزء 

 الحجم المناسب. ب
 

المتعاقد الجهة  أن  سوف بما  ة 
الخاصة  المخاطر  بكل  تحتفظ 

الت عليها  فيجب  من بالطلب  أكد 
كونها راضية )سياسيا  اقتصاديا (  

 عن توقعات الطلب.  
 

تتوفر للجهات المتعاقدة في  
المتقدمةامصادر   األسواق 

البيانات ال على  حصول 
توقعات   لوضع  المختلفة 
بحيث   لالستهالك،  دقيقة 

السلطة   المتعاقدة في  تكون 
إل جيد  الطلب  وضع  دارة 

الصالحة  مياه  العلى  
 . للشرب 
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 ات المخاطر فئ
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 اضيع النقاشمو  اإلجراءات  المبرر المنطقي

المخاطر   طلب مخاطر ال 
المتعلقة  

من   بالتوفر 
الجودة   جهة 

والكم  
الى باإل ضافة 

نقل الموارد أو  
المدخالت  

المشروع   الى 
الطلب من   أو 
  / المستهلكين 

المستخدمين 

الوضع  تكون الجهة المتعاقدة في     x سوق ناشئة
ال  االفتراضي في  لمشاريع  تحلية 

شركة  الناش  األسواق هي  ئة 
جميع   شراء  وستضمن  احتكارية 

الصالحة    ياهالممن  مخرجات  ال
أن   للشرب، أيضا  المرجح  ومن 

ال مخاطر    جهةتتحمل  المتعاقدة 
 .الموارد المائيةتوفر 

المتعاق الجهة  على  شيجب  بتقييم  تقوم  أن  للطلب  دة  امل 
ال أن  لضمان  للمشروع  الجدوى  دراسة  من    محطة كجزء 

 الحجم المناسب. ب
 

سوف بما   المتعاقدة  الجهة  أن 
الخاصة  المخاطر  بكل  تحتفظ 

من بالط التأكد  عليها  فيجب  لب 
كونها راضية )سياسيا  اقتصاديا (  

 عن توقعات الطلب.  
 

الناشئة   لألسواق  بالنسبة 
في  ال   -وخاصة   سيما   

في   تنفذ  مشاريع  حالة 
األولى   للمرة     -السوق 
المتعا الجهة  عمل  قدة  يعقد 

خاصة  بيانات  وضع    في 
لعدم  المنتج  على  بالطلب 
وجود بيانات ذات صلة أو  

الطلب  تاريخ حجم  عن  ية 
 في السوق. 

تأخر    ويشير معدل  ارتفاع 
تنفيذ المشاريع في األسواق  
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منتج  على 
الناتج  الخدمة 

ا لمشروع  من 
. 

توقعات    إلى  الناشئة أن 
غالبا   تكون  الطلب  قد  ما 

إنجاز    دعن  تقادمت
تصاغ   ،المشروع ما  وغالبا 

فيتوسع   من   المشاريع  ات 
من   عقد  خالل االمتياز 

أجل تسهيل التوسع السريع  
   والفعال للمشروع.

 

 
 
 

 
 

 
 

 لمخاطرا
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
ترتيبات الدعم  

 الحكومي
ملخص 
للمقارنة 

بين 
 األسواق

فئات 
 المخاطر

 ع النقاشمواضي اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

  مخاطر نةمخاطر الصيا
  صيانة
وفقا    المنشأة

للمعايير  
والمواصفات  

اسبة  المن
حياة  دورة  ل

 . المشروع

للمنشأة    كمالك  x  سوق متقدمة  يتحمل  تتح  أن  إلىومشغل  المتعاقدة  للجهة  ملكيتها  ول 
لتل  المسئوليةالخاص    القطاعشريك   كالرئيسية  الصيانة  احتياجات  ما بية 

)على سبيل المثال تحددها الجهة المتعاقدة خالل مرحلة التقدم للمشروع  
العكسي   التناطح  تكنولوجيا  محددة  ت  أنتتطلب  متطلبات    لتعاقدات درج 

ثالث أطراف  مع  أو    تظهر ة  التشغيل والصيانة   / الصلة و  ذات  الخبرات 
شر  تعاقدات  في  و/أو  األغشية(  توريد  المياه، وباإلضافة  ترتيبات    لى إاء 

شريك    ويجب  المتعاقدة  الجهة  تفرضها  محددة  صيانة  احتياجات على 
المستويات   لتوائم  المنشأة  صيانة  مسئولية  يتولى  أن  الخاص  القطاع 

 من   للتأكد  وقتها  المتعاقدة  هةالج   تأخذ  أن  يجب
تحدد    اتفاقية  أن المياه    واضح  بشكلشراء 

الخاص   التزامات  القطاع  شريك  على  الصيانة 
دورة    المنشأةصيانة    حسنان  لضم خالل 

بحال   والتأكدحياتها،   تعمل  المنشأة  أن  من 
 أو   مبكر في وقت    العقد  إلغاءضية في حال  مر 

 هذه  وعند  طبيعي،  بشكل   التعاقد  انتهاء  عند
 المتعاقدة،  الجهة   الى  المنشأة  تتحول  النقطة 

دور   ينحصر  عام  بشكل 
المتعاقدة على    الجهة 

األدنى الحد  من   تعريف 
والتأكد  الصيانة  متطلبات 

 من االلتزام بها. 
يطلب  الجهة    قد  من 

المتعاقدة أن تقوم بصيانة  
التوصيالت التي يتم ربط 

مشاركة  إن  
لقطاع  اشريك  

في  الخاص 
وصيانة   تشغيل 

في المشروع  
األسواق  

ت وفر المتقدمة 
من  العديد 
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تقديرات 
غير 

صحيحة 
وتجاوزات 

 في التكاليف 

اإلنتاجي والسعة  التوفر  حيث  من  لضمان  التعاقدية  الالزمة    مدخول ة 
 . النقدية  السيولة

ذلك   أعمال الصيانة، بما في القطاع الخاص مخاطر جميع  شريكحمل يت
الصيانة   وأعمال  والوقائية،  الدورية  عن ئةالطار الصيانة  الناجم  والعمل   ،

 أخطاء التصميم أو البناء وأعمال إعادة التأهيل.
  

لمنشأة عادة ما يتم جدولتها ا  استخدام   علىالتي تؤثر    الصيانة  أعمال  إن
الد الصيانة  أما  المتعاقدة  الجهة  مع  االتفاق  حظرها عبر  فيمكن  ورية 

 . الطلب ارتفاع مواسم  خالل
االحداث التي يمكن   بعض  بمخاطرعامة    بصفةالجهة المتعاقدة    تحتفظ

أن تؤثر على المشروع )مثال المخاطر السياسية / المخاطر التنظيمية /  
الق تغيير  المتعاقدة   يجوز  الحال  هذه  وفيوانين(  مخاطر  الجهة  مطالبة 

على المشروع    مترتبةاآلثارال  عنقطاع الخاص  ال  لشريك  االتعويض  بتقديم 
أن    بيد(،  للصيانة  اإلضافية  لتكاليفالتلك األحداث )بما في ذلك    نتسيجة

 .الصيانة عملية أداءالقطاع الخاص يظل مسؤوال  عن  شريك
بالبنية   نأالمتعاقدة    جهةلل  يجوز المرتبطة  الصيانة  بمخاطر  تحتفظ 

أن مثل  المنشأة،  تربط  التي  التيالتحتية  المياه  توصيل  المياه    تنقل  ابيب 
 من نقطة تسليم المنشأة.

 

في   تأخذ  أن  المتعاقدة  الجهة  على  يجب  كما
بغي تأمين أي خدمات  االعتبار فيما إذا كان ين

 .للمنشأةأو لوازم طويلة األجل  
الجهات  على  وبناء لشريك   متطلبات  الممولة 

تأخذ   أنالمتعاقدة    الجهة  علىالخاص  القطاع  
متطلبا  في محددة  االعتبار  يتعلق    فيمات 

الممتلكات  ب التأمين ضد األضرار في  استخدام 
 . األصلي وضعها إلى المنشأة إلعادة

 اللتزاماتهالخاص  القطاعريك ش أداء تعزيز يتم
 لسدادمن خالل ضمان أن آلية ا مناسببشكل  
على الوفاء الخاص    القطاعدرة شريك  ق  تعكس

الحجم  حيث  )من  التعاقدية  بالمستويات 
لوالجود و   لتوفرة(  إدراج   منواإلنتاج  خالل 
 يجوزالتقصير المادي في األداء التي    حاالت

 . العقدإنهاء  فيها
 انتقالأحكام خاصة بعملية    يمكن أن تدرج  كما

خالل اشتراط    منالمتعاقدة    الجهةالى    المليكة
  األخيرة  سنوات  ضعب  خالل  للمنشأةء تقييم  إجرا
عل  انتهاء  قبل يتوجب  وعندها  ى  المشروع، 

بالصيانة  القيام  الخاص  القطاع  شريك 
المنشأة   أن  من  للتأكد   تستوفيالتصحيحية 

 لكية الم  تحول  تاريخ  في  الموضوعة  المعايير
 . المشروع نهاية في المتعاقدة للجهة

شبكات   مثال  بها  النشأة 
 نقل المياه.

 

عن ال فوائد 
تحفيز   طريق 

من ال مزيد 
العناية  

من  واالجتهاد 
شريك   قبل 

الخاص القطاع  
مرحلة  ف ي 
لضمان   لبناءا

التشغيلي   العمر 
للمنشأة،  
وضمان  

اعتبارات  مراعاة
التشغيل  

بشكل   والصيانة 
في  مناسب 

تصميم  
 . ةنشأالم

 

 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
م  ترتيبات الدع

 الحكومي
ة بين ملخص للمقارن
 األسواق

فئات 
 المخاطر

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  اصةالجهة الخ الجهة العامة 

  مخاطر مخاطر الصيانة
  صيانة

صل األ

للجهة المتعاقدة    ملكيتها  تنتقلشأة الى أن  ومشغل للمن  كمالك  x  ناشئة سوق 
شريك    في يتحمل  المشروع،    المسئولية الخاص    القطاعنهاية 
متطلب  عن المتعاقدة  استيفاء  الجهة  حددتها  التي  الصيانة  ات 

ا   يجب تأخذ  من  أن  للتأكد  المتعاقدة وقتها  لجهة 
من المياه  شراء  عقد  الخاص   أن  القطاع  شريك 

واضح التزامات الصيانة التي وجب    بشكل  ُيحدد

بشكل عام ينحصر دور  
على   المتعاقدة  الجهة 
تعريف الحد األدنى من  

شريك  إن   القطاع  مشاركة 
وصيانة  تشغيل  في  الخاص 

  الناشئة   اقاألسو   فيالمشروع  
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وفقا 
للمعايير  
والمواصفا 

ت  
المناسبة  

حياة    دورةل
 المشروع. 

 تقديرات
 غير

 صحيحة
 وتجاوزات

 في
 . التكاليف

  ةصيان
البنية 

التحتية 
قة  للمنط 

المحيطة  
 بالمشروع.  

سبي  المشروع  طرحمرحلة    خاللفي   المثال  )على    يمكن ل 
اش   التناضح   بتكنولوجيا  خاصة  محددةتراطات  تضمين 

أطراف  اتفاق  فيالعكسي   مع  والصيانة  التشغيل  وعقود  يات 
الخبراتثالثة   أو    تمتلك   / و  الصلة  توريد  لذات  ترتيبات 

الى المياه  شراء  داتتعاق  فيأو  /واألغشية(   وباإلضافة   .
  الجهة   رضهاتف  التي  بالصيانة   الخاصة  المحددة  االشتراطات

  صيانة   عن المسئوليةالقطاع الخاص  شريك يتحمل المتعاقدة،
  والسعة   التوفر  حيث  من  التعاقدية  المستويات  توائمل  المنشأة

 .النقدية السيولة مدخول لضمان  الالزمة اإلنتاجية
اع الخاص مخاطر جميع أعمال الصيانة، القط  شريكحمل  يت

والوقائية،   الدورية  الصيانة  ذلك  في  الصيانة  بما  وأعمال 
، والعمل الناجم عن أخطاء التصميم أو البناء وأعمال الطارئة

 ادة التأهيل. إع
 يتم  ما  عادة  المنشأة  توفر   في  تؤثر  التي  الصيانة  فترات   إن

 الدورية  الصيانة  اأم   المتعاقدة  الجهة  مع  االتفاق   عبر  جدولتها
 . ذروة الطلب مواسم  خالل حظرها فيمكن
  لبعض   خاطرالم  بعض  بتحمل   لنفسها   ةالمتعاقد  الجهة  تحتفظ

  المخاطر ل  )مثا  المشروع  على   تؤثر  أن  يمكن  التي  االحداث
 في(  القوانين  تغيير  مخاطر/    التنظيمية  المخاطر/    السياسية

 لشريك  اثةاإلغ  تمنح  أن  المتعاقدة  للجهة  يمكن  الحال  هذه
  والتي   المشروع  على  االحداث  تلك  آثار  من  الخاص  القطاع

  في )بما    االحداث   كتل  فيها  تسببت  اضافية  ةصيان  تشمل  قد
  الصيانة   عملية  أداء  ةمسئولي  تظل  ولكن(  الصيانة  تكلفة  ذلك
 .الخاص القطاع  شريك مع
ال   قد بالبنية    جهةتحتفظ  المرتبطة  المتعاقدة بمخاطر الصيانة 

ا  التي التحتية  المياه  توصيل  أنابيب  مثل  المنشأة،  تربط  لتي 
 المنشأة. تأخذ المياه من نقطة تسليم 

اتمامها   من  التأكد  الخاص  القطاع  شريك  على 
ن صيانة المنشأة خالل دورة حياتها، لضمان حس

في مرضية  بحال  تعمل  المنشأة  أن  من   للتأكد 
الم التعاقد  ألغاء  التعاقد حال  انتهاء  بكر أو عند 

النقط المنشأة بشكل طبيعي، وعند هذه  ة تتحول 
كما   المتعاقدة،  الجهة    الجهة   على  يجبالى 

كان   تأخذ  أن  المتعاقدة إذا  فيما  االعتبار  في 
أو لوازم طويلة األجل    ينبغي تأمين أي خدمات 

 . نشأةللم
 لشريك  الممولة   الجهات  متطلبات  على  وبناء

 تأخذ  أن  المتعاقدة  الجهة  على  الخاص   القطاع
  يتعلق   يماف  محددة  متطلبات  االعتبار  في

الممتلكات  ب في  األضرار  ضد  التأمين  استخدام 
 . األصلي وضعها إلى المنشأة إلعادة

 اللتزاماتهالخاص    عالقطاشريك    أداء   تعزيز  يتم
آلية   وافي  بشكل تعكس  أن  ضمان  خالل  من 

فاء الخاص على الو   القطاعك قدرة شري له لسدادا
بالمستويات التعاقدية )من حيث الحجم والجودة( 

وبإدراج  يلتوف المخرجات  لنقص   حاالتر  إنهاء 
 في األداء.  ملموس

 انتقال  بعملية  خاصة  أحكام  تدرج  أن  يمكن  كما
 اشتراط  خالل  من  المتعاقدة  لجهة ا   الى   المليكة

 األخيرة  سنوات  بضع  خالل  للمنشأة  تقييم  إجراء
 شريك  على  يتوجب  ندهاوع  المشروع،  انتهاء  قبل

 صحيحيةالت  بالصيانة  القيام  الخاص  القطاع
 المعايير  تستوفي  المنشأة  أن  من  للتأكد

في     للجهة   الملكية  تحول  تاريخالموضوعة 
 . المشروع نهاية في المتعاقدة

الصيا نة متطلبات 
 بها. والتأكد من االلتزام

  الجهة   مطالبة  يجوز
تقوم  أن  المتعاقدة 

 وصيالتالتبصيانة  
  مثال   بالمنشأةالمرتبطة  

 . المياه نقل شبكات
 

 خبرة  من  االستفادة  تتيح
القطاع الخاص طوال   شريك 

المشرو  حياة  ع،  دورة 
تحفيز    باإلضافة   قدر إلى 

من   واالجتهاد    االهتمامأكبر 
شريك   قبل    القطاع من 

التشييد ال مرحلة  في  خاص 
  ي تشغيلالعمر  اللضمان  

مراعاة    وأن  للمنشأة، تتم 
والصيانة  التشغيل  اعتبارات 

تصم في  مناسب  يم بشكل 
 . نشأةالم
 

 

 الوصف  المخاطر
المتغيرا

 ت
 تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر

تيبات الدعم  تر 
 الحكومي

خص للمقارنة  مل
 بين األسواق
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فئات 
 المخاطر

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

القوة  مخاطر 
 القاهرة 

  مخاطر
حدوث  

غير   أحداث 
 متوقعة

عن  خارجة 
نطاق 

سيطرة 
األطراف  

في  فتتسبب 
أو   التأخير 

منع  
 اإلنجاز. 

رة مشتركة وسيكون هناك قائمة مفصلة لألحداث التي  مخاطر القوة القاه x   سوق متقدمة 
 عنها شريك القطاع الخاص التعويض. يستحق

 وقد تشمل بعض األحداث المتعارف عليها:
القاهرة الطبيعية والتي يمكن − التأمين ضد األضرار   أحداث القوة  عادة 

األرضي الهزات  الحريق،  البرق،  )مثال:  عنها  ،  الناتجة  التسونامي  ة، 
أو ،  الفيضان وباء   ،  / الطبيعية  الكوارث  من  غيرها  أو  اإلعصار، 

 و الطاعون، والحوادث أو االنفجارات وغيرها(،
األخرى   − القاهرة  القوة  األضرار  ال  والتي  أحداث  ضد  التأمين  يمكن 

عادة ما يشار اليها كأحداث قوة قاهرة سياسية( )مثال: )  ة عنهاالناتج
ال داخل  المشالحروب  بها  الموجود  واإلضراباتمنطقة  /    روع، 

 .غيرها(االحتجاجات، اإلرهاب، أعمال الشغب و 
في   )ولكن  الوقت  في  تمديد  الخاص  القطاع  شريك  يستحق  ما  وعادة 

قوة  الأحداث  في حال    حدود تم االتفاق عليها( وأي تكاليف إضافية فقط
فقط  سياسيةالقاهرة  ال يستحق  ولكنه  الوقت،  في  ح  تمديد  أحداث  ال  في 

 . الطبيعية القوة القاهرة
ء اإلنشاء ستؤدي أيضا إلى  ما أن أحداث القوة القاهرة التي تحدث أثناك

بدء   في  ف  ، اإليراداتتدفق  تأخير  قدرةلذلك  الخاص  القطاع  شريك    إن 
أل  المخاطر  هذه  تحمل  ستكون  على  السياسية"  القاهرة  "القوة  حداث 

المتعاقدجهمحدودة، وعادة ما تتحمل ال نة من  ة المخاطر بعد فترة معية 
 الخسارة.محدد من  تجاوز مستوى بعد الزمن أو 

القوة يتو و  كانت  إذا  ما  على  التشغيل  فترة  خالل  القاهرة  القوة  أثر  قف 
قاهرة الطبيعية، يحق وفي حالة الظروف ال  ،القاهرة "طبيعية" أم "سياسية"

التعرفة  القطاع  لشريك   على  الحصول  حالالخاص  توف و   في    ر مدى 
المنشأة، من  يحق  ما  أ  المنتج  سياسية،  قاهرة  ظروف  حدوث  حالة  في 

الخاص الحصول على التعرفة على أساس توفر المحطة  القطاع  لشريك  
 .لتوفر منتجاتهااختبار   نتائج آخر تظهركما 

القوة   استمرار  حال  إنهاء  في  المتعاقدة  للجهة  يحق  طويلة  لفترة  القاهرة 
ال القطاع  شريك  ويحصل  حالعقد،  في  اكبر  عائد  على  انهاء  خاص  ال 

سبب ظروف قوة قاهرة  العقد لظروف قاهرة سياسية عن تعويض النهائه ب

ا المشروع  يعتبر  على  لتأمين 
تغطية  وفقدان  المادية  )األضرار 

الرئي المخفف  هو  سي اإليرادات( 
تسبب   التي  القاهرة  القوة  لمخاطر 

 .أضرارا مادية
تع التي  للمشاريع  تمد وبالنسبة 

ال منشأة يمكن على توفر منتجات 
التخفيف من آثار مخاطر التعطل  

بسب العمل  التي عن  األحداث  ب 
من  للطرفين  سيطرة  عن  تخرج 

 الحدود الُدنياطريق تخفيف  خالل  
سبيل لمستويات   )على  األداء 

شريك   مستحقاتسداد  المثال  
على القطاع   للحصول  الخاص 

خالل   الفعلية  أالمياه  ث  احد أحد 
أي القوة   من  والتخفيف    القاهرة 

على   القدرة  عدم  بسبب  عقوبات 
 (. وبالمطل  األداءتحقيق مستوى 

الدول   بعض  يكون في  قد 
للتخفيف خاضعا  من   المشروع 

التعاقدية يعفي   األعباء  ال  ولكن 
األدمن   بمستوى  االلتزام  اء  عدم 

 أو عدم االلتزام بأحكام التعاقد. 

يتعذر على  بشكل عام عندما
اق على طريقة  األطراف االتف
قدم أعقاب  للمضي  في  ا 

القوة  حدث أحداث   من 
تستمةقاهر ال أن  ينبغي  ر ، 
في    جهةال   سداد المتعاقدة 

تعويض  لشريك    يمبلغ 
أن    الخاص من أجلالقطاع  

الوفاء   يتمكن هذا الطرف من
الواقعة    ديون البالتزامات  

وفي  الحدث  أثناء  عليه  .
تم  حال  وفي  الدول  بعض 

من    قد يطلبالغاء المشروع  
أنجهال المتعاقدة  تعوض    ة 

شريك   القطاع  بالكامل 
الديون  عن  الخاص 

ل وسواء ه،  مقرضيالمستحقة 
كما   بحجمه  الدين  استمر 

السيناريو،   كان مثل هذا  في 
يقوم سيكون   رئيسي  موضوع 

المحتملين  ا مه  بتقييلمقرضين 
من للجدوى   كجزء    دراساتهم 

 للمشروع.  االئتمانية األولية
 

األسوا  معامالت  ق  في 
تعو  ما  ض  المتقدمة عادة 

شريك   المتعاقدة  الجهة 
عن  الخاص  القطاع 

المسددة    أصل ديونه غير
الفائدة  عن  )وليس 
الدين  على  المستحقة 
إللغاء   نتيجة  األصلي( 

الناتج عن   أحداث  التعاقد 
 . عيةالقوة القاهرة الطبي
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 طبيعية.

 
 

 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
لدعم  ترتيبات ا

 الحكومي
ارنة  ملخص للمق

 بين األسواق
فئات 

 المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الخاصةالجهة  الجهة العامة 

القوة  مخاطر 
 القاهرة 

  مخاطر
أحداث   وقوع 
متوقعة  غير 

عن خارجة  
نطاق 

سيطرة 
األطراف  

في  فتتسبب 
أو   التأخير 

منع  
 اإلنجاز. 

ة وسيكون هناك قائمة مفصلة لألحداث التي  طر القوة القاهرة مشتركمخا x   سوق ناشئة
 يك القطاع الخاص للتعويض.يستحق عنها شر 

 وقد تشمل بعض األحداث المتعارف عليها:
ال − القاهرة الطبيعية والتي يمكن عادة  تأمين ضد األضرار أحداث القوة 

الموج األرضية،  الهزات  الحريق،  البرق،  )مثال:  عنها  ات  الناتجة 
ال العالية،  الفيضان،  البحرية  من  تسونامي،  غيرها  أو  اإلعصار، 

الطبي االنفجارات  الكوارث  أو  والحوادث  الطاعون،  أو  وباء   ،  / عية 
 و  وغيرها(،

األخرى   − القاهرة  القوة  ض ال  والتي  أحداث  التأمين  األضرار  يمكن  د 
: عادة ما يشار إليها كأحداث قوة قاهرة سياسية( )مثالالناتجة عنها )

االحتجاجات، اإلرهاب، أعمال  /وع، اإلضراباتالحروب في حّيز المشر 
 .ا(الشغب وغيره

في   )ولكن  الوقت  في  تمديد  الخاص  القطاع  شريك  يستحق  ما  وعادة 
قوة  الأحداث  حال  حدود تم االتفاق عليها( وأي تكاليف إضافية فقط في  

فقط  سياسيةالقاهرة  ال يستحق  ولكنه  الوقت،  في  حال    تمديد  حداث  أفي 
 . بيعيةالقوة القاهرة الط

نشاء ستؤدي أيضا إلى  ما أن أحداث القوة القاهرة التي تحدث أثناء اإلك
بدء   في  ف  ، اإليراداتتدفق  تأخير  قدرةلذلك  الخاص  القطاع  شريك    إن 

ألحداث  المخاطر  هذه  تحمل  ستكون    على  السياسية"  القاهرة  "القوة 
ال المتعاقدة الجهمحدودة، وعادة ما تتحمل  ن  مخاطر بعد فترة معينة مة 

 الخسارة.محدد من  تجاوز مستوى بعد الزمن أو 
أو  القوة يتوقف  كانت  إذا  ما  على  التشغيل  فترة  وخالل  القاهرة  القوة  ثر 

رة الطبيعية، يحق وفي حالة الظروف القاه  ،القاهرة "طبيعية" أم "سياسية"

ا المشروع    لتأمينيعتبر  على 
تغطية  وفقدان  المادية  )األضرار 
الرئيسي  المخفف  هو  اإليرادات( 

الل القاهرة  القوة  تسبب  مخاطر  تي 
 .أضرارا مادية

تعتمد  التي  للمشاريع  وبالنسبة 
المنشأة يمكن ع لى توفر منتجات 

التخفيف من آثار مخاطر التعطل  
التي  االحداث  بسبب  العمل  عن 
عن  للطرفين  سيطرة  عن  تخرج 

تخفيف   األداء  مستويات  طريق 
المثال   سبيل  سداد  )على 

 الخاصالقطاع  شريك    مستحقات 
الف المياه  على  علية للحصول 

أ خالل   القاهرة احدأحد  القوة  ث 
بات بسبب  والتخفيف من أي عقو 

على   القدرة  مستوى عدم  تحقيق 
 (. المطلوب  األداء

 

على   االطالع  نرجو 
الخاصة  المالحظات 

بعد المرتبطة  م بالمخاطر 
لمحطة   التأمين  على  القدرة 
في  المياه  من  الملوحة  نزع 

 األسواق الناشئة. 
 

األسواق  في   معامالت 
تعوض  الناشئ ال  عادة  ة 

شريك   المتعاقدة  الجهة 
الخاص   جة نتيالقطاع 

عن   الناتج  التعاقد  إللغاء 
القاهرة   القوة  أحداث 

أن    الطبيعية أساس  على 
قابلة   المخاطر  تلك  مثل 
التأمين  على    للحصول 
الواقع األضرار    ة ضد 

حالة بسببها.   وفي 
القوة   أحداث  استمرار 

مط لفترة  يحق    ولةالقاهرة 
المتعاقد فشخ  للجهة  ة 

 العقد.
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التعرفة  القطاع  لشريك   على  الحصول  حالالخاص  توفر و   في    مدى 
المنشأة،ا من  يحق  أما    لمنتج  سياسية،  قاهرة  ظروف  حدوث  حالة  في 

اص الحصول على التعرفة على أساس توفر المحطة  الخالقطاع  لشريك  
 .لتوفر منتجاتهااختبار   نتائج آخر تظهركما 

حالة   اوفي  أحداث  ما  مطولة،  لفترة  قاهرة  ال  لقوةاستمرار  سيكون  عامة 
إنه  لجهةل في  الحق  التالمتعاقدة  شريك    عاقداء  الخاص ع  القطاويتوقع 

في هذه الحال    يةأن يحصل على عائد أكثر من حقوق الملك  بشكل عام
القوة ث احدأ من إنهاء الخدمة بسبب    عن العائد الذي سوف يحصل عليه

 طبيعية. القاهرة ال
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

بأسعار   مخاطر 
العمالت   صرف 

 والفائدة

المخاطر  
لقة  المتع

بالتذبذب  
أسعار  

العمالت و/أو  
معدالت  

خالل   الفائدة 
 مدة المشروع. 

الخاص    x  سوق متقدمة  القطاع  شريك  يتحمل 
في   بالتذبذب  المتعلقة  المخاطر 

الفائد ومعدالت  العمالت  ة  أسعار 
 عادة. 

شريك   الخاص  يتطلع  أثر  تخفيف  الإلى  القطاع  هذه من 
ئق التمويل،  تيبات التحوط بموجب وثاتر   خاللالمخاطر من  

 .الذي يعمل به السوق   يإلى أقصى حد ممكن ف
 

ال يتوقع من الجهة المتعاقدة أن  
القطاع   شريك  بمساعدة  تقوم 
الخاص بالتخفيف من آثار تلك  

 المخاطر. 
األح بعض  في  قد  ولكن  يان 

إلى   المتعاقدة  الجهة  تتجه 
االحتفاظ لنفسها بمخاطر تذبذب 

الفائد بأنها أسعار  احست  لو  ة 
هذه    تستطيع مثل  تتحمل  أن 

كفاءة من   أكثر  المخاطر بشكل 
 قطاع الخاص.شريك ال

فإن   المتقدمة،  االسواق  في 
مخاطر التذبذب في أسعار  
أسعار   أو  العمالت  صرف 
لتسمح   كبيرة  ليست  الفائدة 

بالتدخل للج  المتعاقدة  هة 
 .لتقديم المساعدة
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي أثر المخاطرتخفيف  توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

معدال ت  مخاطر 
العمالت   صرف 

 والفائدة

المخاطر  
المتعلقة  

بالتذبذب  
أسعار  

العمالت و/أو  
ت  معدال

عبر   الفائدة 
 وع. مدةالمشر 

التحديد   x   سوق ناشئة وجه  ستحظر  على 
المتع شريك السلطة  على  اقدة 

الخاص المطالبة بتكاليف  القطاع  
تقلبات   حالة  في  أسعار  إضافية 

أسعار    تالعمال صرف   وتقلبات 
عل منالفائدة،  الرغم    وجود   ى 

عناصر لإمكانية   بعض  تعديل 
التقلبات بسبب  التي    التعرفة 

المحلية    تحدث العملة  بين 
سبيل  وال )على  األمريكي  دوالر 

الر  إلغاء  سيناريو  في    بط المثال 
 . (بين العملتين

شريك   الخاص  يتطلع  أثر  تخفيف  الإلى  القطاع  هذه من 
لتمويل،  ترتيبات التحوط بموجب وثائق ا  خاللالمخاطر من  

 .الذي يعمل به السوق   يإلى أقصى حد ممكن ف
ال   البلدان  في    ممكنا  ذلك    يكون قد  تقلبا ببعض  ت  سبب 

  أسعار الصرف / أسعار الفائدة أو بسبب عدم وجود أسواق 
 عمالت مربوطة. ل تحوط ل

 

تسدد   سوف  التعرفة  أن  بما 
المحلية   للجهة  بالعملة  يمكن 

بمخاطر   االحتفاظ  المتعاقدة 
انخ العملة  مخاطر  قيمة  فاض 

المحلية إلى الحد الذي يؤثر فيه 
على   العملة  قيمة  انخفاض 

للمشروع الج االقتصادية    دوى 
مقابل   الدفع  إلى  للحاجة  )نظرا 

األجنبي العمالت  ة واردات 
بالعمالت   الديون  وخدمة 

ذلك  األجنبية( من  بدال  أو   ،
الموافقات   االقرارات/  توفر 
الرسوم   بتعرفة  للسماح  الالزمة 

بالعمالت  وحسا المشاريع  بات 
 االجنبية. 

األحيان  من  كثير  في 
  تصبح مخاطر التذبذب في 

أو   العمالت  صرف  أسعار 
تعطل قضية  أسعار الفائدة  

على  قابلية  من   للحصول 
ك  التمويل أن  الالزم،  ما 

العملة   قابلية تحويل  قضايا 
على  المفروضة  والقيود 

إلى   األموال  موطن  إعادة 
أو   الخاص  القطاع  شريك 

الممولةال أيضا   جهات  هي 
عند   تعيقمسائل   التمويل 

في    المشروعانتهاء  
 اشئة. األسواق الن
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 لمخاطر ا
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي طرتخفيف أثر المخا توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 منطقيالمبرر ال
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

المخاطر   مخاطر التأمين 
إما   المتعلقة 

و  جود بعدم 
التغطية  

أو  التأمينية  
عدم  

االستمرار  
بتوفرها  

لمخاطر  
 بعينها.

غير   x   سوق متقدمة  المخاطر  تصبح  عندما 
يوجد ال  عادة  التزام   قابلةللتأمين 

هذه  لمثل  التأمين  على  بالحفاظ 
 . المخاطر

ع حادث يحمل مخاطر  و في حال وقو 
غير مؤمنه ضد االضرار التي يسببها 

ال على  األطراف  يتفق  تفاوض قد 
توز  على  نية  في  بحسن  المخاطر  يع 

المشروع   بانهاء  الحق  مع  المستقبل، 
حا وقد في  اتفاق  إلى  التوصل  عدم  ل 

تتحمل   أن  المتعاقدة  الجهة  تختار 
للتأمين  القابلة  غير  المخاطر  مسئولية 

شريك   على  الخاص  فارضة  القطاع 
التأمين  خدمات  موفري  مع  التواصل 

الجدوى   دراسات  من  كجزء 
من    جبي كل  شريك  على 

والجهة   الخاص  القطاع 
إذا  اقدة  المتع فيما  تنظر  أن 

غير   يصبح  قد  التأمين  كان 
للموقع   نظرا  للمشروع  متاح 

ذات  وال األخرى  عوامل 
 الصلة. 

 
 

  إلى النظر في الجهة المتعاقدة  قد تحتاج  
وراء عدم توفر التأمين، وال  حال الوقوف  

ا كان ذلك ناجما عن أحداث أو  سيما إذ
المنطقة أو  البلد  داخل  عن   ظروف  أو 

 باإلرهاب. فعل أو تهديد

حيث ال يمكن ألي من المتقدمة  في األسواق  
أفضل بشكل  التحكم  مخاطر    الطرفين  في 

قابلة  غير  تصبح  التي  التأمينية  التغطية 
التغطية حيث  للتحقيق   تكون  أن  ينبغي 

الناشئة،  التأمينية أقل تقلبا من األس هذا  فواق 
يشكل   ما  الطرفين عادة  على  يجب  مخاطر 
فيها، أ  المشاركة  بعض  غير  في   الدولنه 

قد  المتقد  غير    تكون مة،   المتوافقةالمخاطر 
مسئلل ضمن  من  القطاع تأمين  شريك  وليات 

 الخاص. 
تزيد  المطلوبة  التأمين  تكلف  أن  حالة  وفي 

ملموس   من بشكل  المخاطر عادة  تقاسم  يتم 
عليها وجو   خالل متفق  تصاعدية  آلية  د 

أو نسبة محددة للمشاركة للتكلفة حتى سقف  
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التأمين  على  للحصول  دوري  بشكل 
تكلف زادت  عن المناسب،وإذا  التأمين  ة 

الزائدة  التكاليف  فإن  المحددة،  المبالغ 
 تقاسمها األطراف. ي

المؤمنة   غير  المخاطر  كانت  وإن 
التغطية   )مثال  للمشروع  جوهرية 
المشروع  لمكونات  الملموسة    التأمينية 

األطراف   تستطع  ولم  األساسية( 
مناسبة  ترتيبات  على  التفاق  الوصول 

ح يحتاج  القطاع  فقد  شريك  ينئذ 
إلى منفذ )مثال الغاء المشروع    الخاص

ا الشروط  نفس  طائلة  تطبق  تحت  لتي 
 في حال

الطبيعية القاهرة  القوة  لم أحداث  إن   )
المشروع على   إعادة وضع  من  يتمكن 

 ادي.  طريق الربحية على أساس اقتص 

الطر  يسمح    -فين  بين  المتعاقدة   للجهةوهذا 
التي  إجراءات  حجم    قييمبت تم يالطوارئ 

 . ا لهذه المخاطرتسعيره
غير   يصبح  المطلوب  التأمين  أن  حالة  وفي 
منها  خيارات  المتعاقدة  للجهة  تتاح  متوفر، 

أو المشروع  توفير    الغاء  عبر  به  االستمرار 
التأمين له بشكل فعلي وسداد قيمة األضرار  

 ن أي حدث به مخاطر. الناتجة ع
 

 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي مخاطرتخفيف أثر ال توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المنطقي المبرر
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

المخاطر   مخاطر التأمين 
إما   المتعلقة 

وجود بعد م 
التغطية  

أو  التأمين ية 
عدم  

االستمرار  
بتوفرها  

قابلة   x   سوق ناشئة غير  المخاطر  تصبح  عندما 
يوجد ال  عادة  بالحفاظ    للتأمين  التزام 

 . على التأمين لمثل هذه المخاطر
وقوع حادث يحمل مخاطر  و في حال  

غير مؤمن عليها يتحمل شريك القطاع  
 الخاص هذه المخاطر. 

ال  غر  المخاطر  كانت  مؤمنة  وإن 
التغطية   )مثال  للمشروع  جوهرية 

من   الجدوى  كجزء  دراسات 
من    جبي كل  شريك  على 

والجهة  الخاص    القطاع 
إذا  يأن  المتعاقدة   فيما  نظر 

غير   يصبح  قد  التأمين  كان 
للموقع   نظرا  للمشروع  متاح 
ذات   األخرى  والعوامل 

 الصلة. 

المتعاقدة  تحتاج  قد   النظر  الجهة  إلى 
ك إذا  توفر افيما  عدم  وراء  تقف  نت 

نالتأمين،   ذلك  كان  إذا  سيما  اجما  وال 
أو   البلد  داخل  ظروف  أو  أحداث  عن 

 . المنطقة

معام تتحمل في  ال  الناشئة  األسواق  الت 
عن  مسئولية  أي  عادة  المتعاقدة  الجهة 
التأمينية  التغطية  توفر  عدم  مخاطر 

ال وجود مشروع،  الناشئةعن  من  الرغم  على 
إلىأسباب وجيهة   أن    تشير  ينبغي   تقوم إنه 

إذا  ب خاص أي الالقطاع  لم يكن لشريك  ذلك 
حماية لعواقب الظروف القاهرة الطبيعية التي 

 ح غير قابلة للتأمين.تصب 
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لمخاطر  
 بعينها.

الملموس المشروع  التأمينية  لمكونات  ة 
شريك   حينئذ  يحتاج  فقد  األساسية( 
إنهاء   )مثال  إلى منفذ  الخاص  القطاع 

 المشروع =بسبب 

القوة   الطبيعيةأحداث  لم القاهرة  إن   )
المشروع على   إعادة وضع  من  يتمكن 

 ساس اقتصادي.  طريق الربحية على أ

 
 

 

 
 المخاطر 

المتغيرا الوصف 
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 مقارنة بين األسواق ملخص لل

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 ر المنطقيالمبر 
 اإلجراءات 

 اضيع النقاشمو 

المخاطر  
 السياسية

المخاطر  
المتعلقة  

ل تدخب
أو    يحكوم

قيامها 
في   تمييزبال

أو    المعاملة 
أو  ال حجز 

مصادرة  
 . المشروع
ميزانية 

 القطاع العام 

المتعاقدة  تتحمل     x سوق متقدمة  المسؤولية عن الجهة 
األحداث السياسية خارج سيطرة شريك 

  الجهة وتكون  ،  صالخاالقطاع  
دة مسؤولة في حالة إخفاقها في المتعاق

باست الخاص  الشريك  مرار  تزويد 
إلى   والوصول    المشروع بالترخيص 

لتمكين  الالزمة  المحيطة  واألراضي 
 .من الوفاء بالتزاماته هذا الشريك

 

الج المتعاقدة تتحمل  هة 
االحداث   بعض  احتساب 

انها   على  أحداث  السياسية 
تستدعي   أحداث  وأالتأخير،  

األسباب    مبررةتعويض  ال
االستقطاعات(   من  )اإلعفاء 
خرق   على  تنطوي  التي 

ال  تدخل  أو  ة  جهالتزامات 
 . المتعاقدة مع المشروع

إلى   المشاكل عادة  من  النوع  هذا  يؤدي 
يتعيين   إنهاء المشروع حيث  على حدث 

الجهة المتعاقدة أن تلتزم بسداد المديونية 
 وحقوق الملكية. 

أن   المرجح  السياسيةمن  المخاطر   نوعية 
أكثر ضعفا  التي تحدث في األسواق المتقدمة

من حدة  الناشئة  وأقل  هذا    ،األسواق  وعلى 
ي ال  الالنحو  تأمين و حص مكن  على  عادة  ل 

 ضد المخاطر السياسية.
 

 
 المخاطر 

 الوصف 
المتغيرا

 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق  ملخص للمقارنة بين

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 إلجراءات ا

 مواضيع النقاش

المخاطر  
 السياسية

المخاطر  
المتعلقة  

ال    x سوق ناشئة تتحمل  ما  المتعاقدة عادة  جهة 
السياسية المسؤولي األحداث  عن  ة 

المتعاقدة   الجهة  إلى  تحتاج 
اإلدارات  التزام  ضمان  

المشاكل   من  النوع  هذا  يؤدي  سوف 
الخاص   القطاع  شريك  لجوء  إلى  عادة 

يحصل أن  الممكن  المستثمرين   من  من  كل 
ضد  التأمين  على  التجاريين  ومقرضين 
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تدخل ب
أو    يحكوم

قيامها 
 في  تمييزبال

أو    المعاملة 
أو  حج ال ز 

مصادرة  
 . المشروع

 ميزانية
 العام  القطاع

شريك   سيطرة    الخاص القطاع  خارج 
والتي تشمل ضمان وجود أموال كافية )

قبل   من  دفع  التزامات  بأي  للوفاء 
 الجهة المتعاقدة(. 

أي المفهوم  هذا  يشمل  راء  "إج  وقد 
مادي" سلبي  أو  أي    حكومي  فعل 

قد  قبل  ن  مامتناع   حكومي  كيان  أي 
أثر له  قدرة   يكون  على  جوهري    سلبي 

أداء  القطاع  ريك  ش على  الخاص 
حق ممارسة  أو   / و  وقه  التزاماته 

من الممكن أن يشمل    بموجب االمتياز
ذات   باألحداث  محددة  قائمة  ايضا  
الملكية   نزع  مثل  السياسي  الطابع 

العامة والتغييرات  والتدخل وا الضرابات 
االعمال   إلى  باالضافة  القانون،  في 

ل القابلة  مخاطر  غير  مثل  لتأمين 
 ب/ أعمال الشغب/ الخرق...(  الحرو 

الخ القطاع  شريك  يتوقع  اص  وال 
بل أيضا االعفاء من التعويض فحسب  

إذا   المشروع  من  الخروج  على  القدرة 
لفترة غير  السياسية  المخاطر  استمرت 

 مقبولة. 

األخرى  والجهات   الحكومية 
ع أهداف المشروع، وسوف  م

إلى واالدارة    تحتاج  العمل 
قبل الصفة   من  ذوي 

  تنفيذ   فيواالختصاص  
 . أهدافهالمشروع لتحقيق 

حيث وجب  ء المشروع  إلى حقه في الغا
بسداد   تلتزم  أن  المتعاقدة  الجهة  على 

 كية. المديونية وحقوق المل

لمخاطر السياسية تاركة لشركة التأمين تولي ا
 األمر مع الجهة المتعاقدة.
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر اطرتوزيع المخ
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 ات المخاطر فئ
الجهة  

 امةالع
الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 ضيع النقاشموا

  المخاطر
  /التنظيمية

  التغير   مخاطر
 القوانين في

المخاطر  
المتعلقة  

بتغيير 
مما   القوانين 
على  يؤثر 

 قابلية
المشروع  

واجباته  لتأدية 
وتكلفة  

االمتثال 
 للقانون.
التغيير  

 الضريبي.

تغير x   دمة سوق متق مخاطر  أكثر    تقع  في  القانون 
ولكن   المتعاقدة  الجهة  مع  األحيان 

د درجة من المشاركة في المخاطر  توج
 تبعا  للتالي: 

 
الخاص   القطاع  شريك  يخطر  سوف 
المتوقعة   التغييرات  عن  كامل  بشكل 

ال )في  لغايات  ضد iقانون  التمييز   )
(  iiالمشروع أو شريك القطاع الخاص )

)بقطاع تجاه    خاصة  أو  الموانئ 
العام  مشاري القطاعين  بين  الشراكة  ع 

( تغيير عامiiiوالخاص(  القانون   (  في 
 يؤثر في المصاريف الرأسمالية.

يخضع   ما   القانون في  تغيير  الوكثيرا 
قبل أن يحق  للحد األدنى المسموح به  

الخاص الحصول على  القطاع  لشريك  
 . تعويض

الخاص  القطاع  لن يتم تعويض شريك  
ال القاعن  في  العامة  التي  تغييرات  نون 

أو   التشغيلية  النفقات  على  فقط  تؤثر 
 ( السوق  الضرائب  على  تؤثر  أي 

و بالتساوي( في  ،  التغييرات  تؤدي 
إلى منح الشريك الخاص  دائما   القانون  

يكون    تغييرا  امرا    ضروريا  عندما  ذلك 
ال تعذر    ،مستحيل  تزاملتجنب  وإذا 

شريك   فإن  ذلك،  القطاع  تحقيق 
الحق الخا له  يكون  ما  عادة  في    ص 

انتهاك من  التعاقد  نهاء  ا كما لو حدث 

شريك   استحقاق  يخضع 
اللتعويض  الخاص  القطاع 

 .الدنيا للحدود

في تستخدم  كانت   االمتياز  نماذج 
( تطويره السابق  تم  الذي  النموذج  ومنها 

المتحدة(   المملكة  شريك  في  من  لتطلب 
ياص  الخالقطاع   و أن  عر،  سّ يتحمل، 

العام    ةمحدد  ياتمستو تى  ح التغيير  من 
ا النفقات  مخاطر  القانونية في  لرأسمالية 

التشغيلية  لتغطي حكومة  الفترة  وانتهت   ،
لم   التوزيع  أن  إلى  المتحدة  المملكة 

مقابل   القيمة  وغيرت  يعكس  األموال 
تتبنى  التي  الدول  بعض  وفي  موقفها، 

مبادر نموذج   عقود  لتمويل  ا  اتتوحيد 
تتبع هذا الموقف    قد  SOPCة بالخاص 

الجهة   تفكر  أن  يجب  وبالتالي  ايضا ، 
التغيرات  ا كيفية تمويل هذه  لمتعاقدة في 

المنظمة   القرارات  إن  حدوثها،  حال  في 
المياه للمستهلكين قد تؤثر على  لتسعير 
التكاليف   يتم تمرير  الذي  المدى والوقت 

 النهائية للجمهور المستهلك. 

المتقدمة، من المرجحوفي األسو  يثير  أن    اق 
بة بالنس  قلقا  أقلالتغير في المخاطر القانونية  

هم القطاع الخاص، على الرغم من أن  لشركاء
التغيير   من  الحماية  يتوقعون  الذي سيظلون 

 الدول(عض  وفي ب)في القانون،    يميز ضدهم
يصبح له التغيير العام في القانون الذي  من  

 .  تأثير مادي على التكلفة
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 للتعاقد. تعاقدةة المجهال قبل

 
 

 المخاطر 
 الوصف 

متغيراال
 ت

 م الحكوميترتيبات الدع تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي

  المخاطر
  /التنظيمية

  التغير   مخاطر
 القوانين في

المخاطر  
علقة  المت 

بتغيير 
م  ما  القوانين 

على  يؤثر 
قابلية 

المشروع  
واجباته  لتأدية 

وتكلفة  
متثال اال

 للقانون.
 

تتحمل الجهة المتعاقدة عادة المسؤولية  x   سوق ناشئة
الرئيسية عن التغييرات في القانون بعد 

العقد. من الممكن أن يتم تقاسم    توقيع
الخاص   القطاع  شريك  مع  المخاطر 

مخاطر يتحملها شريك    وقد تكون هناك
مع  ال جنب  إلى  جنبا   الخاص  قطاع 

السوقفيما   لشريكبقية  القطاع    يحق 
في   زيادة  بأية  المطالبة  الخاص 

يتعلق بالتأخير    أي أمر آخرالتكاليف و 
 .الناشئ عن تغيير القانون 

الحاالت على    وفي  فيها  يتعذر  التي 
مراعاة  كيفية  على  االتفاق  الطرفين 

الق في  التغيير  نحو  آثار  على  انون 
إلع االقتصادي، مقبول  التوازن  ادة 

إنهاء   الخاص  القطاع  لشريك  يحق 
 المشروع  

 

المتعاقدة   الجهة  إلى  تحتاج 
اإلدارات  التزام  ضمان  
األخرى  والجهات   الحكومية 

المشروع،   أهداف  عند مع 
اص  القوانين طلب  دار 

 الجديدة 
القطاع   شريك  أن  للتأكد 

 الخاص لن يتأثر بها سلبا . 
اإلدارات  و لك  ولذ على  جب 

قد ال التي  المختلفة  حكومية 
تؤثر على المشروع أن تدرك 

مشروع عند لل المخاطر   يعتوز 
التي   واللوائح  القوانين  تمرير 
على   تأثير  لها  يكون  قد 

 المشروع. 

أحكام المشاريع  بعض  توفر  في    قد 
شرط  التعاقد   على  تحقيق  تنص 

 ألوضاعبعض ا حصني االستقرار والذي
الالقانونية   الضريبي  النظام  حالي(  )مثل 

القانون  في  مستقبلية  تغييرات  أي  ،  ضد 
التصديق    آليات قد تشمل  قد يتطلبما  

 . االمتياز عقدعلى  تشريعيال
االستقرار   تحقيق  أسلوب  أن  ال  هذا  بيد 

بي الحكو   موافقةحظى  أو  عموم  مات 
المنظمات غير الحكومية )بسبب مفهوم  

شريك   من  القطاع  حصانة  الخاص 
البيئيعلى  ات  تحديث على  القوانين  ة، 

 سبيل المثال(. 

 ناشئة: وفي األسواق ال
المر ا(   يتمتع  من  أن  القطاع   شريكجح 

بمستوى   الح  أكبرالخاص   تجاه  مايةمن 
الق  غييرالت لوانيفي  ال  تعكسن  كبيرة المخاطر 

احتمال   بالتغيير  المرتبطة ذلك  في  )بما 
و  ذلك(  من  وعواقب  المشروع  جذب  ليتمكن 

يت  المستثمرين الطريقة  وبهذه  أن إليه  وقع 
تتحمل الجه المتعاقدة مزيد من المخاطر في 

ا  في حال  بمشروع  مقارنة  بالقوانين  لتغيير 
 سوق متطورة.

الخاص   شريك  على  يتعين  ال(  ب)  القطاع 
  حدوث  توقع  بإمكانه  كان  أنه  إثبات  عموم ا
ذلك  شريطة  القانون،  في  تغيير  بعد   حدوث 
 و ؛ عليه متفق أساسي تاريخ

البيئةقوان  في  التغييرات(  ج)  والسالمة  ين 
 تلك  من  صرامة  أكثر  تكون   ال  التي  والصحة

 الصرف  سعر  في  والتغييرات  عالميا  السائدة
 غالبا  األمريكي  والدوالر  المحلية  العملة  بين
اعتبارها   التحديد  وجه  على  يتم  ما استبعاد 

  توقعات  يعكس  وهذا.  القانون   في  كتغييرات
المتع الجهة  من   الشركاء  بشأن  اقدةكل 

الخاص  القط  ومتعاقدين   كمطورين  أي) اع 
دوليين  المتطورة  يعةوالطب(  ومشغلين 

 . المجاالت هذه في التشريعي لإلصالح
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 فئات المخاطر 
الجهة  

 عامةال
الجهة  
 الخاصة 

ك مشتر 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

المخاطر   تضخممخاطر ال
المتعلقة بزيادة 

تكاليف 
المشروع  

غير   بشكل 
 متوقع.

الخاص  القطاع  عادة ما يتحمل شريك     x سوق متقدمة 
، بينما فترة البناءاطر التضخم أثناء  مخ

ال المقام  جهتتحمل  في  المتعاقدة  ة 
فتر   األول خالل  التضخم  ة  مخاطر 

 االمتياز. 
 

أساس    على  القائمة  المشروعات  وفي
مقابل    التوفر،  المدفوعات  تشمل 

  اإلتاحة خالل فترة االمتياز عادة مكون 
ومكون  (  للديون  التحوط  تم  حيث)  ثابت

  تصاعد   عامل  يتضمن  والذي  متغير
ارتفاع  محدد  هو  كما  التكاليف  يراعي 

 . المستهلك  مؤشر سعر في
 

القطاع الخاص   شريك  يسعى
اللب محايد    يتعلق   فيما  قاء 

 الدولية  التكاليفتضخم  ب
 نظام  خالل  من  يةوالمحل
نظام   أو  التضخم  لرفع  مالئم
 . التعرفة تعديل

  لتكاليف   مؤشر  الدفع  آلية  تتضمن
  أسعار   رمؤش   دمج   خالل  من  التضخم

 . الشهرية المدفوعات  في المستهلك

األسو  في  للتضخم  المباشر  األثر  اق  يكون 
يتعرض السوق لتذبذبات    المتقدمة ضئيال  وال

 شديدة مثل األسواق الناشئة.

 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 يع النقاشمواض اإلجراءات  المبرر المنطقيمشترك الجهة  الجهة   المخاطر  فئات
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 ة الخاصة  العامة
المخاطر   خممخاطر التض 

المتعلقة بزيادة 
تكاليف 

أكثر   المشروع 
 متوقع.من ال 

ما     x سوق ناشئة المتعاقدة تحمل  تعادة  الجهة 
التضخم تعديل    مخاطر  خالل  من 

 التعرفة في فترة التشغيل.
أساس    على  القائمة  مشروعاتال  وفي

مقابل    التوفر،  المدفوعات  تشمل 
مكون  عادة   تم  حيث )   ابتث  اإلتاحة 

)لعكس    ومكون متغير(  يون للد  التحوط
والمد المتغيرة  التمويل  خالت  تكاليف 

 المتغيرة مثل العمالة والمواد الكيميائية(
 
  

القطاع الخاص   يسعى شريك
ا محايد    يتعلق   فيما  للبقاء 

 الدولية  ليفالتكاتضخم  ب
 نظام  خالل  من  والمحلية

نظام   أو  التضخم  لرفع  مالئم
 . التعرفة تعديل

  لتكاليف   رمؤش  الدفع  آلية  تتضمن
  أسعار   مؤشر  دمج   خالل  من  التضخم

 . الشهرية المدفوعات  في المستهلك

قدر    التضخمية  التكاليف  في  التقلبات  تمثل
المخاطر   من  الناشئة أكبر  األسواق  في 

هو بما  األسواق  الحال  يه  عل  مقارنة  في 
الخاص القطاع  شريك  يتمثل توقع  المتقدمة، و 

خاطر  ه الم ة المتعاقدة هذلجهأن تتحمل ا في  
 خالل فترة عقد االمتياز.

 المحلي  بالمؤشر  عادة    التضخم  مؤشر  يرتبط
 وفي(.  عالمي  مؤشر   مع   بالتزامن  أحيان ا)

 االستهالك  مؤشر  يفتقر  الناشئة،  األسواق 
 األحيان   بعض  وفي  اللية،االستق  إلى  المحلي
 مالية  ألسباب  الحكومة  به  تتالعب

 . واجتماعية

 
 

 طر المخا
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر يع المخاطرتوز 
 لخص للمقارنة بين األسواق م

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 قاشمواضيع الن

مخاطر  
 استراتيجية

في  تغيير 
ملكية   هيكل 
القطاع   شريك 

 الخاص. 
تضارب 

ما  المصا لح 
شركاء  بين 

ا لقطاع  شريك 
 الخاص. 

عل  x  سوق متقدمة  المتعاقدة  الجهة  حرصها  تستمر  ى 
الذي   الخاص  القطاع  شريك  يظل  أن 
مشارك   يزال  ال  معه  التعاقد  تم 

 بالمشروع. 
العطاء   منح  الخبرة ويتم  أساس  على 

المالية  والموارد    القطاع   لشريك  التقنية 
أن يظل  ينبغي    الخاص، ولهذا السبب 

  الخاص القطاع  شريك    ونينمعا
 المشروع. ب مشاركين

سوف تحجم الجهة المتعاقدة 
قدرة   القطاع  من  شريك 

تغيير   على  الخاص 
)أي   والمالك  المساهمين 
ال  لمدة  تجميد  هناك  يكون 
على   االنشاء  فترة  عن  تقل 

حيث   بسط  األقل(  تتولى 
في   التغيير  من  يحدد  نظام 
الحصول   بدون  القرار  متخذ 

أو موافقتها  ال    على  عندما 
شريك   القطاع  يستطيع 

لبعض  االمتثال  الخاص 

مة، يجب أن تكون رغبة وفي األسواق المتقد 
من ال التأكد  في  الخاص  قطاع  من  شركاء 

مع   المساهمينمشاركة   متوازنة  الرئيسيين 
خطط  م في  للمرونة  الخاص  القطاع  تطلبات 

المستقبلي أسواق  األعمال  في  سيما  وال  ة، 
 المستثمرين في األسهم.  



 

144 

 

 الشروط المسبقة. 
ت أن  أوراق ويجب  حوي 

أي   للمشروع  للتقدم  الدعوة 
قواعد أو حدود التي ستفرض  
على مساهمي شريك القطاع  

 الخاص. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي طرتخفيف أثر المخا توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

ترك مش
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

مخاطر  
 استراتيجية

في  تغيير 
ملكية   هيكل 
القطاع   شريك 

 الخاص. 
تضارب 

ما   المصالح 
شركاء  بين 

على أساس  إال    مناقصةال   ترسيةتم  ال ي  x  سوق ناشئة
لشريك   المالية  والموارد  الفنية  الخبرة 

وعليهالخاصالقطاع   ة  جهال  غبتر   ، 
، وال  كفالءالتأكد من أن المن المتعاقدة 

الذين    كفالءال  سيما يتم  المؤسسين، 
يزالو  ال  المشروع  )في   معنيين  ا منحهم 
حتى   األحيان  بعد    7بعض  سنوات 

المتعاقدة  الجهة  تُحد  سوف 
القطاع   شريك  قدرة  من 

تغي على  ير  الخاص 
( والمالك  أي  المساهمين 

ال  لمدة  تجميد  هناك  يكون 
  تقل عن فترة إنشاءات واحدة 

 على األقل(. 

التج   فترات  تكون  ما  القواعد عادة  و  ميد 
وأطول    المتبعة تقييدا  األسواق  أكثر  في 

عن   عليه  الناشئة  هي  األسواق  ما  في 
   المتقدمة.
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القطاع   شريك 
 الخاص. 

 التشغيل التجاري(. 
ومن الطبيعي أن تخل الجهة التعاقدية 
أو   لألسهم  حاملين  للشركاء  تعاقد  في 

شر تعا مع  المشروع  مؤسسي  يك  قد 
القطاع الخاص، وكثيرا  ما تأخذ جهات 

م حصصا   شركة  حكومية  أسهم  ن 
توجد  الدول  بعض  وفي  المشروع، 

بتقديم   اتالتزام المشروع  شركة  على 
للجمهور عن  أسهمها  من  معينة  نسبة 

 عام. طرح أولي طريق

أوراق  تحوي  أن  ويجب 
قواعد  للمشروع  للتقدم  الدعوة 
القطاع   شريك  حوكمة 

 الخاص. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 ترتيبات الدعم الحكومي فيف أثر المخاطرتخ توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

رك مشت
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

صعود   مخاطر 
حديثة   تكنولوجيا 

مجال  غيرت  في 

طر  اخم ال
في    ةالمتمثل

إحالل  

ال   x  سوق متقدمة  تحدد  ما  الحد  جهعادة  المتعاقدة  ة 
في  ا لتكنولوجيا  ل األدنى   لمستخدمة 

الخاص   الجزء  في  وذلك  المشروع 

أ الجهة  يجب  تقوم  ن 
كامل   المتعاقدة بتقييم 

دراسة   من  كجزء  للتكنولوجيا 

االمتيا عقد  خاص    زسيحتوي  بند  على 
القانون   سمح  )إذا  التغيرية  باألوامر 
المحلي بذلك( مما يسمح لكل من الجهة  

تكنولوجيا  تستخدم  المشاريع  من  األنواع  هذه 
و متخصص  للغاية،  الة  تصبح  طلبات  لذا 

ل التخاذ القطاع  شريك  الموجهة  الخاص 
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التكنولوجيا   العمل. 
الناشئة 

كان  مالجديدة  
تكنولوجيا  ال
  شكل راسخة بال

 .غير متوقع

الخاصة الوظيفية.الفنية  بالمواصفات بالمشروع    الجدوى 
التكنولوجيا   أن  من  للتأكد 

استخدامه سيتم  تم   ا التي 
مناسبة   أنها  وتأكيد  اختبارها 

 لظروف المشروع والسوق. 
ما  و  شريك  يساعد  غالبا 

تحديد  القطاع   على  الخاص 
مشاكل   التكنولوجيا    فيأي 

مرحلة  المختا خالل  تقديم رة 
عرض ال وتقديم  عطاءات 

إلى   استنادا  بديل  أسعار 
 . ديلةتكنولوجيا ب

لمتعاقدة وشريك القطاع الخاص باقتراح ا
الفنية  التغييرات على حسب   المواصفات 

 داء. بالحد األدنى لأل وظيفيةال

استخدام أكبر  التزامات   أو  من  لالستفادة 
 .غير مجدية جديدة تكنولوجيا
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 الدعم الحكومي ترتيبات يف أثر المخاطرتخف توزيع المخاطر
 ملخص للمقارنة بين األسواق 

 خاطر فئات الم 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

صعود   مخاطر 
حديثة   تكنولوجيا 

مجال  رتغي  في 
 العمل. 

طر  اخم ال
في    ةالمتمثل

إحالل  
التكنولوجيا  

الناشئة 
ان  مكالجديدة  

تكنولوجيا  ال
  شكل ب راسخةال

 .غير متوقع

ال  x  سوق ناشئة تحدد  ما  المتعاقدة ة  جهعادة 
في الحد األدنى  المستخدمة  التكنولوجيا  

الخاص   الجزء  في  وذلك  المشروع 
 الوظيفية.الفنية  بالمواصفات

ت أن  الجهة  يجب  قوم 
كامل  بتقييم  المتعاقدة 
دراسة   من  كجزء  للتكنولوجيا 

ب الخاصة  المشروع  الجدوى 
ا أن  من  لتكنولوجيا  للتأكد 

استخدامه سيتم  تم   ا التي 
وتأكيد   مناسبتها  اختبارها 

 لظروف المشروع والسوق. 
ما   شريك    يساعدوغالبا 

تحديد  القطاع   على  الخاص 
مشاكل   التكنولوجيا    فيأي 
خال مرحلة  المختارة  تقديم ل 

عرض  وتقديم  العطاءات 
إلى   استنادا  بديل  أسعار 

 . تكنولوجيا بديلة

االمتيا عقد  خاص  عل  زيحتوي  بند  ى 
القانون   سمح  )إذا  التغيرية  باألوامر 

ي بذلك( مما يسمح لكل من الجهة  المحل
المتعاقدة وشريك القطاع الخاص باقتراح 

الفنية  التغييرات على حسب   المواصفات 
 بالحد األدنى لألداء.  الوظيفية

المخاطر  عادة   هذه  تعالج  األسواق  ال  في 
 . ق المشروعفي وثائ الناشئة

تطل ما  عروض عادة  التعاقدية  الجهات  ب 
الت في مقترحات  للنظر  البديلة بديلة  كنولوجيا 

في  عادة  يتأخر  المشاريع  تنفيذ  أن  وبما 
استبدال  مخاطر  فإن  الناشئة  األسواق 

ي  المستخدمة  هو التكنولوجيا  مما  أعلى  كون 
 عليه في األسواق المتقدمة.  
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 المخاطر
 الوصف 

متغيراال
 ت

 توزيع المخاطر
تخفيف أثر 

 المخاطر
رنة  ملخص للمقا ترتيبات الدعم الحكومي

 بين األسواق
فئات 

 المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

إنهاء    مخاطر 
)شامال    المبكر 
مخاطر   أي 

مرتبطة 
 بالتعويضات(

  مخاطر
أنهاء  

قبل   مشروع 
المدة  ا نتهاء 

له  المحددة 
اآلثار و 

المالية 
المترتبة 

هذا   على 
 . اإلنهاء

الواجب    قيمعتمد  ت x   دمة سوق متق المبكر    سدادهاالتعويض  اإلنهاء  عند 
 :التاليتعلق بتعلى أسباب اإلنهاء، وعادة ما للمشروع 

القطاع  ت .1 شريك  يحصل  حيث  المتعاقدة:  الجهة  عثر 
الرئيس المديونية  قيمة  على  والمديونية الخاص  ية 

 وجزء من قيمة العائد على المليكة؛  الثانوية
افتر  .2 غير  القطاع  اإلنهاء  شريك  يحصل  حيث  اضي: 

العائد   وقيمة  الرئيسية  المديونية  قيمة  على  الخاص 
 على الملكية؛ 

 تعثر شريك القطاع الخاص  .3
الحاالت التي ال يمكن فيها إعادة طرح المشروع    في ( أ

عدم   أو  سياسية  حساسيات  أطراف  )بسبب  وجود 
يحق لشريك القطاع الخاص الحصول مهتمة( حيث  

مساو على   المقدرة  للقيم  ي مبلغ  العادلة  المعدلة  و ة 
المستقبلية تكاليف   للدفعات  منها  يخصم  أن  بعد 

 وع. توفير الخدمات على حسب عقد االمتياز/ المشر 
عندما يمكن إعادة طرح المشروع حيث يحق لطرف   ( ب

مبل على  الحصول  الخاص  لما  القطاع  مساوي  غ 
ك القطاع الخاص الجديد لتنفيذ ما تبقى سيدفعه شري

االمتي عقد  تكاليف  من  أي  منه  يخصم  أن  بعد  از 
طرح  إعادة  مرحلة  خالل  المتعاقدة  الجهة  تكبدتها 

 المشروع. 

التخفيف   عوامل  أحد  إن 
المخاط آثار  ر  من 

محفزات   أن  هو  الرئيسية 
محفزات   ليست  اإلنهاء 

طرقا  بسيطة   هناك  وأن 
بشكل جيد كافية ومح ددة 

ل طرف  معالجة  لكل 
 المزعوم.  التعثر

مباش تعاقدات  المقرضون  تعاقدات  سيطلب  رة/ 
تعطي   المتعاقدة  الجهة  مع  االطراف   ثالثية 
الجهة   طلبت  حال  في  التدخل  حقوق  المقرضين 

العق إنهاء  شريك المتعاقدة  التزام  عدم  بسبب  د 
 القطاع الخاص بوثائق القرض.  
فتر  المقرضين  يمنح  لتجميع  وسوف  سماح  ة 

ت وإدارة شركة المشروع والبحث عن حل  المعلوما
مس عن  التخلي  جهة  أو  لصالح  المشروع  تندات 

 بديلة راغبة باالستفادة من االمتياز. 
 

حال   في  التعويضات  إن 
محددة   المبكر   اإلنهاء 

وا والتأمين  بشكل  ضح 
السياسية   المخاطر  ضد 
عليه  الحصول  يتم  ال 
بشكل اعتيادي بسبب قلة  
الجهة   تقوم  أن  احتمال 

بالتعثر ا لمتعاقدة 
 بالتزاماتها بالسداد.
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الرئيسي الديون  المعروف أن  أن تكون مضمونة  من  ة يجب 
  كحد أدنى في كل سيناريو يمكن أن يتبع في حاالت اإلنهاء

شريك   تعثر  حاالت  وضع  )عدا  يتم  و   الخاص(  القطاع 
حقوق  قيمة  على  طرف  قيود  أحد    كل  عجز  حالة  في 

بالتزاماته الوفاء  عن  عنو   الطرفين  تقل  تلك    التي  قيمة 
 الديون.

 
 
 

 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

تخفيف أثر  توزيع المخاطر
 المخاطر

ملخص للمقارنة   ترتيبات الدعم الحكومي
 بين األسواق

فئات 
 المخاطر

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

إنهاء   مخاطر 
( شامال   المبكر 

مخاطر   أي 
مرتبطة 

 بالتعويضات(

  مخاطر
أنهاء  

قبل  مشر  وع 
المدة   انتهاء 
له  المحددة 

اآلثار و 
المالية 

المترتبة 
هذا   على 

 . اإلنهاء

المتعاقدة x   سوق ناشئة الجهة  تواجه  أو    قد  انتهاء  عند  التالية  المخاطر 
 : إنهاء فترة االمتياز

a) طة  المح   تحويلوتوقيت    يةوع ن  فيما يخصن  يعدم اليق
ال إلى  شريكجه)إما  بديل  إلى  أو  المتعاقدة    ع القطا   ة 

 (؛ خاصال
b)   عن خارجة  أو  سيئة  حالة  في  المنشأة  تسليم  إعادة 

 حدود المواصفات والمعايير؛
c)   تعويض غير مناسب عن األداء  الحصول على  عدم 

 واإلنهاء المبكر )إذا وجد(؛ 
d)  الك فوائد  على  الحصول  على  القدرة  فاالت  عدم 

 وردين/ المصنعين؛والضمانات من الم
e) القات العامة. أمور أخرى سياسية الطبع أو تخص الع 
f)  

المبكر   اإلنهاء  عند  سدادها  الواجب  التعويض  قيم  تعتمد 
 تالي:للمشروع على أسباب اإلنهاء، وعادة ما تتعلق بال

 حق شريك القطاع الخاص في اإلنهاء بسبب: .1

ة المتعاقدة  جهيجب على ال
و  عدم  من  جود التأكد 

التزامات  بشأن    شكوك 
في  القطاع  شريك   الخاص 

االمتياز )بسبب   نهاية فترة 
 تهاء أو إنهاء الخدمة(. ان

ويمكن توضيح هذه األمور 
وتحديدها في عقد االمتياز 
مواضيع   تعالج  أن  ويجب 

االستع التزامات  ادة،  مثل 
( على  والتعويضات  إما 

الدفترية  القيمة  أساس 
السوقية   القيمة  أو  الصافية 

على  لحاليةا والحصول   ،)
ونقل  ا والضمانات  لكفاالت 

التشغيل   بعمليات  المعرفة 

تتط القد  مخاطر  ااعتلب  لدى  المتعاقدة   جهةلقد 
وزارة   ضمانا من مستوى أعلى من الحكومة )مثل 

دفعه  الواجب  التعويض  مستوى  لضمان  المالية( 
 عند انتهاء الخدمة. 

تعاقدات   مباشرة/  تعاقدات  المقرضون  سيطلب 
تعطي    االطرافة  ثالثي المتعاقدة  الجهة  مع 

الجهة   طلبت  حال  في  التدخل  حقوق  المقرضين 
العقد   إنهاء  بسبب المتعاقدة  أو  التعثر  بسبب 

القطاع الخاص للتعثر   تحت طائلة  تعرض شريك 
 .عقد الدين

لتجميع   سماح  فترة  المقرضين  يمنح  وسوف 
المعلومات وإدارة شركة المشروع والبحث عن حل  

ع التخلي  جهة  أو  لصالح  المشروع  مستندات  ن 
 بديلة راغبة باالستفادة من االمتياز. 

 

تتوف األسواق  قد  في  ر 
سيادية  ض الناشئة   مانات 

ال التزامات    جهة تدعم 
 المتعاقدة.

يت ضد  وقد  التأمين  وفر 
من   الناتجة  األضرار 
وعادة   السياسية  المخاطر 
اليها   اللجوء  سيتم  ما 
تقوم  أن  مخاطر  لتغطية 

المتعا أو  الجهة  قدة 
بالتعثر   كضامن  الحكومة 
الخاصة   االلتزامات  في 

 بالسداد.
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a)   المنتجة السعة  مقابل  سداد  المخرجات  عدم  أو 
 يوما   60 – 30ح عادة ما بين  لمدة تتروا

b)  كيته للمنفعة العامة. تأميم المصنع أو نزع مل 
c)  /أحداث إجراءات حكومية يطول أمدها من اتخاذ

الطرف  من  حكومية/  مخاطر  اتخاذ،  عدم 
والتي   لمدة  المشتري  في    365تستمر  )إال  يوم 

حال اتخذت الجهة المتعاقدة قرارا باستمرار سداد 
 مدفوعات السعة المنتجة(

 

ما الخاص    يحصل  وعادة  القطاع  السداد  على  شريك 
ومعدل عائد ثابت على مساهمات    لرئيسيةل للديون االكام

حقوق الملكية ومبلغ يستند إلى التدفقات النقدية المستقبلية  
 تكاليف إنهاء الخدمة.  علىزائدا  المتوقعة

 

 

 صيانة. وال
آثار   تخفيف  عوامل  ومن 
هو   الرئيسية  المخاطر 

ال  أن  من  ف  و ظر التأكد 
تؤدي التخاذ   التي 

ظروف    إجراءات ليست 
هناك  وأبسيطة     سبال  ن 

ومحددة   جيد كافية    بشكل 
لمعالجة   التعثر  لكل طرف 

 المزعوم.

 
 
 

 المخاطر
المتغيرا وصف ال

 ت

 مخاطرتوزيع ال
تخفيف أثر 

 المخاطر
للمقارنة   ملخص ترتيبات الدعم الحكومي

 بين األسواق
فئات 

 المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

إنهاء   مخاطر 
)شامال    المبكر 
مخاطر   أي 

مرتبطة 
 بالتعويضات(

  مخاطر
أنهاء  

قبل    مشروع
استهالك  

المدة  
له الم  حددة 

اآلثار و 
المالية 

المترتبة 

 . حق الجهة المتعاقدة في إنهاء التعاقد بسبب:x 2   سوق ناشئة
فترة مع ( أ التجاري في غضون  التشغيل  ينة  عندما ال يتحقق تاريخ 

 ؛ يوما( 200 خالل التشغيل التجاري المقرر )عادةتاريخ من 
 ؛داءعن األ والتخلف المادي التقصير المتعمد ( ب
 ؛ فشل في عالج العيوب (ج
 ر الناتجةالفشل في سداد قيمة االضرا (د

 تخفيض توفر المنشأة عن المتوسط المعتمد   (ه
استغالل   (و حقوق  أو  المياه  من  الملوحة  نزع  نشاط  ترخيص  الغاء 

 األراضي

  . 
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هذا   على 
 . اإلنهاء

من   (ز أمدها  يطول  إجراءات    /اتخاذأحداث  اتخاذ    حكومية، عدم 
ال المشتري والتي تستممخاطر حكومية/ من  لمدة  طرف    365ر 

   يوم
 

 . الرئيسية بالمديونية الخاص المبلغ  كل الخاص  القطاع شريك يسدد
 

 . القوة القاهرة المستمرة لفترات مطولة. 3
 

للديو يحصل   الكامل  السداد  الخاص  القطاع  الرئيسيةشريك    مساهماته   ،ن 
  اإلنهاء،   ليفوتكا  الملكية  حقوق   توزيعات  منها  منقوص  الملكية  حقوق   في
  الخاص  القطاع  لشريك  يحق  ما فعادة"سياسي"    القاهرة  القوة  دثح  كان  ولو

 . الملكية حقوق  عائدات من محدد  سقف على الحصول
 

يتعرضون  ال  المشروع  في  المقرضين  أن  يبدو  قد  أنه  من  الرغم   وعلى 
لى حد بعيد، فإنهم عادة لن يكون لهم الحق في  إ لمخاطر التعثر بالمشروع  

ظروف )أي أن الجهة المتعاقدة تتمتع بسلطة  لبة باإلنهاء في هذه الالمطا
في زالوا  تقديرية  ما  فالمقرضين  لذا  ال(  أم  المشروع  ستنهي  كانت  إذا  ما 

القر  التي  محفزين على ضرورة تشغيل المشروع ليتمكنوا من استرداد  وض 
 .قدموها في حال اختيار الجهة المتعاقدة عدم ممارسة حقوقها في اإلنهاء

الناش التعاقد  في بعض األسواق  القطاع الخاص من خالل  ئة يمنع شريك 
 هاء في بعض الحاالت المحددة. على اإلن
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 مصفوفة مخاطر لمشروع ميناء حاويات 
 (.DBFOتشغيل ال – مويلالت  – بناءال – ميمتصالينفذ مشروع ميناء الحاويات عبر معاملة ) •
 ل. المشروع هي سوق السنغا السوق الناشئة التي يبنى عليها هذا •
 المخاطر المحورية هي:  •

 ةالمخاطر البيئية واالجتماعي −
 مخاطر الطلب −
 مخاطر القوة القاهرة. −
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 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة   ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
فئات  بين األسواق

 المخاطر
 النقاش مواضيع اإلجراءات  المنطقي المبرر ةمشترك الجهة الخاصة  امة الجهة الع

شر  اء  مخاطر 
ومخاطر   األرض 

 الموقع 

االستحواذ على    مخاطر 
الستخدامها   األرض  ملكية 
هذا   واختيار  المشروع،  في 
والظروف   الموقع 

والهيدرولوجية  الجيو  فيزيائية 
 لذلك الموقع. 

إذن  الحصول على 
 االرض  لتخطيط
 الموقع   دخولحقوق 
 األمان

 ث الترا
 اراألث

 التلوث 
 الخفية العيوب 

ال x   سوق متقدمة  المتعاقدة  تتحمل  الرئيسية جهة  المخاطر 
واالستحواذ  الختيار  تفضيلي  موقع  في  كونها 

 على حقوق األراضي الالزمة للمشروع.  
يمكن ومع   التي  األمور  بعض  يوجد  ذلك، 

القطاع  شريك  مع  فيها  المخاطر  توزيع 
تأمين توافر   الجهة المتعاقدة تستطيعالخاص، ف

ع  تعتمد  قد  المنفذ  صالحية  إن  اال  لى  المنفذ 
 تصميم شريك القطاع الخاص ومخطط البناء.

مسؤولية  عام  بشكل  المتعاقدة  الجهة  وتتحمل 
خا المعوقات  من  خال  موقع  فيما تسليم  صة 

التي  يتعلق بملكية األرض او الحقوق األخرى 
م  أو  استخدامها  من  تحد  تتعلق  قد  عوقات 

 و التلوث. بالمرافق أ
لألصول كما   كامل  مسح  إجراء  أيضا  ينبغي 

و المق المشروع  في  استخدامها  الحصول ترح 
 على ضمانات الستخدامها. 

المتعاقدة األرض على   وعادة ما ستسلم الجهة 
هي "كما  الخاص، حالها  القطاع  لشريك   "

فيتحمل شريك القطاع الخاص مخاطر التعامل  
عنها    متغيرةال الظروف    مع كشفت  مسح التي 

 بشأن مخاطر التربة غير المتوقعة. األرض 
حالة   كامل  وفي  مسح  إجراء  من  التمكن  عدم 

  جهة على ال  تحميلهاالمخاطر يتم  فان    لألرض
 . معها المتعاقدة أو تقاسمها

الجهة   على  إجراء  المتعاقدة  وجب 
وبحرية   اتتقييم أرضية  تفصيلية 

أن   وينبغي  واجتماعية،  تكشف وبيئية 
المعلومات  عن   القطاع  لشريك  هذه 

عملية   من  كجزء  طرح الخاص 
 المشروع. 

على وألقص  وجب  ممكنة  درجة  ى 
من   بالتأكد  تقوم  أن  المتعاقدة  الجهة 
الخاصة  المخاطر  كل  فهمت  قد  أنها 

لمرتبطة بالموقع  بتأمين الموقع والقيود ا
والتي قد تؤثر على عمليات االنشاءات  

 وإدارة المرفق. 
يجب المتعاقدة   كما  الجهة  على 

حقوق  ا تخص  قضايا  أي  مع  لتعامل 
ق والتي  األصليين  تؤثر على  السكان  د 

 استخدام الموقع. 
للجهة   يمكن  المشروع  ترسيه  وقبل 
وآلية   التشريع  )عبر  المتعاقدة 

أن   المناسبة(  على  االستشارات  تعمل 
قدرة    الحد  األراضي   مالك من 

أو الممتلكات    مالك  المحتملين 
أ من  والمجاورة  الصفقات    الحد 

على  المت على    تقديمداولة  مطالبات 
أو    / و  على    ضارال  للتأثيراألرض 

 . المشروع

الى   المتعاقدة  الجهة  تحتاج  قد 
لها   الممنوحة  السلطات  استخدام 
)مثال:   الموقع  لتأمين  تشريعيا  

ا أو  عبر  العامة  للملكية  لنزع 
 االستحواذ االجباري(

الموقع   توفر  حاالت  في  حتى 
أي بشكل   بدون  وقانوني  واضح 

سبب ع هناك  يكون  قد  وائق 
الحكومية   السلطات  الستخدام 

مناسب  لتأ بشكل  الموقع  مين 
فقد   الخاص،  القطاع  لخدمة 

التي و قضايا تعدي تاريخية  يظهر  
شريك   من  يتوقع  أن  يمكن  ال 

 . تعامل معهاأن يخاص الالقطاع 
الحاجة   تشمل  ذلك  على  أمثلة 

أي  إلعادة إسكان سكان المنطقة ) 
أ االعمال  مقرات  السكن  نقل  و 

األثر   إدارة  وضرورة  الخاص( 
للمشروع وما    السياسي االجتماعي

 حول الموقع المخصص له.
وقد يتطلب األمر أن تقوم الجهة  
على   المساعدة  بتقديم/  المتعاقدة 

الخدمات   للموقع  توفير  األمنية 
مثل   إلدارة  التشغيل  فترة  خالل 

 هذا النوع من المخاطر.  

م حقوق عادة  تكون  ا 
األ راضي  استغالل 

والحالة التي يوجد عليها 
معروفة   األراضي  قطع 

األسواق  وم في  ؤسسة 
يمكن   حيث  المتقدمة 
أثر   من  التخفيف 
الفحص   عبر  المخاطر 
للجهالة   النافي  المناسب 
األراضي   لسجالت 

المرافق  وشركا ت 
 العامة. 
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 المخاطر

 المتغيرات  الوصف 
ملخص للمقارنة   لحكوميترتيبات الدعم ا  لمخاطرتخفيف أثر ا توزيع المخاطر

فئات  بين األسواق
 المخاطر

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة الجهة الخاصة  جهة العامة ال

شراء   مخاطر 
ومخاطر   األرض 

 الموقع 

ا على    الستحواذمخاطر 
األرض   ملكية 
الستخدامها في المشروع،  
الموقع   هذا  واختيار 

الجيوفيزيائية  والظرو  ف 
لذلك  والهيد رولوجية 

 الموقع. 
إذن  الحصول على 

 االرض  لتخطيط
 وق الوصولحق

 األمان
 ث الترا
 اراألث

 التلوث 
 الخفية العيوب 

الرئيسية  x   سوق ناشئة المخاطر  المتعاقدة  الجهة  تتحمل 
حقوق   وتوفيرفي موقع تفضيلي الختيار    كونها

 األراضي الالزمة للمشروع. 
الجهة مس  وتتحمل  عام  بشكل  ة يئولالمتعاقدة 

خاصة  معوقات  دون  من  نظيف  موقع  تسليم 
األ بدون بتسجيل  أو  استخدامها  من  تحد  رض 

 أي مرافق أو تلوث. 
لألصول  كامل  مسح  إجراء  أيضا  ينبغي  كما 

استخدامها   والمقترح  المشروع  القائمة  في 
 والحصول على ضمانات الستخدامها. 

لبع القطاع    شريك  يتعرضوقد   ض الخاص 
ا  مع  للتعامل  المعا المخاطر  التي   كسةلظروف 

عنهاتقد   االس  كشف   وباقي  يةتقصائالدراسات 
المتوقعة )مثل   غيراألخرى    ضيةالمخاطر األر 

المحتمل أن   والتي من(  اكتشاف اآلثارمخاطر 
 اقدة.تتوالها الجهة المتع

من  جزء  كل/  المتعاقدة  الجهة  تتولي  وقد 
في المشاريع   المخاطر في الميناء القائم خاصة

ستقا أو التي  سابقة  مشاريع  أراضي  على  م 
أراضي تسلم  وقت  في  ليتم    قائمة  المشروع 

الخاص  القطاع  لشريك  التحتية  البنية  تحويل 

الجه على  إجراء  وجب  المتعاقدة  ة 
وبحرية   اتتقييم أرضية  تفصيلية 

أ وينبغي  واجتماعية،  تكشف وبيئية  ن 
المعلوما هذه  القطاع  عن  لشريك  ت 

تقديم   عملية  من  كجزء  الخاص 
 .العطاءات

على  وجب  ممكنة  درجة  وألقصى 
من   بالتأكد  تقوم  أن  المتعاقدة  الجهة 
الخاصة  المخاطر  كل  فهمت  قد  أنها 

الموقع   أبتأمين  مرتبطة  ي  من  قيود 
عمليات  على  تؤثر  قد  والتي  بالموقع 

 .االنشاءات وإدارة المرفق
المتعك الجهة  على  يجب  اقدة ما 

حقوق   تخص  قضايا  أي  مع  التعامل 
األصليين و  تؤثر على  السكان  قد  التي 

 .استخدام الموقع
للجهة   يمكن  المشروع  ترسيه  وقبل 
وآلية   التشريع  )عبر  المتعاقدة 

المناسب على  االستشارات  تعمل  أن  ة( 
األراضي  مالك  قدرة  من  الحد 
الممتلكات   مالك  أو  المحتملين 

الى   المتعاقدة  الجهة  تحتاج  قد 
لها   الممنوحة  السلطات  استخدام 

عبر    تشريعيا  لتأمين الموقع )مثال
أو  للمنفعة  لملكية  انزع   العامة 

 االستحواذ االجباري(
توفر   حاالت  في  الموقع  حتى 

واضح   أي ني  وقانو بشكل  بدون 
سبب  هناك  يكون  قد  عوائق 

السلطات   الحكومية  الستخدام 
مناسب   بشكل  الموقع  لتأمين 
فقد   الخاص،  القطاع  لخدمة 
يظهر قضايا تعدي تاريخية والتي 

شر  من  يتوقع  أن  يمكن  يك  ال 
 القطاع الخاص أن يتعامل معها. 

الحاجة   تشمل  ذلك  على  أمثلة 
ان المنطقة )أي  إلعادة إسكان سك

مقر  السكن  نقل  أو  االعمال  ات 
األثر   إدارة  وضرورة  الخاص( 

للمشروع  و سي  السيا االجتماعي 
 على الموقع ومحيطة. 

وقد يتطلب األمر أن تقوم الجهة  

استغالل  إ حقوق  ن 
التي    األراضي والحالة 

األراضي   عليها  تكون 
)خصوصا    عامة 

بها  السجال  الموثوق  ت 
المرافق   لمؤسسات 
استغالل   ورسوم  العامة 
األسواق   في  األراضي( 
على  تكون  ال  الناشئة 
اليقين   مستوى  نفس 

في  و  كما  الوضوح 
حيث   المتقدمة  األسواق 
معتمدة   سجالت  توجد 
األراضي   لتسجيل 

معتمدة    وكذلك سجالت 
 لمرافق العامة، لشركات ا

تشريعات   غياب  وفي 
األسواق   في  مناسبة 

التعامل  ا يمكن  لناشئة 
حقوق   مشاكل  مع 
للسكان   األراضي 
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من  للتأكد  توسعة  أي عمليات  في  البداية  قبل 
 د األدنى من توزيع المخاطر.تأمين مستوى الح

ة  جهوعلى مدى فترة االمتياز، قد يطلب من ال
مال البنية التحتية  اقدة أن تواصل تقديم أعالمتع

الق حفر  يتم  أن  ضمان  مثل  نوات  الداعمة، 
وأن  المطلوب،  العمق  عند  عليها  والحفاظ 

و  الحديدية  والسكك  الطرق  ربط  باقي يستمر 
 . بالمشروع المرافق

الصفقاالمج من  الحد  أو  ت  اورة 
على   مطالبات  تقديم  على  المتداولة 

للتأ أو   / و  على  األرض  الضار  ثير 
 المشروع. 

 

على   المساعدة  بتقديم/  المتعاقدة 
ال للموقع  توفير  األمنية  خدمات 

مثل   إلدارة  التشغيل  فترة  خالل 
 هذا النوع من المخاطر. 

والمشاركة   األصليين 
تبني  عبر  المجتمعية 
مؤسسة   ضمانات 

للمشروع    دوليةالتمويل ال
لضمان    وبالخصوص

خيارات   على  الحصول 
التمويل العالمي المتوفرة 

 لمشروع. ل

 
 

 المخاطر

 صف الو 
المتغيرا

 ت

الدعم  ترتيبا تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر ت 
 الحكومي

ملخص للمقارنة  
 بين األسواق

فئات 
 المخاطر

 مواضيع النقاش راءات اإلج المبرر المنطقي مشتركة الجهة الخاصة الجهة العامة

البيئية  المخاطر 
 واالجتماعية

البيئية  الظروف  مخاطر 
التي  و كامنة  ال القائمة 
المشروعتؤ  على  وما    ،ثر 

من   ذلك  على  يترتب 
ال إلحاق  ضرر  مخاطر 

المجتمعات   أو  بالبيئة 
 المحلية 

المسئولية  x   سوق متقدمة  الخاص  القطاع  شريك  سيتولى 
المشروع  موقع  لقبول  بحالته،   الرئيسية  هو  كما 

ذات   األمور  عن  المتعاقدة  الجهة  إلفصاح  تبعا  
ستراتيجية إلدارة االولى مسئولية االصلة، كما سيت

صل كما سيح   البيئية واالجتماعية للمشروع ككل، 
كما   والتفويضات  والتراخيص  التصاريح  على 

 يلزم.
قبول  قبل  للموقع  الحالية  البيئية  المخاطر  إن 

لل القطاع  شريك   يتم  الخاص  لم  الذي  موقع 
التي تقع  أو    االكشف عنه إطار معرفة تلك  في 

التجاري الخالقطاع  شريك   اإلغالق  قبل   اص 
ات سوف تعتبر من مسؤوليللتقديم على المشروع 

 متعاقدة. الجهة ال
فيما يختص بحقوق    –إن المخاطر االجتماعية  

سوف تكون من    –مجموعات السكان األصليين  
 ة.مسئوليات الجهة المتعاقد

ال  على  أن    جهةيجب  ما تبذل  المتعاقدة  كل 
الالزمة من و لعناية الواجبة  في وسعها لتوفير ا 

ح موقع واإلفصا البيئة    بةمناسأجل التأكد من  
المعروفة البيئية  القضايا  جميع   لديها  عن 

 الخاص. اع  القطلشريك 
وستتولى الجهة المتعاقدة مسئولية مراجعة كل 
القطاع  شريك  يعدها  التي  البيئية  الخطط 

تل أن  من  للتأكد  ستكون الخاص  الخطط  ك 
 مناسبة إلدارة المخاطر الخاصة بالمشروع.  

يطلعوا على خطة لمعرفة ويتوقع الدائنين أن  
كيفية التعامل مع هذه األمور وأن المعالجات  

مع )لو   تتوافق  االستوائية  المبادئ  اتفاقية 
 كانت تنطبق على المشروع.( 

المستثمرين  خاصة  المستثمرين  وبعض 
يعتزمون  الذين  بشكل   األجانب  االستثمار 

مباشر قد تكون لديهم متطلباتهم الخاصة في 

أخذ  ع المتعاقدة  الجهة  لى 
وخالل   قبل  َبّناءة  خطوات 
اآلثار   إلدارة  المشروع 

لإلنشاءات  االج تماعية 
 غيل. والتش

المستثمرون  يتوقع  قد 
على   االطالع  والممولين 

مثل هذه تقار  للتعامل مع  ير 
 األمور. 

البيئي   التدقيق  يتزايد 
األسواق   في  حتى 
كل   أن  حيث  المتقدمة، 

قطاع  ال  شركاءمن  
  جهات الو   صخاال

المتعاقدة يتحملون أعباء  
خطط   لوضع  متزايدة 
المخاطر   إلدارة  سليمة 

قبل  البي واالجتماعية  ئية 
 بدء باإلنشاءات. ال
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كما يجب على الجهة المتعاقدة تحمل المسؤولية 
والتي   االجتماعية  اآلثار  تجنبها عن  يمكن  ال 

تط التعويضات بسبب  )مثال  المشروع  وير 
أراضي مصادرة  عن  األصليين   الناتجة  السكان 

مجتمعات   توطين  إعادة  و/أو  العامة  للمنفعة 
 عمرانية/ جهات أعمال(.    

 

واال البيئي  فيما جتماعي،  الشأن  سيما  وال 
الضوضا بالتلوث  و ئييتعلق  سيطالبون ، 

ف كأحكام  تستدعي بتضمينها  االتفاقيات  ي 
 . من آثار هذه المخاطر معالجة أو التخفيف

شمل تأثير المشروع تل  ةويمتد المخاطر البيئي 
بماككل الموقع   ،  قبيل  من  قضايا  ذلك  في 

مخلفاتالذي   دفن  فيه  الحفر،   سيتم  أعمال 
البحرية ير األوسع للمشروع على  والتأث الحياة 

   والحياة البرية.
المشاريع   واجهت  المملكة وقد  من  كل  في 

وتحملت   شديدة  معارضة  وأستراليا  المتحدة 
آثار   والتقليل من  للتعامل مع  باهظة  تكاليف 

 هذه المخاطر. 

 
 

 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

الدعم   تخفيف أثر المخاطر مخاطرتوزيع ال ترتيبات 
 الحكومي

ملخص للمقارنة  
 بين األسواق

فئات 
 المخاطر

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة اصةالجهة الخ الجهة العامة

البيئية  المخاطر 
 تماعيةواالج

ال الظروف  بيئية مخاطر 
التي  و الكامنة   القائمة 

المشروع على  وما    ،تؤثر 
من  ي ذلك  على  ترتب 

الضرر   إلحاق  مخاطر 
المجتمعات   أو  بالبيئة 

 المحلية 

المسئولي x   سوق ناشئة الخاص  القطاع  شريك  ة سيتولى 
واالجتماعية  الرئيسية   البيئية  االستراتيجية  إلدارة 

ككل، ق  للمشروع  أنه  الجهة  إال  على  يتعين  د 
أن  المت  عن  عاقدة  المسؤولية  الظروف تتحمل 

القائمة   يمكن  البيئية  ال  بهاالتي  أو   االهتمام 
 .تسعيرها على نحو كاف

اآلثار  تحمل  المتعاقدة  الجهة  على  يجب  كما 
يمكن تجنبها بسبب تطوير  االجتماعية والتي ال  

نزع  عن  الناتجة  التعويضات  )مثال  المشروع 
السكا العأراضي  للمنفعة  األصليين  و/أو ن  امة 

    إعادة توطين مجتمعات عمرانية/ جهات أعمال(. 

تجري الدراسة المتعاقدة أن    جهةيجب على ال
بيئة   المكثفة الالزمة للتحقق من مدى مالئمة

جميع  ال عن  واإلفصاح  البيئية موقع  القضايا 
 الخاص.القطاع لشريك   لديها المعروفة

عاقدة مراجعة جميع وسيتعين على الجهة المت
القطاع الخط شريك  يعدها  التي  البيئية  ط 

مد من  للتأكد  إلدارة الخاص  مالءمتها  ى 
 مخاطر المشروع.  

الممولة أن تطلع على خطة  الجهات  وتتوقع 
وأن  القضايا  هذه  مع  التعامل  طرق  لمعرفة 
المبادئ  اتفاقية  مع  تتوافق  المعالجات  هذه 

اتخاذ ستحت إلى  الحكومة  اج 
قبل   َبّناءةخطوات   سواء 

إلدارة  أثناء  أو  المشروع 
للتشييد  االجتماعية  اآلثار 

 . والتشغيل
يت المستثمرون وقد  وقع 

على   االطالع  والممولين 
للتعامل   كيفية  لمعرفة  خطط 

 األمور. مع مثل هذه  

ا  لدى لدوليين المقرضين 
التمويل   ومؤسسات 

حساس   ية اإلنمائي 
ا  ةخاص  لمخاطر  إزاء 

واالجتماعية،  البيئية 
تجاه  اللتزامهم    نتيجة 

 المبادئ  اتفاقية
وسوف االستوائية،  

في   كثب  عن  ينظرون 
إدارة هذه    كيفية 

مستوى   على  المخاطر 
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على   تنطبق  كانت  حال  في  االستوائية 
 المشروع.( 

خاصة  المستثم  وبعض المستثمرين رين 
الذين  بشكل  االستثمار   يعتزمون   األجانب 

لديهم متطلباتهم الخاصة في   تكون   مباشر قد
فيما  سيما  وال  واالجتماعي،  البيئي  الشأن 

الضوضا بالتلوث  سيطالبون و ،  ئييتعلق 
تستوجب   االتفاقيات  في  كأحكام  بتضمينها 

 هذه المخاطر. المعالجة أو التخفيف من آثار
العام تأثير  الشمل  تل  ةالبيئيلمخاطر  امتد  تو  

ذلك قضايا من قبيل الموقع بما في    للمشروع، 
مخلفات  الذي   دفن  فيه  الحفر، سيتم  أعمال 

البحرية  والتأثير األوسع للمشروع على الحياة 
   ياة البرية.والح

المملكة  من  كل  في  المشاريع  واجهت  وقد 
معارضة وأستراليا  وتحملت    المتحدة  شديدة 

ب المخاطر  تكاليف  هذه  معالجة  في  اهظة 
 والتقليل من آثارها. 

الخاص  القطاعين 
السواء،   على  والعام 

يسا التدقيق  عد  وهذا 
من   التخفيف  على 

تشكلها  المخ التي  اطر 
 .هذه القضايا

مشاريع  يخص  وفيما 
األسواق  الموا في  نئ 

على  األثر  فإن  الناشئة 
القائمة على   المجتمعات 
تتولى  أن  يجب  الصيد 
 إدارتها الجهة المتعاقدة. 

 
 

 اطرالمخ
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة   ترتيبات الدعم الحكومي  تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
فئات  سواقبين األ

 المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي كةمشتر  الجهة الخاصة الجهة العامة

المخاطر  
المرتبطة  
 بالتصميم 

تصميم   عدم  مخاطر 
مالئم  بشكل  المشروع 

 المطلوب.    للغرض
 دراسة الجدوى.  

 الموافقة على التصاميم. 
 التصميم  علىالتغييرات 

ش  x  وق متقدمة س المسئولية سيتحمل  الخاص  القطاع  ريك 
مدى   عن  تص ءكفاالرئيسية   النظامميم  ة 

 . / األداء المنتجمواصفات  واستجابته
بعض  تتحمل  قد  المتعاقدة  الجهة  أن  حين  في 

بالتصميم المرتبطة  اعتماد   المخاطر  حدود  في 
أو التصميم   النظام  من  معينة  جوانب  في 

الصلة،   ذات  وصف   سببحاألعمال  كيفية 

كث األحيان  في  من  نطاير  واسع وعلى  ق 
المتعاقدة   الجهة  تذكر  أعمال التزامات  سوف 

سيتوالها  التص  التي  واإلنشاءات  شريك ميم 
تلبية  القطاع   في  اإلنتاج مواصفات  لالخاص 

تضمن   القانونيبحيث  للمتطلبات  ة االمتثال 
و  بها  الممارساتالمعمول  أفضل    وضع 

كمعيار، بما يمكن القطاع الخاص   الصناعية

مش  في  إن  الموانئ  اريع 
تستفيد  المتقدمة  األسواق 

استقرار   الموارد  من  توفر 
ومعايير التصميم المحددة  
من   بالمزيد  تسمح  والتي 
زيادة   وتحقيق  االبتكار 
في اإلنتاج. كما أن جودة  
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المجهال الخاصة مواصفات  لتعاقدة  ة  اإلنتاج 
 بالمشروع. 

كانت   بدقة  فإذا  موصوفة  المخرجات  مواصفات 
على شريك القطاع الخاص  قدرة  كبيرة فقد تتأثر  

قام  ضمان   التي  لألغراض  التصميم  مناسبة 
الجهة  ع تشترك  القدر  وبهذا  المشروع،  ليها 

 المتعاقدة في توزيع المخاطر. 
جه في بنية  الغرض من المشروع هو دمولو أن  

فقد قائمة  القطاع    تحتية  شريك  قدرة  تتأثر 
تصميم لألغراض اللخاص على ضمان مناسبة  ا

قام   اجلهاالتي  شريك المشروع    من  ان  )أي 
العيوب  ضمان  يمكنه  ال  الخاص  القطاع 

لموجودة في البنية التحتية القائمة والتي قد تؤثر ا
 على مستوى األداء(. 

 

و من   لكفاءة سب  مكاتحقيق  االبتكار  نتيجة 
 .التصميم

لتصميم ستسمح كما أن وجود آلية لمراجعة ا
المتعاقدة  الجهة  بين  الحوار  من  بالمزيد 

ولكن   الخاص،  القطاع  أن وشريك  ينبغي  ال 
ا   وجود  فسري اآللية  للمراجعة هذه  لمشتركة 

ل  اأنه  على تقييد  أو  االلتزامات  تخفيض  حجم 
 ك القطاع الخاص. التي يتوالها شري

توفرها  المعل التي  ومات 
والقدرة   المتعاقدة  الجهة 
التحقق   على  المحدودة 

البيا تلك  يمكن  من  نات 
قدرة   تعيق  شريك أن 

على   الخاص  القطاع 
التصميم   مخاطر  تحمل 

 دون شروط.
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 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي  تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
فئات  اقاألسو 

 المخاطر
 مواضيع النقاش ءات اإلجرا المبرر المنطقي مشتركة الجهة الخاصة الجهة العامة

مخاطر  ال
المرتبطة  
 بالتصميم 

تصميم   عدم  مخاطر 
مالئم   المشروع بشكل 

 للغرض المطلوب.  
 دراسة الجدوى.  

 الموافقة على التصاميم. 
 التصميم  علىالتغييرات 

القطاع الخاص المسئولية الرئيسية من    سيتولى شريك  x  سوق ناشئة
كفا مر   ءةحيث  التحتية    فقاتصميم  للميناء البنية 

 البحري. 

شر  من كون  هو  الخاص  القطاع  يك 
االقت المخاطر  معظم  صادية  سيتحمل 

الحد   في  فسيرغب  بالمشروع  المرتبطة 
في  المتعاقدة  الجهة  حق  من 
أو  المقترح  التصميم  على  االعتراض 

عل تغيرات  أي  التصميم ادخال  ى 
في عندما   مادي  تغيير  إلى  تؤدي 

المتعاقدة  الجهمصالح   المدى  ة  على 
 . لمنشأة إليهاا يتم اعادةعندما طويل ال

المشاريع    اقتراح  يتم  عندما 
قبل القطاع    من  شركاء 

أفكار   على  بناء  الخاص 
المرجح   من  بها،  يتقدمون 
التي   الُمدخالت  تكون  أن 
في   المتعاقدة  الجهة  تقدمها 

 لمشروع قليلة. تصميم ا
هناك   ولكن تكون  عندما 

تحتية   للموانئ،  قائمة  بنية 
هناكأو   منافذ   تكون 

نفس   في  أو متنافسة  البلد 
تخصيص يتم    نحي   إعادة 

ل  صناعاتخدمة  ميناء 
)مثل محطات النفط    بعينها

للهيئة  تكون  قد  والغاز(، 
المتعاقدة مصلحة أكبر في  

 .المنتجتحديد مواصفات 
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 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

الدعم   تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر ترتيبات 
 الحكومي

خص للمقارنة  مل
 قبين األسوا

فئات  
 المخاطر 

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي ركةمشت الجهة الخاصة الجهة العامة

المخاطر  
المرتبطة  

 باإلنشاءات

 النزاعات/ خالفات عمالية 
ا   / المشروع  لتعامل مع  إدارة 

 اآلخرين
بدء   عند  الناتجة  االضرار 

 التشغيل 
على  التعدي  أو  انتهاك 

 وق الملكية الفكريةحق
 يير ضمان الجودة معا

 العيوب الخفية 
إع حاالت  سار  منازعات/ 

 مقاولي الباطن
ال   والتي  الزائدة  التكاليف 
حدث  أو  تعويض  لها  يوجد 

 يرفع من آثارها.

الخاص مخاطر إدارة المشروع    القطاعيتحمل شريك    x  سوق متقدمة 
لم   هناكما  محددة  تكن  عمل  تعتمد    أعمال  على 

بنأو  المتعاقدة    جهةال صلة  أعمال  ذات  تحتية  ية 
من  جري ي ه  تنفيذها  االنتهاء  يمكن  وفي  الحالة  ذه 

 . تقاسم المخاطر
عاتقه  الخاص  القطاع  شريك    يأخذ مخاطر  على 

طابع  النزاعات ذات  تلك  ما لم تكن    يةالعمال  اتنزاعال
أو   األتحدث  سياسي  بعض  مستوى على  حيان  في 

 . البلد
يأخذ   مخاطر لخاص  ا القطاع  شريك  كما  نفسه    على 

الباطن مما  النزاع مع    حدوثعسار أو  اإل مقاول من 
 . تسليمه ألعماله سبب في تأخيريتقد 

مخاطر  نفسه  الخاص على  القطاع  شريك  يأخذ    كما 

الفكرية   انتهاك الملكية  حقوق  على  التعدي    أو 
 لآلخرين.

شريك   على  بالخاص  القطاع  يتعين  يقوم  تصميم  أن 
المتبعة    ارسات الجيدةممل ايير لمعالمشروع وفق  وبناء  

المجال  هذا  أو    في  االمتثال  منه  يطلب  وضع  وقد 
 .برامج أو معايير أخرى لضمان الجودة

يلتزم   الخاصكما  القطاع  ب  شريك  تصحيح  عموما  
األ  / المعيباعمالعيوب  المخاطر    يتمقد    ة،ل  تبادل 

بالعيوب   يتعلق  في   الخفيةفيما  المثال،  سبيل  )على 
الموج لطاألصول  نظرا  أنه  حيث  أو  الموقع  ودة  بيعة 

شريك   على  الصعب  من  يكون  قد 
الخا منالقطاع  يخفف  أن   آثار  ص 

اآلخرينر  مخاط مع  خالل    التعامل  من 
مخصصات  التعاقدية  لمخاطرل   وضع 

المفقود    التمويل  تكلفة ألن  فقط،   / األثر 
معظم  مرتفعة  ستكون    لإليرادات في 
مع    الحاالت   ة الفردي  المكوناتمقارنة 

والتي  لل يصبح مشروع  أن  الممكن  من 
 لها الكثير من اآلثار عند تراكمها.  

البر   لذلك أن  من  التأكد  نامج  وجب 
األعمال   تنفيذ  من  االنتهاء  إلى  المؤدي 

المراحل  لديه   لجميع  كافية  سماح  فترات 
اإلنشائي،   المشروع  عمر  من  المفصلية 
األطراف   كل  أن  من  التأكد  يجب  كما 

الكا في للعمل سويا  لاللتزام  لديها الحافز 
استراتيجيات  باعتبارها  التسليم  بموعد 

 أكثر فعالية.  

لل يكون  دة المتعاق  جهةقد 
مراحل  في  تلعبه  حاسم  دور 

بار واالخت  اإلنشاءعملية  
ضمان  حيث  من  والتشغيل 

إبداء   أن أي من لحقوقها في
بشأن   التصميم الرأي  تطوير 

ال   االختبار  ؤثر  تونتائج 
  بالتأخير. با  على المشروع سل

تحتاج قد    الجهة   وبالمثل، 
تحمل   إلى  المتعاقدة 

الت عن  أخير المسؤولية 
ا إخفاق  عن  لهيئات  الناجم 

إصدار في  التنازالت    العامة 
مدة في  زمنية   الالزمة 

 مناسبة.
المتعاقدة  الجهة  تحتاج  قد 
مع   المباشر  التعاقد  الى 
حقوق   تمتلك  التي  الجهات 

الفكرية مع المصمم/    ةالملكي
على ا للحرص  لمصنع 

الملكية   بحقوق  احتفاظها 
اعتدى  حال  في  الفكرية 

ال  شريك  قطاع  عليها 

األسواق المتقدمة    في 
قابلة   المخاطر  تعتبر 

خالل  من    ضع و   لإلدارة 
لى ع  رادعةالتزامات  

ذو  الباطن   ي مقاولي 
و ال ،  خبرةالمصداقية 

خالل  وايضا    وضع  من 
الزمني   الجدول 

  الطارئة والميزانيات  
 . مناسبةال
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شري  من  نتوقع  أن  المعقول  من  ليس  القطاع  ك  فإنه 
بالخاص   يقوم  منحأن  قبل  المخاطر  هذه    ه تقييم 

 العقد(. 
التكاليف   تجاوز  لمخاطر  الخاص  الشريك  ويتعرض 

ال   حاالت    يشملهحيث  أو  للتعويضات  نظام  أي 
 اإلغاثة.

 الخاص. 

 
 
 
 

 المخاطر

 الوصف 
المتغيرا

 ت

الدعم  ترتي  تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر بات 
 الحكومي

للمقارنة   ملخص
 بين األسواق

فئات  
 المخاطر 

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة الجهة الخاصة امةالجهة الع

المخاطر  
المرتبطة  

 باإلنشاءات

 ية عمال خالفات /النزاعات
  مع   التعامل/    المشروع   إدارة

 اآلخرين
 بدء  عن  الناتجة  االضرار
 التشغيل 

 على  التعدي  أو  اكانته
 الفكرية  الملكية  حقوق 

 الجودة  ضمان معايير
 ة الخفي العيوب 

  مقاولي   مع  الخالفات 
 االعسار  /الباطن

  ال   والتي  الزائدة  التكاليف
 حدث  أو  تعويض  لها  يوجد
 .آثارها من يرفع

الخاص مخاطر إدارة المشروع    القطاعيتحمل شريك    x  ناشئة سوق 
لم   عمل    عتمدت  محددة  أعمال  هناك  تكنما  على 

صلة    أوتعاقدة  الم  جهةال ذات  تحتية  بنية  أعمال 
يمكن  االنتها  جري ي الحالة  هذه  وفي  تنفيذها  من  ء 

 تقاسم المخاطر. 
مخاطر    علىالخاص    القطاعشريك    يأخذ عاتقه 

النزاعات ذات طابع    تلك  ما لم تكن  يةالعمال  اتنزاعال
أو   األ  تحدثسياسي  بعض   مستوى على    حيانفي 

 . البلد
 

الخا  كما القطاع  شريك  مخاطر  يأخذ  نفسه  ص على 
مخاطر   أو  مع    حدوثاإلعسار  من نزاع  مقاول 

 .الباطن مما قد يتسبب في تأخير تسليمه ألعماله
 

مخاطر   نفسه  الخاص على  القطاع  شريك  يأخذ  كما 
التعدي    انتهاك الفكرية  أو  الملكية  حقوق  على 
 .نلآلخري

 

شريك    الصعب  من  يكون   قد على 
م يخفف  أن  الخاص  آثار القطاع  ن 

م التعامل  خالل  مخاطر  من  اآلخرين  ع 
التعاقدية  للمخاطر  مخصصات  وضع 
المفقود   التمويل / األثر  فقط، ألن تكلفة 
معظم   في  مرتفعة  ستكون  لإليرادات 
الفردية   المكونات  مع  مقارنة  الحاالت 

و  يصبح للمشروع  أن  الممكن  من  التي 
 لها الكثير من اآلثار عند تراكمها. 

التأكد    لذلك أن  وجب    البرنامج من 
المشروع    أعمالاء من  هالى االنتالمؤدي  

جيد   بشكل  سماح    يهولدمصمم  فترة 
كافية لجميع المراحل المفصلية من عمر  
المشروع اإلنشائي، كما يجب التأكد من  

ال  الحافز  لديها  األطراف  كل  كافي  أن 
التسليم   بموعد  لاللتزام  سويا   للعمل 

المتع للجهة  يكون  اقدة قد 
مراحل  في  تلعبه  حاسم  دور 

واال  اإلنشاء  ختبار عملية 
ضمان  حيث  من  والتشغيل 

  إبداء   في   حقوقها  من  أي  أن
التصميم  تطوير  بشأن  الرأي 

ال   االختبار  ؤثر  تونتائج 
 .بالتأخير لبا  على المشروع س

الجهة   تحتاج  قد  وبالمثل، 
تحمل   إلى  المتعاقدة 

ال عن  تأخير المسؤولية 
إخفاق   عن  الهيئات  الناجم 

التنازالت   إصدار  في  العامة 
مد في  زمنية الالزمة  ة 

 مناسبة.

األسواق   سياق  وفي 
تختلف  قد  الناشئة، 

كان    المتغيرات إذا 
 على  يؤمنواالمقرضون  

الديون   نسبة من  كبيرة 
 .اسيةساأل
  التسليم   في  التأخر  إن

 نظر  وجهة  من  يعتبر
  الخاص   القطاع  شريك
 للحصول  مهدرة  فرصة

 . عائد على
 تاريخ  هناك  يكون   سوف

 . المشروع لالكتمال بعيد
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شريك    مطلوب   صميمبالت  القيامالخاص    القطاعمن 
ة  يالصناع  اتلممارسوا معايير  ال   أفضل  وفقبناء  الو 

ذلك   في  الدو   بمنظومة  امااللتز )بما  لمرافق    ليةاألمن 
وضع  أو  االمتثال  منه  يطلب  وقد  والموانئ(  السفن 

 برامج أو معايير أخرى لضمان الجودة. 
 

بتصميم  ي يقوم  أن  الخاص  القطاع  شريك  على  تعين 
المشروع   ل   وفقوبناء    المتبعة ممارسات  لمعايير جيدة 

وضع    المجال   اهذ  في أو  االمتثال  منه  يطلب  وقد 
 .معايير أخرى لضمان الجودةبرامج أو 

 

بتصحيح   عموما   الخاص  القطاع  شريك  يلتزم  كما 
المخاط تبادل  يتم  قد  المعيبة،  األعمال   / ر  العيوب 

بالعيوب   يتعلق  في   الخفيةفيما  المثال،  سبيل  )على 
أ حيث  أو  الموجودة  الموقع  األصول  لطبيعة  نظرا  نه 

القطاع   شريك  من  نتوقع  أن  المعقول  من  ليس  فإنه 
منحه  الخ قبل  المخاطر  هذه  بتقييم  يقوم  أن  اص 

 .العقد(
 

التكاليف   تجاوز  لمخاطر  الخاص  الشريك  ويتعرض 
للت نظام  أي  ينطبق  ال  حاالت حيث  أو  عويضات 

 اإلغاثة.

 .  باعتبارها استراتيجيات أكثر فعالية

 
 

 طرالمخا

 المتغيرات  الوصف 
 تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر

ترتيبات الدعم  
 الحكومي

ملخص للمقارنة  
 بين األسواق

فئات  
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة  المخاطر 

المخاطر  
المرتبطة  

تمال باك
( بما  المشروع 

ذلك  في 

االلتزام  مخاطر   عدم 
الوقت    المنشأة  بتشغيل في 

تجاوز  المحدد   ومخاطر 
للمشروع،  الميزانية   المقررة 

االلو  عدم  أي ب  تزامتبعات 

شريك    x  سوق متقدمة  لية  المسئو الخاص  القطاع  يتحمل 
مخا أي  عن  التأخير الرئيسية  تخص  طر 

زائد تكاليف  أو  التسليم  مواعيد  عن  في  ة 
خالل   من  ذلك  وسيتولى  المقررة،  تلك 

 مناسب.    إي. بي.سي التعاقد مع مقاول

منهج تسليم تدريجي    الجهة المتعاقدة تطبيق  قد تحبذ
بال الخاص  القطاع  شريك  تحصيل  لتمكين  في  بدء 

أن  فور  والبناء  التصميم  خدمات  عن  مدفوعات 
ينتهي من تنفيذ أجزاء كبيرة من المكونات الرئيسية 

ذ كون  زيادة  للمشروع  في  يساعد  أن  يمكن  لك 

لل يكون  المتعاقدة   ةجهقد 
في  محوري  دور   لتلعبه 

اإلنشاءات،   مراحل  مختلف 
وال بالتشغيلواالختبار،   بدء 

أن أي من  حيث ضمان    من

ت إنفاذ قد  عملية    سهل 
النهائية  المواعيد 

وال ميزانيات  لإلنشاءات 
المتقدمة  األسواق    في 

شريك   أن  القطاع  حيث 
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مخاطر  
التأخير  
وتجاوز 

 ( لتكاليفا

المخاطر   .من هذين المعيارين بعض  التأخير  عن  وسيتمخض 
ب المتوقعة،  المرتبطة  العائدات  ضياع 

عملية   لتمويل  المستمرة  والتكاليف 
وتكاليف عن   االنشاءات  الناتجة  الموقع 

 مديد.الت
وضع  في  الخاص  القطاع  شريك  يعتبر 

يمكن بين مثالي  التكامل  تحقيق  من  ه 
وتشغيل   وتوفير  المعقدة،  المدنية  األعمال 

واإلرسال  المواد والعمليات،    المتداولة، 
الوقا والدورية للمشروع وعادة ئية  والصيانة 

المتكاملة   األنشطة  هذه  مثل  إدارة  يتم  ما 
مشترك  مشر عبر   شريك  وع  إي.  مع 

  خالل تولي شريك القطاع   ي.سي أو منب
سلة من األعمال والعقود  الخاص إدارة سل

 .التشغيل / التكليفالخاصة ب
شريك   من  أن القطاع  ويتوقع  الخاص 

  موس مل   يثبت أن المنشأة قد اكتملت بشكل
منحها  قبل  الدنيا  األداء  بمستويات  وتفي 

 بالتشغيل التجاري. اإلذن 

من   ويخفف  اإلنشاءات  فترة  خالل  النقدية  السيولة 
القتك لشريك  التمويل  الخاص،  اليف  وتحفيز طاع 

ضما أجل  من  البناء  أعمال  من  مراحل  االنتهاء  ن 
أن   ويمكن  المحدد.  الوقت  في  الهامة  المكونات 

التأخير  تساعد   وغرامات  المالية   علىالجزاءات 
 .المواعيد النهائية للبناءب حستنفيذ ال ضمان

ي  ( الحوافز أو الجزاءات عن التسليم فiأن تضافر )
( و  المحدد  التسليم    (iiالموعد  تاريخ  مبدأ  تطبيق 

بفترة زمنية محددة تلحق  البعيد )وهو تاريخ مرب وط 
س المجدول(  التسليم  الالزم يخلق  تاريخ    الحافز 

ة  مع إتاح  الموعد المحددفي    المشروع   لتحفيز إنجاز
مسؤوليات التعاقدية ال قدر معقول من الوقت للوفاء ب

 ةقدأن تلجأ الجهة المتعال  على الرغم من التأخير قب
 بسبب التأخير.   لمشروعا نهاءإل

ل إدراج ا   لجهةويجوز  في  أيضا  تنظر  أن  لمتعاقدة 
يثبت   يقوم على نظرة مستقبلية يؤدي لحادثاختبار  

إنجاز    طرف مستقل بأنأقر  تقصير في حالة  فيه ال
التاريخ  المشروع   بحلول  يتحقق  إلنجاز  لن  المقرر 

 . المشروع

إبداء الرأي بشأن   حقوقها في
ونتائج   التصميم  تطوير 

ال   على  تاالختبار  ؤثر 
 تأخير. بال المشروع

الجهة   تسمح  وسوف 
ببعض   العموم  في  المتعاقدة 
التأخير   أو  اإلعفاء  حاالت 

ال القوة  ينشأ عن  ما  قاهرة  أو 
التيحيث   وتجاوزات وان  نشأ 

عن إما   تجاوزات  التكاليف 
حوادث لجها أو  المتعاقدة  ة 

أحد   فيها  يالم  ال  التي 
 الطرفين. 

الوب تحتاج  قد  ة  جهالمثل 
تحمل   إلى  المتعاقدة 

ة عن التأخير الناجم المسؤولي
ت العامة  لجهاعن عدم قيام ا

الالزمة   الموافقات  بإصدار 
 الوقت المناسب.  في
 
 

سيكون  عادة ما الخاص 
من  لديه   أكبر  قدر 

والموارد   الخبرة 
 الموثوقة. 
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 المخاطر
 المتغيرات  الوصف 

 لحكومي ترتيبات الدعم ا تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
ين  ملخص للمقارنة ب

فئات  األسواق 
 المخاطر 

 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  هة الخاصةالج  الجهة العامة 

المخاطر  
المرتبطة  
باكتمال 

( بما  المشروع 
ذلك  في 

مخاطر  
التأخير  

تجاوز و 
 ( التكاليف

عدم مخاطر  
االلتزام  
 بتشغيل
في    المنشأة

الوقت المحدد  
مخاطر  و 

تجاوز 
الميزانية  

ة  المقرر 
عدم    تبعاتو 

أي ب  االلتزام
هذين  من 

 .المعيارين

سوق  
 ناشئة 

 x   يتحمل شريك القطاع الخاص المسئولية الرئيسية عن أي مخاطر
ع زائدة  تكاليف  أو  التسليم  مواعيد  في  التأخير  تلك تخص  ن 

بي.سي   مقاول إي.  مع  التعاقد  خالل  ذلك من  المقررة، وسيتولى 
  .مناسب

الوسي بعض  التأخير  عن  بضياع تمخض  المرتبطة  مخاطر 
وال المتوقعة،  االنشاءات  العائدات  عملية  لتمويل  المستمرة  تكاليف 

 .الناتجة عن التمديدوتكاليف الموقع 
ريع الموانئ  من المخاطر الجوهرية في عمليات دمج مكونات مشا

الجسرية  الرافعات  وتركيب  وتوريد  على  االستحواذ  عملية  هو 
البضائع،  وغيرها   نقل  معدات  هذه  من  توفير  يتم  أن  ويمكن 

مشغل قبل  من  األمد    المكونات  طويلة  تعاقدات  خالل  من  أو 
نطاق   خارج  المسئوليات  هذه  تكون  وقد  المعدات  هذه  باستئجار 

 . مقاول إي. بي.سيعمل 

شريك   الصعب  من   يكون   قد على 
القطاع الخاص أن يخفف من آثار  
التكامل ببساطة من خالل    مخاطر 

التعاقد المخاطر  ألن  توزيع  ية، 
تكاليف التمويل/ أثر الدخل المفقود  

مقارنة  ي بكثير  أعلى  عادة   كون 
للمشروع   الفردية  المكونات  بأجزاء 

 والتي يمكن أن تؤثر على ذلك. 
من   التأكد  وجب  برنامج أن  لذلك 

من  ا االنتهاء  الى  المؤدي  لعمل 
جيد   بشكل  مصمم   ولديهالمشروع 

المراحل  كافية    سماحفترات   لكل 
م المشروع  المفصلية  عمر  ن 

أ التأكد من  يجب  كما  ن  اإلنشائي، 
الكافي   الحافز  لديها  األطراف  كل 

 .للعمل سويا  لاللتزام بموعد التسليم

لل  محوري المتعاقدة دور    جهةقد يكون 
  اإلنشاءات،   مراحل   مختلف  في   لتلعبه

حيث   من التشغيل  وبدء  واالختبار،
  إبداء   في   حقوقها  من  أي  أنضمان  

تطوير بشأن  ونتائج    الرأي  التصميم 
ال   المشرو تاالختبار  على  سلبا  ؤثر   ع 

 .بالتأخير
ة المتعاقدة إلى  جهالمثل قد تحتاج الوب

الناجم  التأخير  عن  المسؤولية  تحمل 
ا قيام  العامة بإصدلجهاعن عدم  ار ت 

 الموافقات الالزمة في الوقت المناسب. 
 
 

للقلق   مثيرة  مسألة  ثمة 
لش القطاع  بالنسبة  ريك 

ينبغي في    الخاص  إدارتها 
تتمثل   التأخيرات  سياق  في 

ذا كان شريك القطاع  في ما إ
من   أي  سينتهك  الخاص 
األدنى   الحد  ضمانات 
أمام   بها  التزم  التي  لإلنتاج 
قسم   )أنظر  المتعاقدة  الجهة 

 ألداء(. مخاطر ا
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 المخاطر 
 المتغيرات  الوصف 

ملخص للمقارنة بين  بات الدعم الحكوميترتي  تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة الجهة الخاصة الجهة العامة فئات المخاطر قاألسوا

األداء/   مخاطر 
 األسعار 

قدرة  المخا بعدم  المتعلقة  طر 
مقاييس  تحقيق  على  المنشأة 
أو  وتكلفة  المنتج  ومواصفات 

 سعر اإلنتاج.
و  ينتج  حوادث  ال األضرار  التي 

 . تلوثعنها ال
 والتسلم  ات التسليمتلبية متطلب

 الصحة والسالمة 
 .التخريب

االفتراضي  العمر  انخفاض 
للمعدات بسبب معدل اإلهالل  

 .العالي
 .توسعال

 .التحتيةدعم البنية 
 .الخدمات البحرية

  ضمانات اإلنتاجية.

شريك    x  سوق متقدمة  الخاص  قطاع  اليتحمل 
مقاييس    تحقيقمخاطر  

 ومواصفات األداء. 
الجهة   تتحمل  المتعاقدة  فيما 

من   والتأكد  التعاقد  إنفاذ  مخاطر 
ومواصفات  أن   المنتج مقاييس 

موائمة بشكل صحيح لما يستطيع 
أن يقد القطاع الخاص    مه، شريك 

فيويتعين   قدرة   األخذ  االعتبار 
على  القطاع  شريك   الخاص 

األ مستويات  الالزمة  تحقيق  داء 
مالءم المقاييس  ومدى  بالنظر  ة 

 طبيعة المشروع. إلى 
 

الخاص يصب   القطاع  شريك  ح 
التعويض  أو  لإلغاثة  مستحقا  

بمؤشرات  ح الوفاء  يمكن  ال  يثما 
اإلجراءات   بسبب  معينة  أداء 

ال المتعاقدة أو   جهةالتي تتخذها 
أي   غير  بسبب  ظروف 

 . المتوقعة

المتقدمة،   األسواق  وفي 
ت  أن  للسلطة  ينبغي  تاح 

إ الوصول  المتعاقدة  مكانية 
إلى مصادر بيانات مختلفة  

ونماذج    لوضع مواصفات 
 . لألداء ومقبولةواقعية 
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 توزيع المخاطر
 تخفيف أثر المخاطر

الد عم  ترتيبات 
 الحكومي

ملخص 
للمقارنة بين 

 األسواق
  مواضيع النقاش اإلجراءات  منطقيالمبرر ال مشتركة  لخاصةالجهة ا  الجهة العامة  فئات المخاطر

األد اء/  مخاطر 
 األسعار 

بعدم   المتعلقة  المخاطر 
تحقيق   على  المنشأة  قدرة 
ومواصفات   مقاييس 
أو  تكلفة  وتجاوز  المنتج 

 سعر اإلنتاج.
وا التي  األضرار  لحوادث 

 .ينتج عنها التلوث
التسليم   متطلبات  تلبية 

 والتسلم 
 ة الصحة والسالم

 .التخريب
العم  ر  انخفاض 

للمعدات   االفتراضي 
اإلهالل   معدل  بسبب 

 .ليالعا 
 .التوسع

 .دعم البنية التحتية
 .الخدمات البحرية

 ضمانات اإلنتاجية.

شريك    x  سوق ناشئة مخاطر  القطاع  يتحمل  الخاص 
مق األداء  تحقيق  ومواصفات  اييس 

 ضمانات إنتاجية يقدمها.
مخ المتعاقدة  الجهة  تتحمل  إنفاذ  فيما  اطر 

أن  التعاقد والت مقاييس ومواصفات  أكد من 
لما  موائمة    المخرجات  صحيح  بشكل 

 يستطيع شريك القطاع الخاص توفيره. 
فيويتعين   شريك    االعتبار  االخذ  قدرة 
مستويات القطاع   تحقيق  على  الخاص 

المشروع    وفقاالالزمة    األداء لطبيعة 
به،  الناشئ  سوق وال سينشأ  وعلى    الذي 

الخصوص شركاء    وجه  القطاع  يرغب 
كيفية  الكاملة في  اص عادة في الحرية  الخ

 .لميناءتشغيل ا
المرافق   تعتبر  الناشئة،  األسواق  وفي 
)من  المجاورة  األراضي  في  األساسية 
لدعم  المطلوبة  والكباري(  الطرق  شبكات 

بالنسبة    المشروع  األهمية  بالغ  أمرا   تعتبر 
تحتفظ   وسوف  الخاص  القطاع  لشريك 

الم األم الجهة  هذا  بمخاطر  ر  تعاقدة 
تنفيذ  نجاح  على  يؤثر  الذي  بالمدى 

 المشروع. 
تطوير    المتعاقدة  الجهة  فشل  إن في 

بطريقة الداعمة  األساسية  المرافق   وصيانة 

شريك   يكون  الدخول  ع  القطاوقد  على  قادرا  الخاص 
اتفاقات   على  في  جهات  الحفاظ  مع  الخدمة  مستوى 

م الخدمات الحكومية  التي ستقدو ة ذات الصلة  حكومي
 . المطلوبة في الميناء

  
ال إ يفشل  االمتثال    ةالمعني  ةالحكوميجهة  ن  في 

هذه  يالتفاق الخدمة  مستوى  يخول ات  أن  شأنه  من 
بموجب  اثة  الحصول على اإلغالخاص  القطاع شريك  

 ميناء.امتياز ال عقد 
  

المتعاقدة أيضا أن تحدد مؤشرا للهيئة  ت أداء  ويجوز 
سبي )على  بالعدد  رئيسية  يتعلق  فيما  المثال  ل 

لحركات الجسريةالرافع  اإلجمالي  أو   ات  الساعة  في 
حفظ   فترات  أو  ال تحدد  الفارغة  أو  الكاملة  حاويات 

 .فيما يتعلق بتشغيل الميناء وذلك العابرة(

الخاص  ي القطاع  لشريك  حق 
أو   اإلغاثة  على  الحصول 
يتعذر   ي  عندما  التعويض 

معينة  متحقيق   أداء  ؤشرات 
التي تتخذها  بسبب   اإلجراءات 

أو    جهةال أي  بالمتعاقدة  سبب 
 . ظروف غير المتوقعة

المتعاقدة   الجهة  من  ُيطلب  قد 
تطوير شبكة الطرق أو السكك  

 الحديدية التي تخدم الميناء.

لأل سواق  بالنسبة 
يمثل    –ناشئة  ال

الدعم  توفير 
لعمليات   المناسب 

كفاءة   البنية رفع 
خالل  التحتية   من 

المتعاقد ة  الجهة 
 تحديا  كبيرا . 

 
هذا  يكون  وعندما 

منافسة  الميناء   في 
ميناء   مع  مباشرة 
الهيئة   تديره  آخر 
عن  المسئولة 
فستظهر   الموانئ 
فيما   المشاكل  بعض 
مستوى  يخص 
يتم  التي  الخدمات 

ها للمشروع من  توفير 
الموانئ   هيئة  خالل 
التطرق   يجب  والتي 
وثائق  في  اليها 

 المشروع.  
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  حركة   في  زيادة  أي  مع   التعامل   من  تمكنها
على  الميناء  من  المرور يؤثر   قدرة  سوف 
القدرة   معالجة  على  القطاع الخاص  شريك

الميناء  اإلنتاجية  على  اسلب    وسيؤثر  في 
المطلوب وكفاءة  لرسو  الزمن  .  السفن 

 . شروعالم 
وبنس الشكل فإن فشل الجهة المتعاقدة في 
بحرية   خدمات  على  الحصول  أو  توفير 

ال)اإلرشاد في  جر،  المرور  حركة  مراقبة   ،
نظر  نئالموا وجهة  من  يعتبر  والذي   )

شريك   قدرة  على  يؤثر  أنه  الميناء  سلطة 
 خاص على تأدية مهامه. القطاع ال

ضمان   يتعين على الجهة المتعاقدة  أخيرا ،و 
مهامتوف   على   والرقابة  الجمركية  الرقابة  ر 

 اإلنسان)  الصحي  والحجر   الهجرة
 .الميناء بصورة فعالة في( والحيوان

 
 

 المخاطر 
 الوصف 

تغيراالم
 ت

ملخص للمقارنة بين  يبات الدعم الحكوميترت تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

مخاطر الموارد /  
 المدخالت 

المخاطر  
المتعلقة  

أو   بانقطاع 
تكلفة  زياد ة 

توفير 
أو    المدخالت

الموارد  
الالزمة  
لتشغيل  

شريك    x  قدمة سوق مت الخاص  القطاع  يتحمل 
ضمان  عن  الرئيسية  المسؤولية 
  / للمدخالت  المتواصل  اإلمداد 
تكاليف   وإدارة  للمشروع  الموارد 

 لك المدخالت. ت

المطلوبة،   الموارد  توفير  بمراقبة  المتعاقدة  للجهة  يسمح 
تس لشر وسوف  المتعاقدة  الجهة  بأن مح  الخاص  القطاع  يك 

 ارد إن لزم األمر. يقوم باستبدال تلك المو 
يمكن تحفيز شريك القطاع الخاص عبر وضع آلية تقاسم،  
الطاقة   استهالك  في  الكفاءة  أوجه  بعض  تحقيق  بغرض 

 ترة االمتياز. طوال ف
 
 

الشهرية   المدفوعات  تشمل  قد 
الخاص حسابات  القطاع  لشريك  

من    معينة تخفف  أن  يمكن 
ال  الزيا التي  التكاليف  في  دات 

عليها السيطرة  بسبب   يمكن 
الطاقة   تكاليف  في  الزيادات 

شريك   يتحملها  القطاع  التي 
 الخاص. 

تعاني   المتقدمة  ال  األسواق 
األسواق    اتمن تقلبعموما   

تعاني    بنفس التي  الدرجة 
كما    منها الناشئة،  األسواق 

الموارد   توافر  يخفف  أن 
المخاطرالقلق   هذه  ،  من 

ذل تكاليف ومع  فإن  ك 
قد   تتباين    تظل الطاقة 

على مدى   ةكبير   تاختالفاب
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المشروع   المشروع.  أمر فترة    وهو 
 جب أخذه في الحسبان. ي

 
 
 
 
 
 

 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي رتخفيف أثر المخاط توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  

 لعامةا
الجهة  
 الخاصة 

رك مشت
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

مخاطر الموارد /  
 المدخالت 

المخاطر  
المتعلقة  

أو   بانقطاع 
تكلفة   زيادة 

توفير 
أو   المدخالت 

الموارد  
الالزمة  
لتشغيل  

 المشروع. 

الخاص   x   وق ناشئةس القطاع  شريك  يتحمل 
ضمان  عن  الرئيسية  المسؤولية 

ا /  اإلمداد  للمدخالت  لمتواصل 
تكاليف  الم وإدارة  للمشروع  وارد 

 . تلك المدخالت
االت  لربما توجد هناك بعض الحو 
فيها التي  محددة  ال يحتاج  قد 

مشاركة  لالخاص  القطاع  شريك  
الاخم ال  ههذ مع  ة  جهطر 

تو  مثل  إمدادات  المتعاقدة،  افر 
مواد   على  االعتماد  أو  الطاقة، 

تتأثر  كمصادر  محلية   قد  حيث 
أو  بالنزا  العمالية  أو    الحظرعات 

 .غيرها من المخاطر السياسية
م تحميل  الوقت  يمكن  خاطر 

 والتكلفة على المقاولين. 

ال  تحتاج  إلى  جهقد  المتعاقدة  ة 
التكلفة   مخاطر  خلف  الوقوف 
أو   المدخالت،  لبعض  بالنسبة 

شريك    على تمويل  تأمين  األقل 
 الخاص لهذه التكاليف.القطاع 

الناشئة  األسواق    تعتبر 
عامة   عرضة بصفة  أكثر 

وحدوث  ل السوق  تقلبات 
 ة. تغييرات كبيرة في التكلف
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
 األسواق

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 ت اإلجراءا

 مواضيع النقاش

المخاطر   ر الطلب مخاط
المتعلقة  

من   بالتوفر 
الجودة   جهة 

م  والك
الى  باإلضافة 
نقل الموارد أو  

المدخالت  
المشروع   الى 
لطلب   أو 
  / المستهلكين 

المستخدمين 
المنتج  على 
الخدمة   أو 

ي قدمها  التي 
 المشروع. 

       x سوق متقدمة 
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 المخاطر 
 الوصف 

المتغيرا
 ت

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي المخاطر تخفيف أثر وزيع المخاطرت
 سواقاأل

 فئات المخاطر 
الجهة  
 العامة

الجهة  
 الخاصة 

مشترك 
 ة

 المبرر المنطقي
 اإلجراءات 

 مواضيع النقاش

مخاطر  ال مخاطر الطلب 
المتعلقة  

من   بالتوفر 
الجودة   جهة 

والكم  
الى  باإلضافة 
نقل الموارد أو  

مدخالت  ال
المشروع   الى 

طلب  أو  
  / المستهلكين 

المستخدمين 
المنتج  على 
الخدمة   أو 

يقدمها  ال تي 
 المشروع. 

ما    x سوق ناشئة عادة  الناشئة،  األسواق  في 
الخاص    القطاع شريك    يتحمل

يع  مشار   في  كاملةمخاطر الطلب  
 .الموانئ

 
المشاريع   بعض  الحجم  وفي  ذات 

شريك    الكبير  يحتاج  القطاع  قد 
  أيضا إلى تقديم ضمانات   الخاص

أدنى   حد  اإلنتاجية بتحقيق  من 
الحاويات  فيما يتعلق بعدد وحدات  

 . شهريا تتم مناولتهاالمكافئة التي 

يؤثر عدم قدرة الجهة المتعاقدة على توفير خدمات مالحية  
كفاءة وعدم التحتية وعدم   ذات  للبنية  مناسبة  صيانة  توفير 

حي على الطلب من توفير خدمات حفر كافية للمجرى المال
 .مي مشروع الميناءمستخد

ذلك،   أن  فوبناء على  الشائع  تعاقدية  نجدمن   تلتزم  جهات 
المنافسة  الموانئ  بضمان مستويات معينة من الحماية ضد 

توف وضمان  محدد(،  وقت  أو  معينة  مسافة  ير )ضمن 
 .ةمحدد مددفي  بشكل كافي خدمات دعم معينة 

 

موانئ   من  الناتجة  المنافسة  إن 
البلد  نفس  في  تعمل    أخرى 

قائمة(   أو  جديدة  اكانت  )سواء 
 . هي من المخاطر الرئيسية

 

الطابع   ذات  المشاريع  في 
بعض   في  العمالق 
األسواق الناشئة يجب على  
أن   الخاص  القطاع  شريك 
الحد   بشأن  ضمانات  يوفر 

تمر  ا التي  للحركة  ألدنى 
التزام   شريطة  بالميناء 
بالتزاماتها   المتعاقدة  الجهة 

ودعم  ا بالصيانة  لخاصة 
   .بنى التحتيةال
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 المخاطر
 الوصف 

المتغيرا
 ت

 تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
ترتيبات الدعم  

ملخص للمقارنة   الحكومي
فئات  بين األسواق

 المخاطر
 مواضيع النقاش اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة الجهة العامة 

  مخاطر نةمخاطر الصيا
  صيانة

وفق ا أصل 
للمعايير  

والمواصفات  
المناسبة  

حياة  دورة  ل
 . المشروع

 

تكلفة  زيادة 
الصيانة 

زيادة   بسبب 
 السعات. 

 

شريكي  x  سوق متقدمة  الوفاء  القطاع    تحمل  عن  الرئيسية  المسؤولية  الخاص 
با المتعلقة  المناسبة  المبيبالمعايير  النحو  على  في لصيانة  ن 

 .ة المتعاقدةجهمواصفات االنتاج التي تحددها ال
 

الكليالقطاع  يتحمل شريك   المخاطر  للصيانة   ةالخاص عموما 
ل  الدورية والوقائية، وأعمال الصيانة في حاالت الطوارئ، والعم 

التأهيل،   إعادة  وأعمال  البناء،  أو  التصميم  أخطاء  عن  الناجم 
المش بعض  عن    ،عير اوفي  الناشئ  تغييرات  راء  إجالعمل 

 تكنولوجية أو هيكلية. 
 

تتحمل المرتبطة  ال   جهةال  قد  الصيانة  مخاطر  بتوفير متعاقدة 
بعض الخدمات البسيطة )مثال النظافة، األمن، خدمات إدارية  

 .ما يكون لذلك عائد اقتصاديثانوية، الخ.( عند

للتأكد  وقتها  المتعاقدة  الجهة  تأخذ  أن  يجب 
أ التمن  الصيانة  التزامات  على ن  يجب  ي 

شريك القطاع الخاص اتمامها لضمان حسن 
المنشأة خالل دورة حياتها، والتأكد من  صيانة

أن المنشأة ستعمل بحال جيدة في حال ألغاء 
الت انتهاء  عند  أو  المبكر  بشكل التعاقد  عاقد 

 طبيعي.
الشريك  على  يتعين  متطلبات  هناك  ستكون 

استيفاؤها   المنشأة،عند  الخاص  وقد   تسليم 
حساب احتياطي أو ن هناك حاجة لتوفير  تكو 

متنوعة اللتزامات كض   ضمانات  شريك   مان 
 القطاع الخاص. 

في  المتعاقدة  للجهة  الرئيسي  الدور  يتمثل 

شريك  م  إن  شاركة 
في    القطاع الخاص 

تشغيل وصيانة وإعادة  
المشروع     في تأهيل 

وفر  ي المتقدمة  األسواق
عن  الفوائد  من  العديد 

المزيد  طري تحفيز  ق 
واالجتهاد    االهتماممن  

  القطاع من قبل شريك  
مرحلة   في  الخاص 

لضمان  ال   زيادة تشييد 
  اإلنتاجي ر  عمال

 . للمنشأة
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التقديرات  
الغير  

صحيحة 
في  والزيادة 

 التكاليف. 

الخدمة   ومستويات  المنتج  مواصفات  تحديد 
الخاص ا القطاع  شريك  من  تقديمها  لمطلوب 

 بشكل واضح وكامل. 
التزام ضمان  يمكن  القطاع   كما  شريك 

بمس من الخاص  األداء  من  مناسبة  تويات 
ت الدفع  آلية  أن  ضمان  جودة خالل  راعي 

المتعاقدة  للجهة  الخدمة وإخفاقاتها. وسيسمح 
القطع  لشريك  المستحقة  المدفوعات  بتعديل 

أو فشل هذا الشريك الخاص بناء على نجاح  
بااللتزام بمعايير أداء معينة، وقد تكون هناك 

ت مثل حيلولة دون توقيع جزاءاطرق أخرى لل
 ارسال إنذارات وطلب تغيير مقاولي الباطن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخاطر
 ف الوص

المتغير 
 ات

ملخص للمقارنة بين  ترتيبات الدعم الحكومي تخفيف أثر المخاطر توزيع المخاطر
فئات  األسواق

 المخاطر
 اإلجراءات  المبرر المنطقي مشتركة  الجهة الخاصة ة العامة الجه

 مواضيع النقاش
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  مخاطر خاطر الصيانةم
أصل    نةصيا

للمعايير  وفقا 
والمواصفات  

ل دورة المناسبة 
اة حي

 . المشروع
 

تكلفة  زيادة 
الصيانة 

زيادة   بسبب 
 .السعات

 

التقديرات  
الغير  

صحيحة 
في    والزيادة 

 التكاليف. 
 

البنى   صيانة 
تحتية ال

البحرية  
المحيطة  

بالمشروع  
ال   ولكن 

 عالقة لها به
 

تعميق  
المجرى  
 المالحي

سوق  
 ناشئة 

  x الخاص المسؤولية الرئيسية القطاع  ريك  تحمل شي
بال الوفاء  المتعلقة بالصيانة  عن  المناسبة  معايير 

التي   االنتاج  مواصفات  في  المبين  النحو  على 
 .ة المتعاقدةجهتحددها ال

ه يكون  مع  دمجناك  وحيثما  البنية   للمشروع 
ال تحتاج  قد  القائمة،  إلى    جهةالتحتية  المتعاقدة 

أو    حملت الصيانة  الخفية  امخاطر  في لعيوب 
ال األصول  للجهبعض  يمكن  كما  ة  قائمة، 

ال على  تعدل  أن  يما معايير  المتعاقدة  بشكل 
 اض استخدامها.  غر مع أ  يتناسب

ا  فإن  ذلك،  تكون لجهومع  ما  غالبا  المتعاقدة   ة 
قنوات   على  الحفاظ  عن  المجرى  مسؤولة 

المشرو  الى  الوصول  من  تمكن  التي    ع المالحي 
التجريف   ذلك  في  أجل  )بما    صيانة من 

 لرسو.ارصفة او  ومناطق دوران السفن(، المجرى 
ما  و  العادة  عن    جهةتكون  مسؤولة  المتعاقدة 

في   المستخدمة  الصلة  ذات  المعدات  صيانة 
معدات بديلة أو  توفير الخدمات البحرية )وشراء  

 إضافية عند االقتضاء(. 

المتعاقدة  ستغرق  ت أنالجهة  تحديد   وقتا لضمان 
أخذا  في بشكل صحيح    قد تم  مواصفات االنتاج

التسلاالعتبار   شريكالموجودة  يم  التزامات   على 
الخاص لضمان أن البنية التحتية للميناء   القطاع
انتهاء   ستظل أو  المبكر  اإلنهاء  حالة  في  قوية 

 .تفاقيةاال
 

هي إن   كما  المنتج  مواصفات  استيفاء  عدم 
مخاطر  انتقال    من شأنه أن يؤدي إلىللمشروع  
 .ة المتعاقدةلجهإلى ا الصيانة 

 
ال تضمن  أن  المتعاجهوينبغي  أن  قدة  ة  على 
على المشرفة  الصالحية الموانئ    الهيئة  لها 

بالصيانة    والقدرة المتعلقة  بالتزاماتها  الوفاء  على 
طريق   عن  الكافية )أي  األموال  توافر  ضمان 

   بذلك(. الوفاءوالقدرة على 

من ُيطلب  لمتعاقدة ا  جهةال  قد 
صيانة   التحتية الصمان  بنية 

مع   تتكامل  التي  القائمة  البحرية 
و المشر  الصيانة وع  عملية  إدارة 

 بصورة استباقية. 
 

على  كبير  بشكل  التركيز  يتم 
في  المتعاقدة  الجهة  التزامات 

با الموانئ  ألسواق مشاريع 
تعلق  عند  خاصة  الناشئة، 
الصيانة   كفاءة  برفع  األمر 

الت للبنى  في المستمرة  حتية 
المجاو  للمشروع،  المناطق  رة 

قدرة  على  التركيز  يتم  كما 
على   الخدمات  الميناء  توفير 

التحتية   البنية  البحرية وصيانة 
 . الصلة  ذات البحرية

المتعاقدة على  الجهة  إن فشل 
سلبا  تنفيذ كل ما سبق سيؤثر  

)خاصة  الميناء  كفاءة  على 
بالزمن  األمر  يتعلق  عندما 

البو  فيه  ترسو  على الذي  اخر 
ت ومدد  بادل  األرصفة 

على   سينعكس  ما  الحاويات( 
الق شريك  وكفاءة  طاع  قدرة 

 الخاص على تنفيذ المشروع. 
فإن    الناشئة،  األسواق  وفي 

الموانئ  تشغيل  كفاءة  عدم 
التنافسية   القدرة  على  يؤثر 

قلق    للمشروع مصدر  ويشكل 
القطاع   من  للشركاء  رئيسي 

 .الخاص
تحسين   يؤدي  أن  ويمكن 

خفض  مستوى   إلى  الكفاءة 
المعامالت    إجمالي  تكاليف 

التنافسية  القدرة  وسيعزز 
 . للمشروع
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 مخاطر الظروف القاهرة 

 

  ترتيبات الدعم الحكومي التخفيت  المخصصات    المخاطر 

تلخيص مقارنة  القاايا  التدابير  المنطقي  شترك الم الخاص  العام المتغير  الوصف  الفئة 

 األسواق

مخاطر 

الظروف 

 القاهرة 

مخاطر 

احدا  غير 

  متوقعة

خارجة عن  

سيطرة  

االطراف 

تسبب  

تاخير او  

توقف 

 /العمل 

 االداء

رة  الظروف القاهرة هي مخاطر   X   ُمط وَّ

مشتركةف سيتم توفير الئحة مطورة  

نسبيا تام االحدا  التي تؤهل 

الخاص بالحصول على   الشري 

 فترة سماح 

تام االحدا  االعتيادية ما يلي: 

زاعات المسلحة ( الحرب والن1

(  2واعتداءات اجنبية  واالرهاب

 (3التلو  النووي او االشعاعي 

(  4التلو  الكيماوي او البيولوجي 

الكشف عن اصناف معرضة 

للمخاطر أو متحجرات أو قطع  

اثرية تاريخية تتطلب ايقاف العمل 

 بالمشروع 

احدا  الظروف القاهرة اثناء  

االنشاءات تسبب تأخير في الدخل 

رة تحقاقات المالية. ان قدأو االس

الشري  من القطاع الخاص على 

لمخاطر تحمل هذا النوع من ا

الناجمة عن )عدم التأمين ضد  

المخاطر( محدودة ولذل  تتحمل  

السلطة التي قامت بالتعاقد 

ن المخاطر بعد فترة معينة م

 الزمان او مستوى معين من التكلفة

اثناء العمليات التشغيليةف قد يحتاج 

عفاء الظروف القاهرة الى االاثر 

من المخالفات المرتبطة بمؤشرات 

او عنصر  ( KPIة )االداء الرئيسي

مرتب  بتخفيت مؤقت او قد يحتاج  

االمر الى تعليق دفعات رسوم 

 االمتياز 

ان تأمين المشروع )تغطية 

مادية او خسائر  خسائر 

مرتبطة بااليرادات( عامل 

رئيسي في تخفيت  

ة مخاطر الظروف القاهر 

 مادية المتسببة باالضرار ال

مخاطر التعطيل الناجمة 

عن احدا  بدون ُمتسبب 

ممكن تخفياها عن طريق  

تخفيت )تسهيل( عتبة 

االداء الحرجة )مثال: قبول  

مستوى ادنى من الخدمة  

يسم  للشري  الخاص 

اطر احدا  سلبية  تحمل مخ

قد تحد  اثناء العمليات او 

االداء اليومي االعتيادي 

رة هذا النوع من  خالل فت

يع وبدون ان يتحمل المشار

 مخالفات اداء

لحد   في حال كان تأثير ا

الناتج عن الظروف 

القاهرة سلبي ادى الى  

خفت ايرادات الشري  

الخاصف يجب )تقدير( 

تخفيت المتغير المتمثل  

متياز. لكن االمر برسوم اال

يؤول الى المفاوضات على  

استمرارية رسوم االمتياز  

   حيث تدفع بالكاملالثابتة ب

عامف حيثما لم يستطع  بشكل

الطرفان االتفاق على 

ما بعد حدو   الماي قد

الظروف القاهرةف وبعد 

ماي عدة اشهر من  

)استمرارية( الظروف 

القاهرةف يحق للطرفان انهاء 

حال لم  عقد االمتياز. في 

ترغب السلطة الُمتعاقدة 

بلنهاء عقد االمتيازف عليها  

ة فعلية  دفع تكاليف اضافي

قابل  للشري  الخاص م

االستمرار بالعمل مع مبل  

من التعويت لخدمة  

تزامات دين الشري  ال

 الخاص اثناء مجرى الحد  

فيما لو كان من الممكن  

خدمة الدين كليا في هذا  

النوع من السيناريوهات قبل  

وقت االنهاء الُمحتملف يعود 

الى مجال تركيز الُمقرضين 

يمهم المحتملين كجزء من تقي

 المبدئي لالئتمان 

عندما يتم انهاء المشروع من  

اي طرف من الطرفين  

ب إعتياديا من السلطة يُطل

الُمتعاقدة تعويت الشري   

الخاص بشكل كامل على  

الدين المستحق عليه لصال   

  المقرضين

 

قوبات بالنسبة الع

الواقعة على االسواق  

المتطورةف تقوم السلطة 

الُمتعاقدة بتعويت  

فق   -الخاص الشري  

المستحق  لقاء الدين

غير المسدد )لكن ال  

تعوض على المردود 

وقع له( وذل  بسبب المت

االنهاء الناتج عن  

 ظروف قاهرة طبيعية 

مخاطر 

الظروف 

 القاهرة 

مخاطر 

احدا  غير 

متوقعة  

خارجة عن  

ة  سيطر

االطراف 

تسبب  

تاخير او  

توقف 

العمل / 

 االداء

خاطر  الظروف القاهرة هي م X   ناشئة 

ترى الئحة من  مشتركةف تتوقع ان 

احدا  متطورة نوعا ما تحقق  

 شري  الخاص التعافي لل

االحدا  االعتيادية التي قد تحد  

 تام ما يلي: 

احدا  ظروف قاهرة طبيعيةف  

  ممكن التأمين عليهاف مثل: الحريقف 

 الفيااناتف العواصف الخ

احدا  ظروف قاهرة تحد   

ن عليهاف  اعتياديا لكن ال يمكن التأمي

)الجوية أو  مثال: الاربات

 الحربية(ف االعتصاماتف الوباء 

 

ن المشروع )تغطية ان تأمي

خسائر مادية او خسائر  

مرتبطة بااليرادات( عامل 

رئيسي في تخفيت  

مخاطر الظروف القاهرة 

   رار الماديةالمتسببة باالض 

 

دفعة االنهاء بسبب الظروف 

القاهرة طويلة المدى قد  

واعهاف يعتمد تختلف في ان

وع الظروف  هذا على ن

القاهرة.  يتوقع من  

طية الُمقرضون ان يروا تغ

من السلطة الُمتعاقدة و/أو  

  دفعات التأمين

في االسواق الناشئةف 

بعت المشاريع ال 

توفر اي حماية من  

رة  احدا  ظروف قاه

طبيعيةف حتى ولو كانت  

مؤمنةف مما يترك 

الُمقرض معرض  

  لألنهاء

مخاطر 

ر  أسعا

الصرف  

 والفوائد 

 مخاطر

تذبذب 

العملة و/او 

معدل 

الفوائد 

طيلة فترة 

عمر 

 شروع الم

رة  يجب على الشري  الخاص النظر    X  ُمط وَّ

في تخفيت المخاطر عن طريق  

التحوط بموجب وثائق مالية الى 

او ضروري في  اقصى حد ممكن 

 ذل  السوق

مخاطر اسعار الصرف 

والفوائد ال يتم اخذها بعين  

بار لتطال ترتيبات االعت

 ي  الخاص التحوطية الشر

ال يتوقع من السلطة الُمتعاقدة  

ساعدة الشري  الخاص في م

 تخفيت مثل هذت المخاطر 

لكن في بعت الحاالت  

والظروفف قد تسعى السلطة  

 الُمتعاقدة الى الحفاظ على

معدل الفائدة لو شعرت بأنها  

تستطيع ان تتحمل المخاطر  

شري  بشكل اكثر كفاءة من ال

 الخاص 

المتطورةف  في االسواق 

فلن مخاطر تذبذبات 

 العملة واسعار الفائدة

غير كافية بحيث تحتاج  

الى قيام السلطة  

 الُمتعاقدة بتقديم الدعم 

مخاطر 

أسعار  

الصرف  

 والفوائد 

مخاطر 

تذبذب 

و العملة و/ا

معدل 

الفوائد 

طيلة فترة 

عمر 

 المشروع 

  يجب على الشري  الخاص النظر X   ناشئة 

ريق  في تخفيت المخاطر عن ط

التحوط بموجب وثائق مالية الى 

ضروري في اقصى حد ممكن او 

 ذل  السوق

في بعت الدولف قد ال يكون هذا  

ممكنا بسبب تقلب اسعار العملة 

 والصرف 

بعت مخاطر الكلفة ممكن  

ا بواسطة تمرير  ادارته

المخاطر الى ُمستخدمي 

الميناء عن طرق تعديل 

درة على التعرفةف لكن الق

كون  تحقيق ذل  قد ت

 محدودة

من الشائع أن يبحث 

ق الشري  الخاص على الح

في تغيير تعرفة الميناء في 

الدوالر االمريكي او اية 

عملة صعبة اخرى عوضا 

 عن العملة المحلية 

عملة ممكن جمع االيرادات بال

المحليةف لذل  قد تحتاج  

السلطة الُمتعاقدة الى الحفاظ 

سعر على مخاطر تخفيت 

الى   العملة الى حد يؤدي

التأثير على الجدوى 

االقتصادية للمشروع )بسبب  

الحاجة الى الدفع بالعملة  

االجنبية لقاء االستيراد و 

خدمة عملة الدين االجنبية( 

او ممكن توفيراعفاءات /  

بصدور   موافقات تسم 

التعرفة وحسابات المشروع 

 بالعملة الصعبة 

 

في المشاريع الناشئة 

لميناءف قد يكون لسوق ا

العملة المحلية  انخفاض

الى حد معين )حد  

حفزا  العتبة الحرجة( مُ 

ألنهاء غير اعتيادي 

وبديال عن ذل ف ممكن  

ان يحفز هذا مساعدات 

مبنية على اعلى وادنى 

حد من السلطة  

ايا تحويل  الُمتعاقدة. قا

العمالت ومحددات 

اعادة التمويل ترتب   

بالقاايا البنكية عند 

ء في االسواق  االنها

 الناشئة 

مخاطر 

 التأمين 

مخاطر 

متعلقة 

بتأمين 

مخاطر 

معينة 

 شى تتال

رة  حيثما تصب  المخاطر غير قابلة   X   ُمط وَّ

للتأمين لن يكون هناك التزاما  

 بصيانة التأمين لمثل هذت المخاطر 

ال تحققت مخاطر حد  ما في ح

غير مؤمن عليهف تتفق االطراف 

بنية حسنة فيما بينها على التفاوض 

لمخاطر للماي  على مخصصات ا

قدما وتسم  بلنهاء المشروع في  

التوصل الى اتفاق. قد   حال عدم

كجزء من دراسة الجدوىف  

ُمتعاقدة يجب على السلطة ال

و الشري  الخاص اعتبار 

عدم توفر التأمين خالل  

د المشروع بسبب عوامل ق

مل تتعلق بالموقع او عوا

 اخرى ذات الصلة 

قد تحتاج السلطة الُمتعاقدة  

النظر فيما لو كانت هي الى 

سبب عدم توفر التأمينف 

وخاصة عندما يتولد هذا 

بسبب احدا  داخل الدولة او 

ف احدا  اقليمية او ظرو

 واعمال تهدد باالرهاب 

في عمليات االسواق 

المتطورةف وبما ان كال  

سيطرت لهما  الطرفان ال

عدم  على مخاطر 

التمكن من الحصول 

على تغطية التأمينف 

  تلقائيا  فلنها تصب

 مخاطر تشاركية 

عندما ترتفع كلفة  
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تختار السلطة الُمتعاقدة تبني 

المسؤولية لمخاطر غير مؤمن 

عليها والطلب من الشري  الخاص 

ث في سوق التأمين لغاية ان يبح

 الحصول على التأمين المعني 

ين فوق في حال ارتفعت كلفة التأم

ف ممكن مشاركة  الكميات المحددة

 الزيادة في التكلفة بين االطراف 

ال كانت المخاطر غير في ح

المؤمن عليها هامة واساسية 

للمشروع )مثل: تغطية اخطار 

مادية لمكونات المشروع الرئيسية( 

يع االطراف ان تتفق فيما  ولم تستط

بينها على ترتيبات مناسبةف قد  

ي هذت يحتاج الشري  الخاص ف

و طريق للخروج الحالة الى خطة ا

)مثال: انهاء المشروع بنفس 

وف القاهرة( وهذا في شروط الظر

حال لم يكن باألمكان اعادة  

 المشروع الى اصلهف اقتصاديا 

التأمين المطلوبة بشكل  

ملحوظف فلن المخاطر 

تصب  تشاركية اما عن 

اق على آلية طريق االتف

تصاعدية للكلفة الى 

سقف معين او ترتيب  

يعتمد على المشاركة 

مما يسم   -ية النسب

لُمتعاقدة للسلطة ا

بحصر حجم حالة 

الطوارئ الذي تم 

فتها لهذت احتساب كل

 المخاطر 

في الحاالت التي يصب  

التأمين المطلوب غير  

متوفرف تُعطى السلطة 

الُمتعاقدة خيارا: إما ان 

شروع او تنهي الم

الماي قدما بالمشروع 

وتقوم بالتأمين الذاتي 

بكفاءة او تدفع في حال 

 صول المخاطر ح

مخاطر 

 أمين الت

مخاطر 

متعلقة 

بتأمين 

مخاطر 

معينة 

 تتالشى 

حيثما تصب  المخاطر غير قابلة   X   ناشئة 

للتأمين لن يكون هناك التزاما  

 بصيانة التأمين لمثل هذت المخاطر 

غير  في حال حدو  مخاطر

مؤمنةف على الشري  الخاص تحمل  

 المخاطر 

في حال كانت المخاطر غير 

عليها هامة واساسية المؤمن 

شروع )مثل: تغطية االضرار  للم

المشروع   المادية المتعلقة بمكونات

الرئيسية( قد يتحتم على الشري   

الخاص اللجوء الى طريق الخروج  

)مثال: االنهاء المبني على  

حال عدم   الظروف القاهرة( في

المقدرة على اعادة المشروع الى 

 اصله اقتصاديا 

  كجزء من دراسة الجدوى

يجب على كل من السلطة  

الُمتعاقدة و الشري  

الخاص التفكير في احتمال 

وفر التأمين  عدم ت

)انقطاعه( بسبب الموقع او 

عوامل اخرى مرتبطة  

 بالمشروع 

قد تحتاج السلطة الُمتعاقدة  

نت هي الى التفكير فيما لوكا

السبب وراء انقطاع/ عدم  

توفر التأمينف وخاصة لو 

كان السبب حدو  احدا  

ة وظروف وطنية داخل الدول

 او ظروف اقليمية

بالنسبة لعمليات  

ف ال االسواق الناشئة

تغامر السلطة الُمتعاقدة 

بامكانية حدو  غياب 

التأمين اثناء المشروعف  

بالرغم من وجود دالئل 

واضحة بوجوب قيامها  

ذل  في حال لم يكن  ب

لدى الشري  الخاص 

حماية من ترتبات  

الظروف القاهرة 

ة التي قد تصب  الطبيعي

 لة للتأمينغير قاب

المخاطر 

 السياسية 

مخاطر 

ناشئة عن  

ت تدخال

الحكومة او 

التفرقة 

العنصرية 

او 

االستحواذ  

او استمالك 

مصادرة   /

 المشروع 

وضع 

ميزانيات  

القطاع 

 العام

رة  تحمل السلطة الُمتعاقدة مسؤولية ت   X ُمط وَّ

االحدا  السياسية الخارجة عن  

لخاص ف تكون سيطرة الشري  ا

تعاقدة مسؤولة لو فشلت  السلطة المُ 

 في توفير الرخص والوصول الى

النظم واالراضي المحيطة بشكل  

مستمر للشري  الخاص كي تسم  

 له بااليفاء بواجباته 

تقوم السلطة الُمتعاقدة 

ا  السياسية بلدراج االحد

وتصنفها كاحدا  مسببة 

للتأخير وخاضعة 

للتعويت وتسم  باإلعفاء  

العفاء من االنقاص )ا

فعات( وتتامن عدم  بالد

االخالل بااللتزام او تدخل 

 الُمتعاقدة بالمشروع  السلطة

انواع القاايا تؤدي الى 

انهاء الحد  حيث تحتاج  

السلطة الُمتعاقدة الى تحمل 

 ول مسؤولية الدين واالص

نوع احدا  المخاطر 

السياسية الذي تحد  

في االسواق المتطورة 

اخف   هي على االغلب

ل  او اقل خطورة من ت

التي تحد  في 

االسواق الناشئة ولذل  

لمخاطر فلن تأمين ا

السياسية قد ال يتم  

الحصول عليه بشكل  

 اعتيادي 

المخاطر 

 السياسية 

مخاطر 

ناشئة عن  

تدخالت 

الحكومة او 

التفرقة 

عنصرية ال

او 

االستحواذ  

او استمالك 

مصادرة   /

 المشروع 

وضع 

ميزانيات  

القطاع 

 العام

ة الُمتعاقدة مسؤولية تتحمل السلط   X ناشئة 

رج االحدا  السياسية التي تقع خا 

سيطرة الشري  الخاص )التأكد من  

وجود تمويل كافي ليفي بأي 

التزامات مالية لدى السلطة 

 الُمتعاقدة( 

فهوم اي "اعمال قد يتامن هذا الم

حكومية سلبية ماديا" )وهنا نتحد  

بشكل عريت حول اي عمل او 

ها اثر الة اليه هيئة حكومية لاز

مادي سلبي على قدرة الشري  

ء وااليفاء الخاص على االيدا

بواجباته و/أو التمتع بحقوقه ضمن 

حق االمتياز( وقد يتامن ذل   

الئحة احدا  محددة لها طبيعة  

ستمالك / سياسية مثل: اال

المصادرةف التدخلف االعتصامات  

واالضرابات العامة والتغييرات  

ل  رية في القوانين وغير ذالعنص

من االحدا  العامة غير المؤمن  

لحروف  عليها مثل مخاطر ا

 واعمال الشغب والحصارف الخ

يتوقع الشري  الخاص اعفاء  

تعوياي ال بل القدرة على 

الخروج من المشروع لو استمرت 

خاطر السياسية لفترة غير الم

 مقبولة 

تحتاج السلطة الُمتعاقدة 

اقي على تأكيد التزام ب

تماشيها الدوائر الحكومية ب

مع اهداف المشروع 

وعليها ادارة الشركاء 

ئيسيين المختلفين الر

كي  -المعنيين بالمشروع 

 تحقق هذت الغايات 

هذا النوع من القاايا يؤدي 

اعتياديا الى انهاء الحد   

تحتاج السلطة الُمتعاقدة حيث 

الى تحمل مسؤولية الدين 

واالصول وعلى االغلب من 

 ل ضمانات حكومية خال

مرون  المستث

والُمقردون التجاريون 

قد يستطيعون اياا 

انفسهم عن  تغطية 

طريق التأمين على 

المخاطر السياسيةف 

تاركين ادارة هذت  

المخاطر للمؤمن ضد 

 السلطة الُمتعاقدة

التغييرات / 

لتغيير  ا

النظامي في 

قوانين 

 المخاطر 

مخاطر 

تغيير  

القانون  

والتأثير  

على قدرة 

مشروع ال

رة  مخاطر تغير القوانين تقع على  X   ُمط وَّ

االغلب في جانب السلطة الُمتعاقدة 

نسبة معينة من  لكن قد تتولد هناك 

 المخاطر كما يلي: 

يبقى وضع الشري  الخاص كامال  

( 1القوانين بالنسبة لتغير 

مخاطر تغيير القوانين التي  

يتحملها الشري  الخاص قد 

ت عن طريق فهرسة  تنخف

المعطيات والبنود القانونية 

)على اساس ان التغييرات  

في القانون سوف العامة 
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على االداء  

ر والسع

الذي يحقق 

)صيانة / 

استمرارية(  

االلتزام 

 بالقانون 

التغيرات 

 الاريبية 

ضد المشروع او  -العنصرية 

( خاصة ومحددة 2الشري  الخاص 

الموانس او مشاريع  )قطاع 

الشراكات بين القطاع العام 

( 3والخاص ضمن التشريعات( أو 

تغيير عام في القانون يؤثر على  

رأسمالية.  ان التغيير في النفقات ال

القانون غالبا ما يخاع الى عتبة 

ن يستحق الشري  الحد األدنى قبل ا

 لتعويت الخاص ا

لن يتم تعويت الشري  الخاص في 

رات عامة في حال حدو  تغيي 

القانون الذي يؤثر فق  على االنفاق 

التشغيلي او الارائبف مثال:  

التأثير على االسواق بالتساوي  

في القانون تؤدي الى التغييرات 

استحقاق الشري  الخاص الى 

حيثما كانت هناك   -التغيير 

حيلة. ورة لتجنب التزامات مستضر

في حال لم يكون هذا ممكنا انجازتف  

ي  الخاص االنهاءف يستحق الشر

وكأن السلطة الُمتعاقدة قامت 

 بلختراقات 

  

ى االسواق تؤثر عل

بالتساوي ويجب ان تترجم 

 لعام(عن طريق التاخم ا

مخاطر تغير القانون قد  

تنخفت عندما تكون هناك 

امكانية اعادة تمرير 

التغييرات في التعرفة 

 المتحققة على المشروع 

بعت المشاريع ال تسم  

للشري  الخاص برفع  

دعوة ومطالبة باإلعفاء 

عامة  بسبب تغييرات

االنتهاء   بالقانون إال بعد

من اعمال االنشاءات 

في   ممكن تبرير هذا النهج

حال ضمان النظام القانون 

ثبوت النظام القانوني العام 

والنافذ من بداية االنشاءات 

وحتى االنتهاء من العمل ) 

ال يطبق ذل  رجعيا  مثال:

 -على المشاريع القائمة 

 الجاري العمل فيها ( 

ت / التغييرا 

التغيير  

 النظامي في

قوانين 

 المخاطر 

مخاطر 

تغيير  

القانون  

والتأثير  

قدرة على 

المشروع 

على االداء  

والسعر 

الذي يحقق 

)صيانة / 

استمرارية(  

االلتزام 

 بالقانون 

التغيرات 

 الاريبية 

السلطة الُمتعاقدة المسؤولية  تتحمل   X ناشئة 

االساسية لتغيرات القانون بعد 

بعد التوقيع على ارساء العطاء / 

 العقد

قد تكون هناك درجة معينة من  

مشاركة الشري  الخاص  

لمخاطرف وقد تكون هناك مخاطر با

معينة يتوقع من الشري  الخاص 

 تحملها جنبا الى جنب باقي السوق

ى يسعى الشري  الخاص الن يبق

()جسما( كامال في مواجهة تغير 

القوانين التي لها اثر مادي سلبي 

 االمتياز االقتصادي على توازن 

ما ال يتمكن الطرفان من  عند

التغير  االتفاق منطقيا حول اعتبار 

بالقانون العادة توازن المشروع 

اقتصادياف للشري  الخاص الحق 

باإلنهاء )على األساس التعاقدي 

 للسلطة المتعاقدة( 

تحتاج السلطة الُمتعاقدة الى 

التأكيد على جميع الدوائر 

لتفكير الحكومية المختلفة ا

ار بالمشروع عن اصد

قوانين جديدة حتى ال يتأثر 

 الشري  الخاص سلبيا 

جب ان تكون مختلف  ي

الدوائر الحكومية التي قد 

تؤثر على المشروع على 

معرفة تامة بمخصصات 

المخاطر المرتبطة 

ريق بالمشروع عن ط

اصدار قوانين جديدة ونظم  

 تؤثر عليه 

قد توفر بعت المشاريع 

تي ترسخ بعت الفقرات ال

معينة )مثال: مواقف قانونية 

نظام الارائب القائم( ضد 

نونية مستقبلية. اي تغيرات قا

قد يحتاج االمر الى تعديالت  

على مستوى البرلمان  

للتصديق على اتفاقية 

 االمتياز 

ت ال  لكنف طريقة الترسيخ هذ

تحبذها الحكومات او 

المنظمات غير الحكومية  

)مثال: بسبب مفهوم حصانة 

ري  الخاص امام تحديث  الش

 لقوانين البيئية( ا

في االسواق الناشئةف 

الخاص يحصل الشري  

على االغلب على  

مستوى اعظم من  

الحماية من التغييرات  

في القوانين كي يعكس 

مخاطر تغيير اعلى 

)يتامن كل من 

الية والنتائج( االحتم

وكي يستطيع جذب 

المستثمرين للمشروع. 

وبهذاف يتوقع من 

الُمتعاقدة ان  السلطة 

اطر تغير تتحمل مخ

القوانين اكثر من / او 

 بالمقارنه مع مشروع

 في سوق ناشس

مخاطر 

 التاخم

مخاطر 

تزايد 

تكاليف  

المشروع 

اكثر من 

 المتوقع

رة    مخاطر التاخم اثناء االنشاءات X   ُمط وَّ

يتحملها الشري  الخاص اما  

مخاطر التاخم اثناء فترة االمتيار  

 الُمتعاقدة  فهي على السلطة

 

واق المتطورةف  في االس  

يكون التاخم في ادنى  

ب الى مستوى وال يتذبذ

 حد االسواق الناشئة

مخاطر 

 التاخم

مخاطر 

تزايد 

تكاليف  

المشروع 

اكثر من 

 المتوقع

الشري   مخاطر التاخم يتحملها  X  ناشئة 

الخاص بالعادة وتُنقل الى ُمستخدم  

 الميناء 

ر يحتفظ الشري  الخاص بمخاط 

ج عن اي  االثرعلى الطلب النات

 زيادات في التعرفة

القدرة  يحتاج الشري  الخاص الى 

على زيادة اسعار )تسعيرة(  

الموانسف لكنها قدرة قد تخاع 

للتنظيم )الن رفع التسعيرة قاية 

د يحتاج  سياسية حساسة( وبهذا ق

الشري  الخاص الى دعم اضافي 

 من السلطة الُمتعاقدة 

اطر  قد يتم تخفيت المخ

متع  الى حد ما عندما يت

الشري  الخاص بحق جمع 

ة التعرفة / االسعار بالعمل

الصعبة والتي تماثل تقريبا 

مصاريف / تمويل  

 المشروع 

امكانية الحاجة للدعمف مثال:  

للتأكد من ان التعرفة ممكن  

العملة االجنبية و/او جمعها ب

التاكد من سرعة وموثوقية  

تحويل العملة المحليةف  

 عائدات المشروع  وتحويل

كانت الزيادة   في حال

بالتعرفة خاضعة  

لة  للتنظيمف قد تتولد حا

عدم اليقين. قد يستطيع 

الشري  الخاص ان 

يجعل السلطة الُمتعاقدة 

تتحمل اي فشل في 

زيادات التعرفة التي 

ا الشري   يتوقع تحقيقه 

الخاص )مثال: للتأكد  

من ان التاخم  

بالدوالر االمريكي تم 

بحدت  تمت تغطيته

 االدنى(

مخاطر 

 ستراتيجيةا

تغيير  

المساهمين 

لدى 

الشري   

 الخاص 

تعارض  

المصلحة 

بين 

مساهمين 

الشري   

 الخاص 

رة  ترغب السلطة الُمتعاقدة بالتأكد من    X  ُمط وَّ

ان الشري  الخاص الذي تمت 

 المشروع عليه يبقى ملتزما احالة 

احالة العطاء تتم على اساس خبرة 

ية ومصادرت الشري  الخاص الفن 

ذا السبب داعمي هذا  المالية وله

الشري  الخاص يجب ان يبقوا  

 مين بالمشروعملتز

تحد السلطة الُمتعاقدة من  

قدرة الشري  الخاص على 

تغيير مساهميه لفترة 

محددة من الزمنف مثال: 

اثناء فترة اغالق تام 

على األقل  -االنشاءات 

مما يعني قيام السلطة  

م  الُمتعاقدة(بفرض نظا

يحدد من التغيير في 

حاور السيطرة لدى م

الشري  الخاص بدون 

ما ال تتحقق موافقته او حيث

الشروط المسبقة التي تم 

 االتفاق عليها 

وثائق العطاء يجب ان 

تاع طلبات تفرض  

محددات على المساهمين  

 ري  الخاص لدى الش

  

مخاطر 

 استراتيجية

تغيير  

المساهمين 

لدى 

الشري   

ن  ترغب السلطة الُمتعاقدة بالتأكد م  X  ناشئة 

ان الشري  الخاص الذي تمت 

 احالة المشروع عليه يبقى ملتزما 

احالة العطاء تتم على اساس خبرة 

تعاقدة من  تحد السلطة المُ 

قدرة الشري  الخاص على 

رة تغيير مساهميه لفت

محددة من الزمنف مثال: 

في االسواق الناشئةف  

هناك محددات ومقيدات  

اكثر حول التغيير على 

السيطرة من مستوى 
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 الخاص 

تعارض  

لحة المص

بين 

مساهمين 

  الشري 

 الخاص 

ادرت الشري  الخاص الفنية ومص

المالية ولهذا السببف داعمي هذا  

الشري  الخاص يجب ان يبقوا  

 مشروعملتزمين بال

 

اغالق تام اثناء فترة 

انشاءات على االقل وفي 

بعت الحاالت لغاية اول  

سنة من العمليات  15

 شغيلية( الت

وثائق العطاء يجب ان 

تاع طلبات تفرض  

محددات على المساهمين  

   الخاص لدى الشري

 وخاصةف اي شري 

يحتاج الى   -رئيسي ملتحق 

متطلب قدرة مالية وخبرة 

نية كي يدعم الشركة التي ف

 تقوم بتشغيل الميناء 

جهة الشري  الخاص 

بسبب طبيعة المخاطر  

االعلى المرتبطة 

سواق بمشاريع اال

 الناشئة 

مخاطر 

لتعطيل  ا

الناجم عن  

 التكنولوجيا 

وهي 

مخاطر 

ة  التكنولوجي

الجديدة 

الناشئة 

التي تحل  

مكان 

التكنولوجيا 

القائمة في 

قطاع  

الموانسف 

بشكل غير 

 متوقع

رة  ان تُمرر  من غير المحتمل   X ُمط وَّ

المخاطر الى الشري  الخاص ألن  

التكنولجيا ال تشكل محور ومكون  

على  -ي في المشروع اساس

 غلباال

يجب على الشري  الخاص  

توفير خدمات تسعى الى  

ين مستمر على تحس

مستوى التغييرات  

الصغيرة يجب على 

الشري  الخاص التشغيل 

حسب افال الممارسات  

الصناعية مما يملي عليه 

ري  الخاص( بعت )الش

الواجبات منها تقبل 

 التحسينات التكنولوجية

 

الجذرية /  تحتاج التغييرات 

التنوع  الرئيسية الى

 واالختالف

لم تتم معالجتهاف بشكل  

تفصيل في اساسي بال

 االسواق المتطورة 

مخاطر 

التعطيل  

الناجم عن  

 التكنولوجيا 

وهي 

مخاطر 

التكنولوجية  

الجديدة 

الناشئة 

التي تحل  

ان مك

التكنولوجيا 

القائمة في 

قطاع  

الموانسف 

بشكل غير 

 متوقع

لمحتمل ان تُمرر من غير ا   X ناشئة 

ر الى الشري  الخاص ألن  المخاط

كون  التكنولجيا ال تشكل محور وم

على  -اساسي في المشروع 

 االغلب

يجب على الشري  الخاص  

توفير خدمات تسعى الى  

تحسين مستمر على 

مستوى التغييرات  

يرة. يجب على الصغ

الشري  الخاص التشغيل 

حسب افال الممارسات  

يه الصناعية مما يملي عل

)الشري  الخاص( بعت 

الواجبات منها تقبل 

 التحسينات التكنولوجية

 

لتغييرات الجذرية /  تحتاج ا

الرئيسية الى التنوع 

 واالختالف

لم يتم التعامل معها 

تفصيليا في االسواق 

 الناشئة 

مخاطر 

االنهاء 

لمبكر )بما ا

في ذل   

 التعوياات( 

مخاطر 

انهاء 

المشاريع 

قبل موعد  

الفترة 

  الزمنية

المقررة  

والترتبات 

الية الم

الناجمة عن  

 هذت االنهاء

رة  لتعوياات التي يتم دفعها  مستوى ا X   ُمط وَّ

بسبب االنهاء المبكر تعتمد على 

 اسباب االنهاء وعادة ما تكون: 

( إخالل السلطة الُمتعاقدة: 1

حصل الشري  الخاص على دين  ي

أكبر )قديم مستحق او له اولية  

واصول  االستحق( ودين أصغر 

 ى االصول ومستوى العائد عل

( انهاء بدون إخالل: يحصل  2

يون كبرى )ذات  الشري  الخاص د

األولوية الكبرى( والعائد على 

 االصول 

( إخالل الشري  الخاص )أ( ال 3

يمكن اعادة طرح عطاء المشروع  

الحساسية السياسية او  )بسبب

غياب اهتمام االطراف( وهنا  

يستحق الشري  الخاص مقدار  

لعادلة المعدلة  يعادل القيمة المقدرة ا

للدفعات المستقبلية مطروح منها  

يف توفير الخدمات تحت اتفاقية تكال

المشروع/ االمتياز )ب( حيثما  

يمكن اعادة طرح عطاء المشروعف 

وبهذا يستحق الشري  الخاص 

قدار )يساوي ما( يمكن ان يدفعه  م

الشري  الجديد خالل الفترة المتبقية  

يازف يطرح منه تكاليف  من االمت

كبدتها السلطة الُمتعاقدة اثناء فترة  ت

 العطاءات 

لشائع أن يكون هناك ضمان  من ا

للديون الكبرى )ذات األوليات  

الكُبرى( بأدنى حد ضمن سيناريو  

اإلنهاء يقتت أن تكون حقوق 

اص أو التسوية تحت هذا الرقم  التق

مقيدة. قد يبدو االمر وكأن ُمقرضي  

التالي غير معرضين المشروع هم ب

الل بالمشروعف وبهذا لن لإلخ

اإلنهاء  يتمكنوا من )حق( المطالبة ب

في مثل هذت الظروفف ولهذا 

يسعون النجاح المشروع 

السترجاع قروضهم في حال 

اختارت السلطة الُمتعاقدة عدم تنفيذ  

 حقوقها المعنية باألنهاء 

من العوامل المخفاة 

الرئيسية التأكد بأن 

نهاء ليست  محفزات اال

محفزات  ضاغطة )ليست 

سريعة( مع وجود عدة  

طرق )بديلة( محددة 

لكل طرف كي   بوضوح

يسعى الى تصويب وعالج 

 اي ادعاء باالخالل

 

سيحتاج الُمقرضون اتفاقيات 

مباشرة ثالثية االطراف مع 

ُمتعاقدة تُعطي السلطة ال

الُمقرضين حقوق التدخل في  

حالة نداء السلطة الُمتعاقدة  

بتها باإلنهاء المبني ومطال

لى االخالل او في حالة  ع

كان الشري  الخاص هو 

حسب وثيقة الدين. يتم  الُمخل 

اعطاء الُمقرضين فترة  

سماح لجمع المعلومات  

وادارة مشروع الشركة  

والبحث عن حلول او )في 

مطاف( تبديل/  نهاية ال

تحديث وثائق المشروع إلى 

 صاحب إمتياز بديل ومناسب 

ء الُمبكر  تعويت االنها

دا وال يتم  تم تعريفه جي

الحصول على تأمين  

المخاطر السياسية  

مخاطر ادنى   بسبب

مرتبطة بلخالل السلطة  

الُمتعاقدة بللتزامتها  

 المتعلقة بالدفع 

مخاطر 

االنهاء 

المبكر )بما 

في ذل   

مخاطر 

انهاء 

المشاريع 

قبل موعد  

مستوى التعوياات التي يتم دفعها   X   ناشئة 

االنهاء المبكر تعتمد على بسبب 

 اسباب االنهاء وعادة ما تكون: 

إخالل السلطة  ( ١)

ة من العوامل المخفا

الرئيسية التأكد بأن 

محفزات االنهاء ليست  

ضاغطة )ليست محفزات  

مخاطر حدود االقتراض  

المرتبطة بالسلطة الُمتعاقدة  

قد تحتاج الى ضمان من  

مستويات حكومية عليا 

السواق الناشئةف قد  في ا

تكمن بعت الامانات 

السيادية )من الحكومة( 

الداعمة إللتزامات 
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الفترة  ات( التعويا 

الزمنية  

المقررة  

والترتبات 

ة المالي

الناجمة عن  

 اءهذت االنه

الُمتعاقدة: يحصل الشري  الخاص  

برى )قديمة مستحقة(  على ديون كُ 

واصول ومستوى من عائدات 

 االصول 

انهاء بدون  ( ٢)

حصل الشري  الخاص  إخالل: ي

يون كبرى )قديمة مستحقة(  على د

 والعائد على االصول 

لف الشري  تخ ( ٣)

الخاص: عادة  ما يحصل الشري  

الخاص على دفعة دالة على تكلفة 

مدخالت المشروع )قيمة االنشاء/ 

ة( أو ديون كُبرى القيمة الدفتري

)القديمة المستحقة( )في بعت  

ئد الحاالت قد يكون هناك أيا ا عا

 ديون ثانوية( لالصول المستهلكة / 

في الكثير من االسواق الناشئةف من  

ائع ضمان الديون القديمة الش

المستحقة كأدنى حد في كل  

سيناريو إنهاءف وحقوق التسوية  

ر  دون ذل  العدد ُمقيد ت. قد يبدو االم

بأن ُمقرضي المشروع هم بالتالي  

غير معرضين الى إخالل  

كون الحق  بالمشروعف وهم ال يمل

اء في مثل هذت بمطالبة اإلنه

الظروفف ولهذا هم محفزوون  

نجاح المشروع للسعى في ا

السترجاع قروضهم في حال 

اختارت السلطة الُمتعاقدة عدم تنفيذ  

 حقوقها المعنية باألنهاء 

ود عدة  سريعة( مع وج

دة طرق )بديلة( محد

بوضوح لكل طرف كي  

يسعى الى تصويب وعالج 

 باالخالل اي ادعاء

 

التعوياات لامان مستوى 

 المدفوعة عند اإلنهاء 

سيحتاج الُمقرضون اتفاقيات 

طراف مع مباشرة ثالثية اال

اقدة تُعطي السلطة الُمتع

الُمقرضين حقوق التدخل في  

لطة الُمتعاقدة  حالة نداء الس

من اجل االنهاء بسبب 

االخالل او في حال كان  

الشري  الخاص هو المخل  

حسب توثيق القرض. يتم 

ضين فترة  اعطاء الُمقر

سماح لجمع المعلومات  

وادارة مشروع الشركة  

والبحث عن حلول او )في 

اية المطاف( تبديل/  نه

يث وثائق المشروع إلى تحد

 صاحب إمتياز بديل ومناسب 

الدفع لدى السلطات 

 الُمتعاقدة 

ن على المخاطر التأمي

السياسية قد يتوفر اياا 

وعلى االغلب يستهدف  

 تغطية مخاطر إخالل

السلطة الُمتعاقدة او 

الحكومة الاامنة 

بالنسبة الى التزاماتها 

 بالدفع
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بين القطاعين العام والخاص، مع مالحظات   ةلشراكمشاريع ا : األحكام التعاقدية الموصى بها ل)ب(الملحق 
 إرشادية 

 

 

هذايه والخا  يدتزو    إل  )ب(  الملحق  دف  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشروعات  الكويتهيئة  في  ذات ال  جهاتوال  ص  عامة 

بتحل صياغةو  يلالصلة  اتفاق  ينهاتام  يتمما    عادة  والتي  بها"     "موصعينة  م  أحكامبشأن    إرشادات  ب  ياتفي    ين الشراكة 

في   بنجاح   طرحهاتم  والتي  بين القطاعين العام والخاص    ةشراكمشاريع المن    للعديد  األساس  وشكلتالعام والخاص    ينالقطاع

 .اء العالمأنح يعجم

إلى أن ظروف كل    التالية،  األقسام  في  الواردة  اإلرشادية  توالمالحظا  التعاقدية  األحكام  قبل مراجعةدر اإلشارة  ومع ذلك، تج
و  مشروع ستشكل  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  صياغة تحدد  من  المطاف  نهاية    لشراكة، ا اتفاقية    في 

المعقدة    روبالنظ  .الصلة  ذات  ات ياالتفاقو الطبيعة  و  لصفقات إلى  والخاص،  العام  القطاعين  بين  أنالشراكة  يتعيّن على إلى  ه 
الخاص   القطاع  من  واألطراف  العام  ومكثفة  القطاع  دقيقة  دراسة  والمالإجراء  القانونيين  األخصائيين  والبمساعدة  فنيين  يين 

 لهيئةإحدىالمدخالت  داية مقترحة وب  كنقطةلحق )ب(  هذا الممحتويات    اعتبار، ينبغي  اتفاقيات الشراكةقبل إبرام    –المؤهلين  
ب الشراكة  العام والخاص  مشروعات  القطاعين  العامة وين  أي  وضع    فيها عندللنظر    الجهة  القطاعين    شراكة  يةاتفاقبنود  بين 

 . وض بشأنهاالتفاو  العام والخاص
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 القاهرة  القوة 1.ب

 ةاإلرشادي المالحظات 1.1.ب

 ئيسية الر الجوانب 1.1.1. ب

 :و الظروف التيتشير القوة القاهرة بشكل أساسي إلى األحداث أ

 ؛ و ةالمتعاقد األطراف سيطرةوتعتبر خارجة عن إرادة  )أ(

المستحيل   )ب(  التعاقدية  جميع  بالوفاء    األطرافأحد  على  تجعل من  أنها ذات أو جزء هام منها  التزاماته  )أي 
 (.ةالتعاقديامات تنفيذ االلتزما يتعلق بفي  تقييديةطبيعية 

المالية والمتعلقة بالوقت   اآلثارتوزيع    فيشراكة بين القطاعين العام والخاص  الرة في اتفاقية  الهدف من أحكام القوة القاه  يتمثل
ركة خاصة )شري  القطاع  ( التي تبرم اتفاقية شراكة مع شالجهة المتعاقدة)  العامة  الجهةة القاهرة بين  التي تنتج عن أحداث القو
قوة قاهرة ألنه يتخطى سيطرة    حد  وقوع    يتم تقاسم مخاطرين بأن  لكل من الطرف  المبدئيفتراض  االالخاص(. يجب أن يكون  

 . امثار المترتبة عليههذا الحد  أو  مخاطرإلدارة  مخرا الطرفين وال يكون أي من الطرفين في وضع أفال من الطرف 

عادة  و تتم  أنه  حين  مفي  بشكل  األحكام  صياغة  يكون    ما  غالبا   المتضررشترك،  األرجح    الطرف  القطاع  هو  على  شريك 
 ، ومنها: جهة المتعاقدةوهذا يثير بعض القضايا المهمة لل الخاص

 أنها أحداث قوة قاهرة؛ ما هي األحداث التي يمكن اعتبارها على   )أ(

سبيل المثال، عن زيادة  لحادث صوة قاهرة )على    نتيجة    شريك القطاع الخاص ما إذا كان ينبغي تعويض   )ب( 
 ات( وكيف؛ التكاليف و/أو خسارة اإليراد

نتيجة   )ج(  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  اتفاقية  بموجب  الرئيسية  المراحل  تأجيل  ينبغي  كان  إذا  ما 
 ث قوة قاهرة وإلى متى ينبغي تأجيلها؛لحد

إعفاء   )د( ينبغي  كان  إذا  القطاما  الخاص شريك  المتعأو    ع  اتفاقية   اقدةالجهة  بموجب  باألداء  التزاماته  من 
الفسخ بسبب    مخاطرذات الصلة )على سبيل المثال،    تداعياتين القطاعين العام والخاص ومن الالشراكة ب

 التقصير(؛ و

ة لفترة زمنية  نبغي فسخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذا استمر حدث قوة قاهرما إذا كان ي )ه( 
 ا هو التعويض عن الفسخ الذي يجب دفعه، إن وجد. كبيرة وم

جل اعتبار حدث ما على أنه حدث قوة قاهرة، قد يتطلب التعريف أيضا  أن الحدث لم يكن قابال  للتوقع أو إذا كان قابال   من أ
بين  ل الممارسة  وتختلف  تجنبه.  الممكن  من  يكن  لم  أنه  تعتمد    البلدانلتوقع،  أساوقد  قانونية  مفاهيم  طبيعة على  أو على  سية 

ال القسم ب.  المتفق عليها ألحداث  قائمةومدى  القاهرة. ويّوفر  نموذج صياغة يشمل ويستبعد على حّد سواء مفهوم    1.2القوة 
  قابلية التوقع.

 

 األحدا   من األخرى األنواع مع العالقة 1.1.1.ب
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ي يتم تقاسمه تالقوة القاهرة ال  مخاطريشمل عادة   تنين من القطاع الخاص،  في عقد تجاري تقليدي، على سبيل المثال بين كيا
حاالت  بي األطراف  قاهرة  ن  "قوة  بـ  إليها  اإلشارة  تتم  ما  غالبا   )التي  واألوبئة  الطبيعية  الكوارث  مثل  والقدر"  "القضاء 
يص )التي غالبا  ما  قطاع العام بمنح التراخيعية"(، فضال  عن األحداث "السياسية" مثل اإلضرابات العامة والتأميم ورفض الطب

 قاهرة السياسية"(. تتم اإلشارة إليها بـ "القوة ال

قطاع العام، يتم إجراء ال  جهات  هو إحدىطويلة األجل بين القطاعين العام والخاص، إذا كان أحد الطرفين    اتفاقية الشراكةفي  
من اتفاقية الشراكة وكيف ينبغي توزيع كل    التي قد تنشأ خالل مدةوقوة قاهرة  السياسية التي تمثل  حداث  األفحص دقيق لنوع  

 اتحملهأن يبين الطرفين، أو  توزيعها  وحدها، أو  المخاطر    أن تتحمل الجهة المتعاقدة. إن تقرير ما إذا كان ينبغي  طرهذه المخا
الخاص  شريك أن يمثل صعوية  ،  كمخاطر تجارية  القطاع  العملية. وسيعيمكن  الممارسة  الفي  البلد    وضع فيتمد حتما  على 
في عرضه من  قيمته    حددشريك القطاع الخاصوى النفقات الطارئة الذي سيلحدث الذي يجري النظر فيه ومستاونوع  المعني  

ي تال  ةطر السياسياخمالمثال، في حين أنه من المقبول عادة  أن نوع ال  يتحّمله. على سبيلسأجل تغطية الخطر إذا كان هو من  
الموقف  إال أن  م الكامل لمشروع الشراكة،  التأمي  مثلجراءات التي تتخذها الدولة  شمل اإلتكامل  بشكل    الجهة المتعاقدة  اتتحمله
  ،إلى حد كبير مستبعد الخارجية أو المدنية الحرب أحداث من نوع أي كان إذاف المعني. البلدأحداث الحرب سيعتمد على  إزاء

يكون   الخاص قد  القطاع  مع    مطمئنا    شريك  سع  قاهرة  قوة  بارهباعت  الخطرللتعامل  سيكون  وبالتالي  الطرفين  بند  يتقاسمها  ر 
لحرب في البلدان األكثر عرضة حيثما تكون مخاطر ا  هأن  غير  .منخفض نسبيا  المقدم منه    عرضالنفقات الطارئة الوارد في ال

مرتفع لبند سعّر  ضع  ي)أو بدال  من ذلك سالق  لتحمل أي مخاطر على اإلط  الخاص مستعدا  القطاع    شريكمرتفعة، قد ال يكون  
. أو حتى ال يمكن تحملها(مكلفة للغاية  اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص    تبدواالنفقات الطارئة في عرضه بحيث  

بشكل أكثر    فيهار  ، أو النظالجهة المتعاقدة  تتحملهاهذه األحداث على أنها مخاطر    اعتباراألنسب  هذه الحالة، قد يكون من    وفي
 .ئيةانتقا

تحميل   سيتم  كان  المتعاقدةإذا  ال أحدوحدها    الجهة  المخاطر  أن  اث  المرجح  من  تناول  سياسية،  إلى  حاجة  هناك  هذه  تكون 
ناتجة  أحداث  كهذه الفئة  إطار  األحداث في  يتم اعتبار  ،  )ب(حق  في هذا الملومنفصلة في أحكام مخصصة.  بصورة  األحداث  

الخاص  النص  ملتها بشكل منفصل في  ". وتتم معامادي وسلبي  "إجراء حكوميعن   مناقشتها بمزيد من   تتمسوبها  التعاقدي 
القطاع الخاص على    بدال  من ذلك، عندما يوافق الشركاء منو.  18المادي والسلبي(اإلجراء الحكومي  )  2التفصيل في القسم ب.

عامل معها من خالل أحكام تقاسم مخاطر  يمكن التف،  ا  نشأ محدودنوع المخاطر السياسية التي من المرجح أن تاحتمال وقوع  أن  
)مثل انتهاك العقد من قبل   الجهة المتعاقدةطرها إما  اخماألحداث الخاصة التي يتحمل  ناول  ، مع أحكام منفصلة تتالقوة القاهرة

 19.شريك القطاع الخاصتغير في القانون( أو حدوث أو  متعاقدةالجهة ال

الذي يكون قادرا   ينبغي نسب المخاطر إلى الطرف    –دأ األساسي هو نفسه  ائب أو خاطئ ويبقى المبليس هناك من نهج ص
إدارتها   و/أو  عليها  السيطرة  أفضل  على  الشراكة  بشكل  اتفاقية  تعالجها  أن  قدوينبغي  بأقصى  تتسم  من  بطريقة  ممكن  ر 

 الوضوح.
 

 البند التعاقدي   1.2.ب

 التوقاع قابلية فهوم م يتامن مفتوحف  شامليف : تعر1الصياغة رقم   خيار  1.2.1.ب

 تعريف حدث القوة القاهرة 

 :أي حدث أو ظرف أو مزيج من األحداث أو الظروف حدث القوة القاهرة"، يعني " الحاليد الشراكة  في عق (1)

ل (أ ) المعقولة  السيطرة  المزيج من األحداث أو الظروف   المتضررلطرف  يتخّطى  بهذا الحدث أو الظرف أو 
 "(؛ لمتضررالطرف ا)" 

 
  التمويل   مؤسسةب  الخاص  Zambia Scaling Solar Programme  مثل)  أفريقيا  في  لطاقةا  مشاريع  بعت  في  المثالف  سبيل  على   النهجف  من  النوع  هذا   رؤية  يمكن  18

 (.  ليةالدو
  في   إبرامها   تم)كما    الميات  وتحلية  الطاقة  توليد  محطة   I  الشمالي   ورالز  مشروع   لمرحلة   إبرامها  تم  التي  الميات  وشراء  الطاقة  تحويل  التفاقية  النهج  هذا   اختيار  تم  أنه  يبدو 19

  وبموجب   .الشمالي  الزور  مشروع  من  الثانية  للمرحلة  العروض  تقديم  طلب   في  إدراجه  تم  كما  المياتف  وشراء  الطاقة  تحويل  ةاتفاقي  مشروع  وكذل (  2013  ديسمبر

 ة للقو  العام  الحكم  من  زء كج  يُشمل  والذي"(  الحكومية  المخاطر )"حد     األحدا   من  منفصل  كنوع  القانون  في  التغير  وكذل   السياسية  األحدا   تسجيل  يتم  االتفاقياتف

 . القاهرة
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الطرف  منعه أو تجنبه أو التغلّب عليه من قبل  عا ، أو إذا كان قابال  للتوقّع، لم يكن من الممكن  لم يكن متوقّ  (ب )
 بعد اتخاذ كافة االحتياطات المعقولة والعناية الواجبة؛  المتضرر

المتضررالطيجعل   (ج ) بم  رف  التزاماته  من  مهم  جزء  أو  لكل  االمتثال  على  قادرا   غير  عقد مباشرة   وجب 
 ؛ والحاليالشراكة  

إل ( د ) مباشرة  نتيجة  المتضرر ليس  الطرف  بموجب  لتزامبإ  خالل  الحالياته  الشراكة  يتعلق عقد  ما  في  أو   ،
  للقانون   االمتثال   زاماتااللت  تشكل  أن]يجب  اتفاقية مشروع أخرى.  ، بموجب أي  شريك القطاع الخاصب

 [المطبّق

ة، على أن تستوفي المعايير المنصوص عليها  الحصر، الظروف التاليال  سبيل المثاليشمل حدث القوة القاهرة، على  (2)
 ( أعاله:1)1.1في البند 

والوباء (أ ) العواصف    الطاعون  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  الطبيعية،   والتيفون  واإلعصار والكوارث 
ووا  والزوابع والتسونامي  األرضية  واالنهيارات  البركاني  والنشاط  والزالزل  الثلجية  الفيضانات لعاصفة 

 اف؛ والبرق والجف

  شريك القطاع الخاص إهمال    ليس بسبب)  الكيميائي  أو  وجيالبيول  أو  النووي  التلوث  أو  االنفجار  الحريق أو (ب )
 (؛ مقاوليه أو أي مقاول من الباطن أو مورد أو بائع تابع لهأو 

أ ا (ت ) كانت معلنة  )بمام غير معلنةلحرب )سواء  المسلّح  والنزاع  ذلك على سبيل   (،   في 
الهجومثال  ال الحصر  األعمال ال  أو  العسكري(  الحظر  أو  الحصار  أو  العدواني    م 

القتالية أو الغزو أو عمل عدو أجنبي أو عمل إرهابي أو تخريب أو قرصنة ]في كل  
 ؛ [البلد  الذي يحدث خارج ،حالة

األ (ث ) والتمرد  هلية،الحرب  الشغب  المغتصبة،   والسلطةوالثورة،    وأعمال  أو  العسكرية 
المدني  والعصيان ،ئيالغوغا والعنف ،المدني ضطرابوالعصيان أو اال   فاضات،واالنت
 [. البلد خارجالذي يحدث  في كل حالة،  ]،

 أو [؛ البلد خارج تحدث]التي  المؤينة اإلشعاعات أو التلّوث اإلشعاعي (ج )

  الل المصانع واإلضرابات، واإلغالق، واإلضراب الجزئي، واحت   المقاطعة،   مثل   العامة   العمالية االضطرابات   ( ح ) 
  والخاصة   والخاص   العام   القطاعين   بين   شراكة ال   لمشروع   فريدة   هي   التي   المماثلة   األحداث   باستثناء   والمباني، 

 [. البلد   خارج   والتي تحدث   من الباطن ]،   مقاوليه أو    شريك القطاع الخاص ب 

 

 القاهرة  القوة حدث  ار المترتبة علىاآلث

يُعفى   (3) قاهرة،  قوة  حدث  وقوع  حال  ب  المتضررالطرف  في  التزاماته  الشراكة موجب  من  يستوفي    عقد  أن  شريطة 
 ( أدناه. 4متطلبات البند )

 :الطرف المتضرر( أعاله، يتعيّن على 3ليتّم إعفاءه بموجب البند ) (4)
[ من التاريخ الذي يصبح فيه على  عمل يوم    (●)الل ]    [  خفي كل األحوال  في أسرع وقت ممكن عمليا ، و (أ )

قاهر  قوة  أن علم بأن حدث  المرجح  أو من  التزاماته  يتسبب    ة تسبب  الشراك بم اإلخالل بأي من  ة  قتضى عقد 
تقديم  بإعفائه من التزاماته بموجب عقد الشراكة، بما في ذلك  يطالبه  ، أن يعطي الطرف اآلخر إشعارا   الحالي 

(  3القاهرة، و) طبيعة حدث القوة  حول  ( تفاصيل كاملة  2حدث القوة القاهرة، و) قوع  و قبولة تثبت  م ( أدلة  1) 
حدث  اآلثار المترتبة على  ر المتخذة للتخفيف من  ( تفاصيل التدابي 5( مدته المحتملة؛ و) 4وع الحدث؛ و) تاريخ وق 

 القوة القاهرة. 

باألحدا  التي    قائمة 

بشأنها  التفاوض  سيتم 

المشروع   لظروف 

المحددةف مع األخذ في  

إذا  اال ما  أياا  عتبار 

كان ينبغي التعامل مع  

معينة   سياسية  مخاطر 

منفصل   بشكل 

"إجراء باعت   بارها 

تأثير   ذات حكومي  

 ال   أم" جوهري سلبي
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إليه في البند )أ( أعاله، أن يبلغ  [ من استالم اإلشعار الُمشار  عمل يوم   (●)]    [  خالل   ( ب ) 
لومات المتعلقة  المطلوب، فضال  عن المع الطرف اآلخر عن التفاصيل الكاملة لإلعفاء  

اآلثار المترتبة على  للتخفيف من    رف المتضرر الط بكافة اإلجراءات المتخذة من قبل  
 حدث القوة القاهرة؛ 

 لطرف اآلخر:  ل يثبت    أن  ( ج ) 

(i)   بإمكان يكن  لم  المتضأنه  أو    ررالطرف  الحدث  هذا  وقوع  تفادي  الباطن  من  اآلثار  ومقاوليه 
 خذوها، من دون تكبّد تكلفة كبيرة؛  ل خطوات يُتوقع أنهم اتمن خالالمترتبة عليه  

(ii) مباشرة ضرورة اإلعفاء المطلوب؛بصورة  ترتب عليهلقاهرة أّن حدث القوة ا 

(iii) ف من حدة اآلثار لم يكن بإمكان الطرف المتضرر أن يعمل بصورة معقولة على التخفي
للخدمالمترتبة بديلة  موارد  إلى  اللجوء  ذلك من خالل  في  بما  وم،  والمواد  والمعدات  عدات  ات 

 البناء، من دون تكبد تكلفة كبيرة؛ و

(iv)   أجل  افة  يبذل ك  المتضرر  الطرفأّن المعقولة من  التزاماته بموجب عقد   تنفيذ الجهود 
 . والتي تأثرت نتيجة لهذا الحدثالشراكة 

راكة  عقد الشلتزاماته بموجب  ( أعاله، يُعذر عندها من أداء ا4اللتزاماته بموجب البند )  الطرف المتضررتثل  إذا ام (5)
 دث القوة القاهرة.أو التأخر في األداء بسبب ح  طالما كان مقل هذا االمتناع أو اإلعاقة الحالي

ت (6) تم  البند )  قديم]إذا  المطلوبة بموجب  التواريخ4المعلومات  البند، عندها ال يحق   ( أعاله بعد  إليها في ذلك  الُمشار 
 المعلومات بشأنها[. في تقديم  خر اء خالل الفترة التي تأالحصول على أي إعف  المتضررللطرف 

حدث القوة    توقفبعد    ةعمليمن الناحية الإخطار الطرف اآلخر في أقرب وقت ممكن    لمتضررالطرف ايتعيّن على   (7)
أو   لمالقاهرة  الحدث  هذا  ي  أن  المتضرر  عيقيعد  الطرف  بااللتزامات    قدرة  الوفاء  عقد على  بمقتضى  السارية 
حكام التي كانت موجودة مباشرة   وفقا  لأل  تنفيذ عقد الشراكة الحاليار، تتم مواصلة  . وبعد هذا اإلخط الحاليالشراكة  

 قبل وقوع حدث القوة القاهرة. 

 طويلة  لفترةتستمر بسبب قوة قاهرة العقد  فسخ

استمّر   (8) متواصلةإذا  لفترة  قاهرة  قوة    وفقا    الطرفين،   من  ألي  يجوز  ،[تقويميا    يوما    360-180]   عنتزيد    حدث 
بفسخ العقد على أن يعتبر إلى الطرف اآلخر    خطي  إشعارتقديم  من خالل    عقد الشراكة الحالي  يفسخأن    ،هلتقدير
استمرا  فيو  استالمه.  من  [تقويميا    يوما  (  30)  ]ثالثينبعد  نافذا    القاهرة  حالة  القوة  حدث  فترة  ب ر   الثالثين]نهاية 

الشر  ينتهي  هذه،  ( يوما [30) الذي    إشارة إلى رقم  تُدرج ]  للبند  وفقا    اكةعقد  ل  [العقد  فسخ   ينظمالبند  ريك شويحق 
  الفسخ التعويض عن    بند  تُدرج إشارة إلى رقم]  البندالمنصوص عليه في    التعويض  الحصول على  القطاع الخاص

 .رة[قاه قوة بسبب

 

 20  عفهوم عدم قابلية التوقا شاملة باألحدا  المحددةف ال يوجد م قائمة:  2خيار الصياغة رقم   1.2.2.ب

 التعريف المطلوب 

 بعد تاريخ عقد الشراكة: ما يلي  يعني حدوث  "حدث القوة القاهرة"

 
  .11 رقم  الحاشية في المذكورة  الميات  وشراء الطاقة تحويل اتفاقيات في القاهرة  القوة أحكام ارإط  في التوقاع قابلية عدم مفهوم إدراج يتم لم 20

  الزمنية  المدة  هذت  تتطلب

  يقدم  أن يجب - متأنية ةدراس

  مع  ولكن   موعدت   في   اإلشعار
  المتارر   للطرف  السماح

  لوضع   معقول   بوقت

للت  استراتيجية خفيف كاملة 
 من التداعيات.
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 أو  خريب؛ ت  أو يةإرهابأعمال  أو مسلح  نزاع أو  غزوأو حرب أهلية أو  حرب (أ)

مقاوليه  أو    اصشريك القطاع الخن جانب  عن أفعال أو خرق م  ناتجا    سببه  أو  التلوث  مصدر  يكن  لم  ما   بيولوجيكيميائي أو  أو    نوويتلّوث   (ب)

 أو  الباطن؛  من

 الصوت،ة سرعتنتقل بسرعة تفوق  أجهزة نع موجات الضغط الناجمة  (ت)

المتضررأي من الطرفين )" أن يصبح    يترتب عليه بشكل مباشر الوفاء  "( غير قادرا  علالطرف  التزاماته أو جزء كبير منهاى  عقد  بموجب    بجميع 

 .الشراكة الحالي

 لقاهرة القوة ا  ر المترتبة علىاآلثا

بموجب عقد الشراكة أو أن ينسب   ه التزاماتبأي من  طرف اآلخر  الإخالل  مطالبة عن    يرفع ال يجوز ألي طرف أن   (1)
تعذر عليه  قع حدث قوة قاهرة وطالما والطرف    أي مسؤولية للطرف اآلخر عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها ذلك

ه(، ( أدنا7)1.1( أو  5)1.1بالبندين  اإلخالل  لتباس )دون  لقاهرة ذلك. ولتجنب االأداء التزاماته بسبب حدث القوة ا
[ إذا  شريك القطاع الخاص  خاللمصطلح معّرف إلأدخل  بسبب ]  عقد الشراكة الحاليفسخ    جهة المتعاقدةال يجوز لل

 [ بسبب حدث قوة قاهرة.شريك القطاع الخاص لإخال] كان

أدخل    نتيجة لـ ]أو أي خصومات تمت  أي خصومات    ؤثر على أي حق في إجراء( أعاله ما ي 1في البند ) يوجد  ال (2)
 [ في الفترة التي استمّر فيها حدث القوة القاهرة.آلية التسعير والدفعناول إلى البنود التي ت  إحالة

جب إخطار الطرف اآلخر في أقرب وقت ممكن عمليا . وي  الطرف المتضررة، يتعيّن على  عند وقوع حدث قوة قاهر (3)
  الطرف المتضرر يره على التزامات  وة القاهرة، بما في ذلك الدليل على تأثقاصيل حدث الأن يتضمن اإلخطار تف

 وأي إجراء مقترح للتخفيف من تأثيره. 

يتعيّ  (4) اإلخطار،  هذا  بعد  عمليا   ممكن  وقت  أقرب  مع في  التشاور  الطرفين  على  ن 
ناسبة لالتفاق على الشروط المنية وبذل كافة الجهود المعقولة    نبعضهما البعض بحس

من   على  ثار  اآلللتخفيف  الالمترتبة  القوة  وتسهيل  حدث  تنفيذ  قاهرة  عقد استمرار 
 الشراكة. 

[ يوما  من تاريخ بدء حدث القوة  120بعد ]  يأتيفي حال عدم االتفاق على مثل هذه الشروط في أو قبل التاريخ الذي   (5)
الوفاء بالتزاماته    الطرف المتضرر  لم يستطعيث  بح  تداعياتهبقيت  إذا  و  وبقي حدث القوة القاهرة مستمرا  أ  القاهرة
الحالي  بموجب الشراكة  ]  عقد  عن  تزيد  )180لفترة  البند  مراعاة  مع  عندها،  يوما ،  من  6[  ألي  يجوز  أدناه،   )

 [ يوما  إلى الطرف اآلخر. 30]مدته إشعار خطي تقديم راكة من خالل الطرفين فسخ عقد الش

 ( أدناه:7( أعاله أو البند )5د )بموجب البن عقد الشراكةفي حال فسخ  (6)

أدخل إشارة إلى رقم البند الخاص    ]  لمادة رقموفقا  ل  الجهة المتعاقدةب الدفع من قبل  تعويض متوج اليكون   (أ )
 [؛ أو ةالتعويض عن الفسخ بسبب قوة قاهرب

ح  مصطلأدخل  حقوقه في أي ] بنقل ملكيته وحصته و  شريك القطاع الخاصأن تلزم    جهة المتعاقدةيجوز لل (ب )
 .الجهة المتعاقدةإلى ا هفي ما يتعلق ب وأ[ محدد ألصول المشروع ذات الصلة

الخاص  قدمإذا   (7) القطاع  إلى    شريك  المتعاقدةإشعارا   البند )  الجهة  الشراكة   في فسخ  تهرغبب( أعاله  5بموجب  ،  عقد 
  بعد   يصادف أول يومخ الذي  خطيا  في أو قبل التاريإما قبول هذا اإلشعار أو اإلجابة    جهة المتعاقدةعندها يجوز لل

تاري10]  انقضاء من  أيام  استالمه  [  بخ  مطالبتها  عن  الشراكة.  تعبر  عقد  المتعاقدة مواصلة  الجهة  قيام  حال   وفي 
 ، عندها: القطاع الخاص بتقديم إشعار من هذا القبيل إلى شريك

حد    وقع  إذا  المثالف  سبيل  على 

مرحلة خالل  القاهرة  البناء   القوة 

للطرفين االتفاق على    والتشييدف يمكن

األساسية  المراحل  تواريخ  تأجيل 

لصلة لفترة معقولةف مع مراعاة ذات ا

 التأثير المرج  للتأخير. 
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[ ابتداء   لدفعات اإلتاحة  يُدرج مصطلح معّرف  ]  اصلشريك القطاع الخأن تدفع    الجهة المتعاقدةيتعيّن على   (أ )
 قديم ( أعاله كما لو أن تم ت5فيه بموجب البند )  عقد الشراكةخ الذي كان ليتم فسخ  من اليوم الذي يلي التاري

 و [ بالكامل؛يُدرج مصطلح معّرف للخدمة ]

الجهة  ن  مالمقدم  [ يوما (  30ن ]مّدة اإلشعار الخطي )على أال تقّل عإال بعد انقضاء    عقد الشراكةال يُفسخ   (ب )
 .  عقد الشراكةفي فسخ ها بشأن رغبت شريك القطاع الخاصإلى  المتعاقدة

المعقولة لمنع والتخفعقب وقوع حدث قوة قاهرة،   (8) ثار اآليف من  على الطرفين في كافة األوقات بذل كافة الجهود 
على   على  المترتبة  ويتعيّن  تأخير  المتضررأي  است  الطرف  مدة  القاهمرارية  طوال  القوة  كافة   رةحدث  اتخاذ 
ل وفقا   المتممارسات  لالخطوات  المجال  الجيدة  هذا  في  عليها  على  عارف  علىللتغلب  المترتبة  القوة    اآلثار  حدث 

 . حدتها القاهرة أو التخفيف من

القاهرة أو  إخطار الطرف اآلخر في أقرب وقت ممكن عمليا  بعد أن يتوقف حدث القوة    المتضررالطرف  يتعيّن على   (9)
أثره ع المتضررزوال  الوفاء بااللتزامات    لى قدرة الطرف  . وبعد هذا  جبة بمقتضى عقد الشراكة الحاليالواعلى 
 قبل وقوع حدث القوة القاهرة.وفقا  لألحكام التي كانت موجودة مباشرة  يستمر تنفيذ عقد الشراكة اإلخطار، 

 

 المادي والسلبيالحكومي  اإلجراء 2.ب

  إرشادية حظاتمال 2.1.ب

الحكومي  ينطبق مف العقود،  المادي والسلبيهوم "اإلجراء  العام والخاص،  " على  الشراكات بين القطاعين  اتفاقيات  حيث مثل 
 عادة :  المادي والسلبي جراء الحكومي أحد الطرفين كيان من القطاع العام أو حكومة. إن أحداث اإل يكون

 اقدية؛ و/أومن أداء التزاماته التعالقطاع الخاص  شريكتؤّخر أو تمنع  )أ( 

 القطاع الخاص؛ و  كشريعلى  مادي وسلبيلها تأثير مالي  )ب( 

العامةسيطرة    تندرج ضمن )ج(  العامةالحكومة أو  /الجهة  الجهة  إدارتها بالحكومة  / أن  القدرة على  شكل  يمتلك 
 القطاع الخاص،  شريكبالمقارنة مع أفضل 

ال المخاطر  تُنسب عادة   إلوبالتالي،  العامةى  مرتبطة بهذه األحداث  المحتمل ألح/الجهة  التأثير  داث اإلجراء الحكومة. وبسبب 
وم شريك  سيق،  المقابلعلى أداء التزاماته التعاقدية والحصول على    شريك القطاع الخاصعلى قدرة    المادي والسلبيالحكومي  

الخاص احتمال  رضيه  قوم  القطاع  األحداث  بتقييم  هذه  أي  وسي بعناية  وقوع  لإلجراءمهماحتماالت  توقعون    ةالحكومي  اتة 
التي والسلبية  ت  المادية  وبالتالي،  سيتم  بالهدف من  يتمثل  حديدها.  الخاص  الحكومي  البند  والسلبياإلجراء  تحميل   المادي  هو 

المتعاقدة األنوا  الجهة  من  بعض  عليها  المتفق  السياسيةع  المترتبة على، ومعالجة  المخاطر  المخا  اآلثار  تحدث هذه  التي  طر 
 اإلعفاء والتعويض المناسبين. القطاع الخاص منح شريكو

  بـ   والسلبي   المادي   التأثير  ذات  ةالحكومي  ات اإلجراء  أحداث  إلى   أيضا    اإلشارة  تتم  ،(1.1.1. ب)  القسم  في   ذكره  دور  وكما
الناو".  سياسية  أمور  عن  الناتجة  القاهرة  القوة"   أو"  ياسيةس  مخاطر"    بين   لفاصلا  حد ال  رسمحية العملية  غالبا  ما يصعب من 

 تحملها  الخاص   القطاع  شريك من  يُتوقع  التي)  التجارية  المخاطر  بعض  وبين(  متعاقدةال  الجهة   إلى   ةالمنسوب)  السياسية  المخاطر
 المعني،  البلد  في  بالحرب  المتعلقة  األحداث  تشمل  والسلبي  المادي  الحكومي  اإلجراء  داثأح  أن  عادة    المقبول  ومن (.تقاسمها  أو

  ذلك   في   بما)  والخاص  العام  القطاعين   بين  الشراكة  مشروع  مصادرة  أو  الكامل  التأميم  مثل  للدولة،  المتعمدة  الاألفع  عن  فضال  
  وحظورات   الدولية  للدفعات  وقف   وإعالن (  زمنية  فترة  ىمد  وعلى   مباشر  غير  بشكل  يتم  ما  غالبا    الذي   التدريجي،  اليد   وضع
  عام   كيان  أي   أو  المتعاقدة  الجهة  إخفاقات  والسلبي  المادي  الحكومي  اءاإلجر  يشمل  وقد.  أجنبية  عملة   إلى   العملة   صرف   على 
 .االلتزامات لبعض االمتثال أو التراخيص منح في آخر

بطريقٍة مختلفٍة بما أن المخاطر   المادية والسلبية  ةالحكومي  اتاإلجراءة بالخاصحكام  يمكن تنظيم األحتى عندما يتم إدراجها،  
اقدة أن تعالج أحداثا  مثل التغير في القانون المتع  جهاتعلى سبيل المثال، قد تختار بعض الآخر. ف  من بلد إلىياسية تختلف  الس
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الخاصة  حكام  ضمن األاقدة أخرى قد تدرجها  متع  جهاتفي أحكام منفصلة، في حين أن    من جانب الجهة المتعاقدةتقصير  الو
  .21 يةالمادية والسلب ةالحكومي اتاإلجراءب

الملحق  و هذا  مقارنة  ،  )ب(في  الحكومي  يمكن  اإلجراء  والأحداث  القاهرة    سلبي المادي  القوة  أحداث    كونبشكل واضح مع 
 .التعاقدي الخاص بها البندكل منفصل في بشتناولها يتم بالتالي و الجهة المتعاقدةبالكامل إلى مخصصة وقوعها  مخاطر

 

  التعاقدي البند 2.2.ب

 والسلبيالمادي إلجراء الحكومي تعريف ا

الحالي ألغراض   (1) الشراكة  الحكو  فإن،  عقد  يعني "  المادي والسلبيمي  "اإلجراء 
المتعاقدةمن جانب    امتناعأي عمل أو   معنية ]يُرجى   جهة عامة أو أي    الجهة 
عقد  ( أدناه، يحدث خالل مدة  1في البند )  محددم األمر[ أو حدث  التحديد إذا لز 
الحالي )أ( يترتب عليه  و  الشراكة  أن  الذي  القطاع يبشكل مباشر  صبح شريك 

التزاماته بموجب عقد الشراكة  لتزام بكل أو بعض  غير قادرا  على اإل  الخاص
)الحالي   تأثير2و/أو  له  أو عائدات[  ]جوهري[  (  ]تكاليف  تُدرج  ]  سلبي[ على 

 [. المصطلحات المعّرفة

 :ف التاليةويقتصر على الظرويعني  امتناعأي فعل أو  فإن أعاله،  (1) ألغراض البند (2)

أي   (أ ) عامةتخلف  منح    جهة  عن  القطاع  معنية  أي   الخاصشريك 
تصر أو  أداء  يترخيص  ألغراض  مطلوب  الخاص ح  القطاع   شريك 
الشراكة، وفي كل   و/أو تنفيذ حقوقه بموجب عقد  هاللتزاماته أو تجديد

إذا  ، إال [واجب التطبيق]القانون تي يحددها الزمنية ال دةحالة ضمن الم
 ; [ب التطبيقواجللقانون ] شريك القطاع الخاصقصير ناتج عن عدم امتثال كان هذا الت

 ،غزوال(، أو  غير معلنةكانت معلنة أم  من أعمال الحرب )سواء    أي عمل (ب )
أجنب  سلح،م  زاعنأو   عدو  عمل  أو  أو  حظر،  أو  حصار،  أو    ثورة ي، 
  [داخل ]اسم البلد[ يحدث]

 [؛ في ]اسم البلد[ مصدره] المؤين، إلشعاعا أو اإلشعاعي التلوث (ت )

أعمال (ث ) أو    أي  تمرد  أو  إرهابي  أو  مدني  اضطرابشغب  حملة   عمل  أو 
  ؛[ [البلد]اسم    داخل يحدثإرهابية ]

الرغبة في    ال يكون سببه األساسي  جزئي  أو   إضراب مقننأو    أي إضراب (ج )
من أجل الحفاظ على ظروف العمل    المتضررالتأثير على أعمال الطرف  

 ؛ [[ داخل ]اسم البلد يحدثتحسينها ] أو المتضررن قبل الطرف م

استمالك   (ح ) تأميم    إلزامياذ  استحو  أوأي  أي  أو  قبل  أص  معنية  جهةمن  ل  ولألي  حق  القطاع  أو  شريك 
 ؛ كهاالتي يمتل سهماأل من أي  ذلك في بما ،الخاص

ته  صحأو على    شراكة الحاليعقد ال  مشروعيةيؤثّر سلبا  على    جهة معنيةمن قبل أي    امتناعأي عمل أو    (خ )
 تنفيذ؛ ولل تهأو طابعه اإللزامي أو قابلي

 
 تحويل  اتفاقيات  بموجب  والسلبي  المادي  يرالتأث  ذات  الحكومي  جراءاإل  وأحدا   القاهرة  القوة  أحدا   من  كل  مع  التعامل  بكيفية   يتعلق  ما  في  20  رقم  الحاشية  انظر 21

  .الكويت  في مؤخرا   المبرمة اتالمي  وشراء الطاقة

تفادي    حيثما  ينبغيف وضع معايير  أمكنف 

النزاع إلى    خطر لتقليل    ة معرفغير  مادية  

ممكن. حد   أدنى 

"التأثير    وفي الصياغة  استخدام  حالة 

  المستحسن   نم  فلنه"ف  والسلبي  لماديا
 .محدد  نقدي تأثير إلى بالرجوع تعريفه

 بعناية  المطبق  القانون  فتعرييجب  

  سياقات   في  أياا  يستخدم  كان  إذا

 القانون في التغيير مثل  أخرى

 للموقف وفقا   الصياغة

 في الصدد هذا  في لمعتمدا

 القاهرة  القوة أحكام
 

 للموقف وفقا   الصياغة

 في الصدد هذا  في المعتمد

 القاهرة  القوة أحكام
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)على سبيل المثال،   المنافسة التحتية    البنىأي حدث خاص بمشروع الشراكة مثل إنشاء بعض  إضافة  تتم  ] ( د )
 حدث   أو(  والخاص   العام  القطاعين  بين  الشراكة  بموجب  مرور  برسممقامة  الطريق مجاني متاخم للطريق  

 .[تلوث

 المادي والسلبيراء الحكومي اإلج ثار المترتبة علىاآل

حكومي   (3) إجراء  حدوث  حالة  وسلبيمافي  )دي  يُعذر  1،  الخاص(  القطاع  بموجب    شريك  التزاماته  أداء  عقد  من 
التنفيذ أو اإلعاقة    الشراكة التنفيذ  طالما كان عدم  التأخر في  ( يحق له  2و)  مادي وسلبيبسبب إجراء حكومي  أو 

 [. البند الكامل]حكام هذا البند ألوفقا  بناء على و، وفي كل حالة الحالي عقد الشراكةعويض بموجب  الحصول على ت
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  :شريك القطاع الخاص(، يتعيّن على 3للحصول على إعفاء بموجب البند ) (4)

عمليا   (أ ) أقرب وقت ممكن  ]في  أية حال خالل  التاريخ  ⚫، ]وعلى  يوم عمل[ من   ]
فيه   يصبح  الالذي  القطاع  إجر   خاصشريك  بحدوث  علٍم  حكومي  على  مادي اء 

إعطاء  وسلبي المتعاقدة،  و/أو   لبهايطاإشعارا     الجهة  تعويض  على  بالحصول 
بموجب   التزاماته  الشراكةإعفاء من  في  عقد  نية  الطرفان بحسن  ينظر  ، وبعدها 

 ؛ المادي والسلبياإلجراء الحكومي األثر المترتب على لتخفيف من أي خيار ل

لإلشعار الُمشار إليه في البند   الجهة المتعاقدة  من استالم  عمل[ أيام ⚫]خالل  القيام   (ب )
)ب  أعاله  )أ(  (3) عن  الكاملة  التفاصيل  الحكومي  1إعطاء  اإلجراء  المادي ( 

المشروع  2و)  والسلبي تكاليف  في  مقّدر  تغيير  أي  اإليرادات (  في  و/أو خسارة 
بموجب   ك القطاع الخاصشريو/أو تأخير و/أو أي انتهاك اللتزامات  يطالب بها  

 . قد الشراكة الحاليع

 :للجهة المتعاقدة أن يثبت

(i) يكن لم  الخاصبإمكان    أنه  القطاع  أو    شريك  الحدث  هذا  عليهتفادي وقوع  المترتبة  من خالل   اآلثار 
 [؛  ماديةدون تكبّد تكلفة ]أنه اتخذها، من  يُفترضخطوات 

(ii)   الحكومي اإلجراء  والسلبيأّن  ال  المادي  السبب  فكان  المقّدر  للتغير  و/أو  مباشر  المشروع  تكاليف  ي 
و/أو   تأخير  و/أو  اإليرادات  الخاصالتزامات  ب  اإلخاللخسارة  القطاع  الشراكة  بموجب    شريك  عقد 

 ؛ الحالي

(iii)  ّتقليلأن الخاص  القطاع  شريك  بإمكان  يكن  لم  عن    أو  ه  من التعويض  اإلعفاء  و/أو  الضائع  الوقت 
 ؛ والشراكة االلتزامات بموجب عقد 

(iv)   الخاصأّن القطاع  المتأثرة  شريك  التزاماته  أداء  أجل  من  المعقولة  الجهود  كل  عقد  بموجب    يبذل 
 .الشراكة

 : متعاقدة أنالجهة ال( أعاله، عندها يتعيّن على 3اللتزاماته بموجب البند )  شريك القطاع الخاصإذا امتثل  (5)

شروع عن التغيير المقّدر في تكاليف الم  شريك القطاع الخاص)أ( تعّوض  
ت تسويتها    مع المتعكس  بحيث  الفعلية  معقول  رتبة  التكاليف  بشكل 

 دات[؛]وخسارة العائ

اإلجراء الحكومي  طالما أن ذلك بسبب    عقد الشراكة الحالي من التزاماته بموجب    شريك القطاع الخاص  إعفاء  )ب(
والسلبيا الحكومي  لمادي  اإلجراء  حدث  وإذا  والسلبي ؛  ]  المادي  مصطلح  خالل  البناء  يُدرج  لفترة  معّرف 

]تشييدوال تحقيق  في  بتأخير  وتسبب  لتاريخ  [  معّرف  مصطلح  المقرريدرج  الخدمات  هذا    يتم[،  بدء  تأجيل 
 التاريخ لفترة معقولة

حال   (6) إليه  تقديم]في  الُمشار  التواريخ  بعد  )  االمعلومات  البند  ل3في  يحق  ال  عندها  أعاله،  الخاص (  القطاع    شريك 
فترة  في ما يتعلق بال  عقد الشراكة الحاليمن التزاماته بموجب    لوقت أو تعويض أو إعفاءالحصول على أي تمديد ل

 المعلومات بشأنها.[في تقديم  التي تأّخر

على   (7) تعذّر  حال  المتعاقدةفي  الخاصو  الجهة  القطاع  إلى    شريك  التأخير  التوصل  أو  التعويض  مدى  بشأن  اتفاق 
إعفاء    رتبالمت الخاصأو  القطاع  ا  شريك  الشبموجب    هلتزاماتمن  أو  راكةعقد  للحال،  تبعا   الجهة  ،  توافق  لم  إذا 

إلظا قد لصياغة  المتعاقدة  الجهة  كانت  إذا  ما  هار 

ت في الدفع إلى الشري  من القطاع   الخاص  استمرا

 .خالل هذت العملية

معقولة   زمنية  مهلة  إدراج 

مستوى   إلى  بالنظر 

التفصيل الذي يجب تحديدت  

 بالكامل.

إدراج مهلة زمنية معقولةف 

المثا  سبيل  سبعة على  لف 

 أيام عمل.
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  تُدرج إشارة إلى رقم وفقا  للبند ]  تسوية الخالفعلى الطرفين    وجب،  ما يستوجب التعويضحدوث    على  المتعاقدة
 [.بند تسوية النزاعات

 لمدة طويلةيستمر  مادي وسلبيبسبب إجراء حكومي العقد فسخ 

  من   ألي   وزيج  ،[تقويميا    يوما    360-180]تزيد على    متواصلةلفترة    بيالمادي والسلحكومي  الء  جرااإلإذا استمّر   (8)
بحيث  بفسخ العقد  لطرف اآلخر  يقدمه ل  خطي  إشعارب  عقد الشراكة الحالي  يفسخأن    ،الخاص  لتقديره  وفقا    الطرفين،

في    المادي والسلبي  اإلجراء الحكوميستمرار  حالة ا  في و  استالمه.  من  [تقويميا    يوما  (  30)  ]ثالثينبعد  يعتبر نافذا   
فترة   يوما [30)  الثالثين]نهاية  الشراكة  ينتهي  ،ههذ  (  رقم]  للبند  وفقا    عقد  إلى  إشارة  ينظمالبند    تُدرج    فسخ   الذي 

  بند   تُدرج إشارة إلى رقم]  البندالمنصوص عليه في    التعويض  حصول علىال  شريك القطاع الخاصويحق ل  [العقد
 .  [ادي وسلبيمإجراء حكومي  بسبب فسخالتكاليف 

 

 

 القانون في التغيير 3.ب

 شاديةإر مالحظات 3.1.ب

ى لالمتثال والوقت وأية آثار أخر  ندرج التكلفةتعمل جميع األطراف المتعاقدة في إطار القانون، وبالتالي يجب أن    يجب أن
لشراكة بين القطاعين العام والخاص،  ا  عقد  مثل  األجل،  ةطويلخالل مدة العقود ف  في أداء التزاماتها التعاقدية.  المطبقللقانون  

ف تغييرات  إدخال  العقد.يمكن  بداية  في  متوقعة  تكن  لم  القانون  الخاص  يقيّم  السياق،  هذا  وفي  ي  القطاع  سينفّذ   شريك    كيف 
بموجب   الذي    عقدالتزاماته  والسعر  والخاص  العام  القطاعين  بين  أساس    سيحتسبهالشراكة  التفصيلية    المكثفة  ةالدراس على 

 القائمة.  قانونيةال البيئة  ذلك في بما العرض،ظروف المعروفة له عند تقديم لل

 ا  أمرا  مستحيال  جزئأو  كليا     ةالتعاقدي  اللتزاماته  شريك القطاع الخاص  تنفيذالتغيير غير المتوقع في القانون إلى جعل    قد يؤدي
يؤخرّ   أو تنفيذها    قد  يجعل  أو  ا  وقد  تكلفة.  أكثرتنفيذها  بعض  على  تنطوي  المثال،  سبيل  على  القانون،  في  زيادة لتغييرات 

ة الجديدة معايير السالمة أو المعايير البيئيااللتزام بإضافية )على سبيل المثال كبيرة كانت هناك حاجة إلى أعمال ما إذا  تالنفقا
  يمكن   وبالمثل،  .تنفيذها  أثناء  دمة للخ   الكامل  األداء  من  ل تقل  أن  يمكن  كما(،  لذوي اإلعاقةأو توفير إمكانية الوصول اإللزامي  

 إضافية.  ضرائب فرض

السوق    تتطلب  ، لذل عقود  ممارسة  تتضمن  أحكاما  أن  والخاص  العام  القطاعين  بين   توزيع  على   صراحة    تنصّ   الشراكة 
يك القطاع شريحدد فيه  الوقت الذي   ما يكون مرتبطا  بدوث تغييرات معينة في القانون تحدث بعد تاريخ محدد )عادة  ح  مخاطر
التغييرات   اآلثار المترتبة على كيفية إدارة    تتناول هذه األحكام  كما  ق بالتوقع،نة فيما يتعل( وتستوفي معايير معيّ السعر  الخاص 

القانون. تمنع  في  ال  تمنع يم)وال    وهي  أن  التيحدوث  (  كنها  القانون،  في  هة  الجمن صالحيات    إصدارها  يُعتبر  تغييرات 
  ة تعاقديحكام الاأل  من انتهاك  ك القطاع الخاصإلى إعفاء شري  القانون  أحكام  في  التغييريؤدي  وعادة  ما    الصلة.  اتذالُمنظمة  

يتم التعامل كيف    أيضا    ويحّدد  التزاماته،  على أداء  ع الخاصشريك القطاقدرة    فياالمتثال للقانون الجديد    يالقدر الذي يؤثّر فيه
 . الشراكة عقد  نطاق في الزمةالغييرات تالتجة عن االمتثال أو مع أية تكاليف نا

 القانونفي  التغيير مخاطرعلى تقاسم  الجهة المتعاقدةغير أن قدرة  القانونفتغيير في حدو   طراخملتوزيع  مقاربات هناك عداة
الشري أساسا  مع  ستعتمد  الخاص  في    مخاطرعلى       التنظيمي  أو  التشريعي  المعني والق  البلد التقلب    ناج   عن  فاال    ينفطاع 
 . صلة أياا   ستكون ذاتتابعين لطرف ثالث مستخدمين  التكاليف إلى   مدى إمكانية نقل أية زيادة إضافية في أن كما السوق.

النظرو إلى    تخصيص عن    بصرف  المخاطر  الجميع  الخاص   فيه  يتحملالذي    سيناريوالو  متعاقدةالجهة  القطاع  جميع   شري  
  :22النهجين التاليين  2-3 - د القسم بكبير(ف يحدا  إلى حدا  مالوفغير عتبر والذي يالمخاطر )

 
  التغيير   مع  التعامل  بموجبها  يتم  ال  والتي  تالكوي  في  المبرمة  األخيرة  الميات  وشراء  ةالطاق  تحويل  التفاقيات  مختلف  نهج  اختيار  تم  ف20  رقم  الحاشية  في  مفصال  هو  كما 22

  .القاهرة القوة  أحكام بموجب  "الحكومية  المخاطر أحدا "  من كجزء   إدراجه  تم إنما منفصل لبشك القانون في
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الصياغة    خيار  1-2-3.  ب  القسم  في  مبين  هو  )كما   شري  القطاع الخاصمن قبل    األساسية  اسم المخاطرتق )أ(
طاع  شري  القيتم تعويت    الللتكلفةف بشكل عام على أساس سنويف والذي    األدنىالحد    : يتم تحديد(1رقم  

 دونه.  الخاص

را    أكثر  اسمتق ( ب)  الماضيينف  العقدين  مدى  على (:  2  رقم  ياغةالص  خيار  2-2-3  -ب  القسم   قارن)  للمخاطر  تطوا
  نماذج   من  جزءا    وأصب   قانونفال  في  التغيير   مخاطر  لتقاسم  تطورا    أكثر  نهج  اتباع  البلدان  بعت   في  لوحظ
  والتغييرات   القانونف  في  لتمييزيةا  التغييرات :  للمخاطر  يالتال  التوزيع  إلى  ذل   ويستند.  الموحداة  العقود
 وأي   التشغيلف  فترة  في  رأسمالية  نفقات  تتطلب  التي  القانون  في  العامة  التغييرات و  القانونف  في  المحدادة
 . القانون في أخرى تغييرات

 

 

 التعاقدي  البند 3.2.ب

 القانون في التغييرات جميع من الحماية:  1  رقم الصياغة خيار 3.2.1.ب

 لوبة المط التعريفات

 

أو قاعدة أو توجيه )بقدر ما يكون له    أمرو قرار أو  أو فعل أ  نظامأو قرار أو قانون أو    مرسوم]  يعني أي

تفسي أي  أو  الئحة  أو  مدونة  أو  معاهدة  أو  أمر  أو  القانون(  سلطة  قوة  قبل  من  ذكره  سبق  لما    تتمتع ر 

  كل   في  ،من قبل أي سلطة ذات صلة  هتشريعأو    إصدارهّنه أو  المعنية، كما يتم س  المسألة   على  باالختصاص 

الذيا  درجيُ ]   في  تنطبق  حالة   تعديل   يتم]  [؛ والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشروع  فيها  يقع  سم البلد 

ذ  الوالية  بحسب  الصياغة الصلة  القضائية  أو    إشارةأي    -ات  التعديالت  أو    التغييراتإلى  التمديدات  أو 

 [ تعريف التغيير في القانون تتقاطع معال  أو إعادة التشريع يجب أ اإلستبدال

 " قالمّطب"القانون 

  ولكن   السعر  تقديم   قبل  زمنية  فترة  التاريخ  هذا  يكون  يعني، بعد ]تحديد التاريخ[، أي من األحداث التالية )قد 

  العرض(:  تاريخ من أكثر  عادة   يكون ال

 جديد؛ نافذقانون  سنّ  (أ )

 أو  / و  قائم؛  افذن أي قانون   سنّ  إعادة وأ  تعديل  إلغاء أو (ب )

 سنّه؛  إعادة  أو تعديله أو  قائم  نافذ  قانون أي  تفسير  في تغيير (ت )

 والذي 

(i)   بالتزاماته الوفاء  على  األطراف  أحد  قدرة  على  سلبا   يؤثّر 

لألسهم  ]معدل العائد الداخلي    (2بموجب عقد الشراكة أو )

 [؛ و النموذج المعياريفي 

(ii)   أو لم يكن ساريا     المنشور المطبق للتشريع[يُدرج مصدر  قانون[ في ] لم يتم ]نشره كمشروع

 [   يُرجى التعديل حسب االقتضاء لـ "في المجال العام" داد. ] في تاريخ اإلع

 "التغيير في القانون"

إجمالي أي  منها    مخصوما    والتمويل  والتشغيل  البناء   تكاليف   في   ةتقديري   زيادة   أي  يعني  انخفاض  إجمالي 

 . شغيل والتمويلفي تكاليف البناء والت تقديري

 تكاليف   في  المتوقّع "التغيير  

 " المشروع

 

التعريف    يجب يكون  أن 

مع   متعادال   والفروع 

القانون المطبق    تعريف 

أو   الحجج  لتجنب 

  أن  ويجب  التعميمف

  صنع  عملية  أياا    يعكس

  الوالية  في  القانون

 .. الصلة ذات القاائية
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 حدوث تغيير في القانون 

  يصبح [ من اليوم الذي  ( يوم عمل30)  ثالثين]  غضون   في   طرف،  ألي  يجوز  ، خالل وقت قصير   سيحدثأنه  تغيير في القانون أو    حدث  إذا (1)

ي  القانون  في   بالتغيير  على علمٍ   فيه  كان  المحتم  رأيه  إلبداء   اآلخر  الطرف   يخطر  أن  ، ( به  نبغي أن يكون على علمٍ )أو  آثاره  لة، مع  بشأن 

 بما يلي:  بشأنإعطاء تفاصيل عن رأيه  

الجهة  يير الزم من  ، بما في ذلك أي تغعقد الشراكة الحالي)أ( أي تغيير الزم على أحكام  
 ؛المتعاقدة

 ؛ضروريا  ت )ب( ما إذا كان اإلعفاء من االمتثال لاللتزاما

 ؛ عقد الشراكةكان ينبغي تأجيل أي موعد نهائي بموجب )ج( ما إذا 

 ي تغيير )إيجابي أو سلبي( متوقع في الدخل سينتج مباشرة  عن التغيير ذي الصلة في القانون؛ )د( أ

أي تغيير )إيجابي   العام والخاص سينتج )ه(  القطاعين  بين  الشراكة  تكاليف مشروع  أو سلبي( متوقع في 
 قانون؛ أواشرة  عن التغيير في المب

 .في القانونتغيير لل نتيجة   بةمطلو تعد لم أو مطلوبة رأسمالية )و( أية نفقات

شريك  و  الجهة المتعاقدة  تناقش   ، المتضرر لطرف  [ بعد استالم أي إشعار من ا( يوم عمل30)  ثالثين  ]  خالل  عمليا  و  ممكن  وقت   أقرب   في (2)

الخاص المسائ  القطاع  على  من خال  أي  وبشأن  أعاله، (  1)  دالبن  في  إليها  المشارل  ويتفقان  الطرفين  من  أي  يستطيع    أمكن،  إن  ، لهاُسبل 

 : الخاص بالشريك يتعلق  ما في ذلك في بما  القانون،  في التغيير األثر المترتب على   من التخفيف

الخاص  أن  على  أدلةتقديم   (أ) القطاع  جهودا    شريك  بذل  كان  قد  )حيثما  ذلك  في  )بما  عمليا    معقولة  ( ذلك 
أ الباطن    إللزام سعار تنافسية(  استخدام  أي زيادة في التكاليف وتحقيق أقصى  من    على الحدّ المقاولين من 

 ؛قدر من أي تخفيض في التكاليف

من حيث التكلفة، بما في ذلك    فعالةٍ   بطريقةٍ   تجنبها  أو  هاتكبدّ   سيتمقياس أي نفقات رأسمالية  توضيح طريقة   ( ب)
  ذلك   في  ونالقان  في  المتوقعة  التغييرات  فإن  تكبّدها،  سيتم  كان  أو  تالنفقا   مثل هذهم تكبدّ أنه عندما يت  إظهار
 ؛ شريك القطاع الخاص قبل من االعتبار  في أخذت قد الوقت

مماثلة على    شركاتأي    تحتسبهاي القانون على األسعار التي  بها التغيير ف  أثّر  التي   الكيفية  عن  تقديم أدلة  ( ج)
 و  القطاعين العام والخاص؛مشروع الشراكة بين 

نشأ   الذي، بحسب رأيه،  في المبلغ  تمت مراعاتهان قد  في القانو  التغيير  بسبب  تفاديها  تم  نفقات  إثبات أن أي (د)
 أعاله.( و) (1) أو)ه(  (1بموجب البندين )  أنه مطلوبأو 

تُدرج إشارة إلى  فيها وفقا  للبند ]  ونف تُحال المسألة للبتتغيير في القاناألثر المترتب على ال االتفاق على  من    األطراف  يتمكننه إذا لم  على أ

 [. عاتبند تسوية النزا رقم

 تغيير في القانون حدوث   اآلثار المترتبة على

  ( أعاله، عندها:2( و)1اإلجراء المنصوص عليه بموجب البندين )   األطرافإذا اتبع   (3)

األداء بسبب تغيير في  إلعاقة أو التأخر في طالما كان الفشل أو اة  قد الشراكعالتزاماته بموجب  تنفيذ من   الطرف المتضرريُعفى  (أ)

 القانون؛

تم التعامل مع سي

عملية التغييرات 

 بموجب بند مختلف.

 

يتم حذف البند إذا لم  

حاجة    تكن هناك 

 زمنيلتحديد سقف 
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المترتب  ثر  بحيث يراعي األ حدث تغيير في القانون قبل تاريخ بدء الخدمات، ينبغي تأجيل تاريخ بدء الخدمات المقرر  إذا   ( ب)

 هذا التغيير؛ و لى ع

الزيادة  بحيث تراعي  ما يتم تعديلها،  ق  وفر في تكاليف المشروع  التغيير المقدّ   يعكسعلى قيمة ودفع أي تعويض    األطرافيتفق   ( ج)

الفعل القانونبشكل معقول نتيجة   رتبة  ي في التكاليف المت أو االنخفاض  على أال يتم دفع أي تعويض في ما يتعلق  ، ]لتغيير 

ييرات  ن إجمالي أثر كافة التغ قادرا  على إثبات أ  صاحب المطالبةالقانون بموجب هذا البند ما لم يكن الطرف    بأي تغيير في

 . ذات الصلة، على سبيل المثال، السنة التقويمية[ يتجاوز ]تُدرج القيمة[[في القانون التي حدثت خالل ]تُدرج الفترة الزمنية 

الحصول على أي    ررالمتض( أعاله، ال يحّق للطرف  1البند )  فيالفترة الُمشار إليها    خاللت الصلة  اإلشعار والمعلومات ذا   تقديمإذا لم يتم   (4)

 الفترة التي تأخّرت المعلومات بشأنها. في ما يتعلق ب عقد الشراكةأو إعفاء من التزاماته بموجب   تعويض
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 تغيير في القانون حدوث بسبب العقد فسخ 

 :أن نون تغيير في القاإذا ترتب على حدوث  (5)

الخاص أصبح   (أ) القطاع  ]   شريك  تحقيق  على  قادرا   المعرّ غير  المصطلح  الخدماتيُدرج  بدء  لتاريخ  ][  ف  بعد  خالل  [ شهرا  

 [؛ أو لخدمات المقررلتاريخ بدء ا فح المعرّ ليُدرج المصط]

 أو  [ يوما  متتاليا ؛ ]   مدةل عقد الشراكة  بمقتضى التزاماته الجوهرية   تنفيذ تعذرعلى أحد األطراف ( ب)

 ،متعاقدةالجهة الموجب تغيير من بم يكن باإلمكان معالجة هذا الوضع  غير قانوني ول  عقد الشراكة تنفيذأصبح  ( ج)

الخاص ف وفقا   األطرافيجوز ألي من     ]ثالثينيدخل حياز النفاذ بعد  العقد  فسخ  خطي بمن خالل إصدار إشعار    عقد الشراكة  ف فسخلتقديرت 

 وما  ي  ([30)  الثالثين]فترة  في نهاية    التغيير في القانونحالة استمرار    فيو  .ه من قبل الطرف امخراستالمتاريخ    من  [تقويميا    يوما  (  30)

  التعويت  الحصول على  شري  القطاع الخاصويحق ل  [الفسخ  مسألة  البند الذي ينظم  لى رقمتُدرج إشارة إ]  للبند  وفقا    عقد الشراكة  ينتهي  ف هذت 

  [.تغيير في القانون بسببأجور/تعويت فسخ العقد  بند إشارة إلى رقم تُدرج] البندالمنصوص عليه في  

 الفترة  في  القانون  في  ييراتوالتغ  القانون  في  والمحددة  التمييزية  التغييرات  من  حمايةال:  2  رقم  الصياغة  خيار  3.2.2.ب
 رأسمالية نفقات تتطلب التي التشغيلية

 (1الخيار رقم  تحتانظر أيضا  التعريفات )التعريفات المطلوبة 

 

أدخل    في ]  عموما    المقبولة  ةالمحاسبي  للمبادئوفقا   أية نفقات يتم التعامل معها باعتبارها نفقات رأسمالية    تعني

 .آلخر وقت من[ البلداسم 

 " الرأسماليةلنفقات "ا

 : على صراحة  [ ]تنطبق[ أحكامه  تؤثّرتغيير في القانون ]أي   يعني

 أو /و مماثلة؛ يعمشار على وليس الشراكة مشروع (أ)

 أو / و آخرين؛  أشخاص  على وليس]هذه    بصفتهم الباطن من مقاوليه]أو  شريك القطاع الخاص  (ب)

 . آخرين  صأشخا على وليس الشراكة  تنفيذ مشاريع تتولّى التي األطراف ( ج)

 " القانون  في  التمييزي "التغيير 

 " القانون في العام "التغيير  . القانون في المحدد  التغيير أو القانون في  التمييزي بخالف التغيير القانون في تغيير يعني

 يعني: 

 القانون؛تغييرا  تمييزيا  في  (أ)

  في القانون؛ أو تغييرا  محددا   (ب)

نفاذ خالل ]يدرج المصطلح المعّرف للفترة التشغيلية[ يترتب  تغييرا  عاما  في القانون يدخل حيّز ال  ( ج)

 عليه نفقات رأسمالية إضافية على مشروع الشراكة. 

 يير المؤهل في القانون" التغ"

ت أو خدمات مشابهة للخدمات  خدما ( تقديم ]نفس ال1)  يعني أي تغيير في القانون يشير على وجه التحديد إلى

( امتالك أسهم في شركات تشتمل أعمالها التجارية  2[ و/أو )يُرجى التحديد  –المقدمة بموجب عقد الشراكة  

]نفس   تقديم  أو خدمات  األساسية على  الشراكة  خدمات  بموجب عقد  تقديمها  يتم  التي  لتلك  يُرجى    –مشابهة 

 [ التحديد

 المحدد في القانون" "التغيير 

 تغيير المؤهل في القانون ال
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من   ابتداء   عمل يوم (30) ]ثالثينخالل  األطرافيجوز ألي من   أو سيحدث قريبا ،إذا حدث تغيير مؤهل في القانون  (1)
الطرف    شعارإ  القانون،  في  المؤهل  بالتغيير(  على علمٍ   فيه  كان ينبغي أن يكون)أو    على علمٍ   فيه  أصبح اليوم الذي  

 بشأن:  رأيه بالتفصيل آثاره المحتملة، مع إعطاء  ل حوعن رأيه معربا  آلخر ا

 ؛ شريك القطاع الخاصير الزم في التزامات أي تغي (أ )

  مع   عاملللت  الحالي   الشراكة  عقد   أحكام   على   تغييرات  أية  إدخال  ينبغي  كان   إذا   ما (ب )
 عاقدة؛المت  الجهة من الزم تغيير أي  ذلك في بما القانون، في المؤهل التغيير

اإلع (ج ) كان  إذا  لاللتزامات  ما  االمتثال  من  التزام  ضروريفاء  ذلك  في  بما  شريك  ا ، 
الخاص الوفاء بأي    القطاع  أداء تعاقدي خالل تنفيذ أي   اشتراطاتبتحقيق أي موعد نهائي تعاقدي و/أو 
 ذي صلة في القانون؛ تغيير مؤهل

 ذي الصلة في القانون؛ شرة  عن التغيير المؤهلسينتج مبا اإليراداتأي تغيير )إيجابي أو سلبي( في  )د( 

ي تكاليف مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سينتج مباشرة  عن  أي تغيير )ايجابي أو سلبي( ف )ه(  
 التغيير المؤهل ذي الصلة في القانون؛ أو 

عقد ل  ون يسري خالل فترة تشغيأية نفقات رأسمالية مطلوبة أو لم تعد مطلوبة نتيجة  لتغيير مؤهل في القان و( )
 ، الشراكة

خال  (2) حال  أي  وعلى  عمليا   ممكن  وقت  أقرب  ]في  ) ل  عمل 30ثالثين  يوم  من  (  إشعار  أي  استالم  بعد  الطرف  [ 
الخاص و  الجهة المتعاقدة، تناقش  المتضرر القطاع  البند )ويتف  شريك  إليها في  المشار  ( أعاله،  1قان على المسائل 
  ي ف المؤهل    التغييراألثر المترتب على    من  التخفيف  أمكن، إن  ،من األطراف من خاللهاُسبل يستطيع أي    أي   وبشأن
 الخاص   بالشريك يتعلق ما في ذلك في بما القانون،

أن   (أ ) على  أدلة  الخاصتقديم  القطاع  )  شريك  معقولة  جهودا   بذل  عمليا ( قد  ذلك  كان  )حيثما  ذلك  في  بما 
زيادة في التكاليف وتحقيق أقصى قدر من  الحّد من أي  بن الباطن  استخدام أسعار تنافسية( إللزام مقاوليه م

 ليف؛ أي تخفيض في التكا

قياس أي نفقات رأسمالية سيتم تكبّدها أو تجنبها بطريقٍة فعالٍة من حيث التكلفة، بما في ذلك  توضيح طريقة   (ب )
وقت  ت في القانون في ذلك الهار أنه عندما يتم تكبّد مثل هذه النفقات أو كان سيتم تكبّدها، فإن التغييراإظ

 ؛ شريك القطاع الخاص قد أخذت في االعتبار من قبل

أي شركات مماثلة  تحتسبها م أدلة عن الكيفية التي أثّر بها التغيير المؤهل في القانون على األسعار التي تقدي (ج )
 ع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ و على مشرو

في المبلغ الذي، بحسب   تمت مراعاتهاالقانون قد    بسبب التغيير المؤهل في إثبات أن أي نفقات تم تفاديها   )د( 
 . و( أعاله )(1()ه( أو )1أ أو أنه مطلوب بموجب البندين )رأيه، نش

  إشارة  رجتُد]  للبند  وفقا    فيها  للبت  المسألة  تُحال  القانونف   في  المؤهل  التغيير  على   بالمترت  األثراالتفاق على    األطراف  يتمكنأنه إذا لم    على

 [. سوية النزاعاتبند ت  رقم إلى

 القانون مؤهل في التغيير ال اآلثار المترتبة على

 : عندها أعاله،( 2)و( 1) البندين في عليه المنصوص اإلجراء  األطراف اتبّع إذا (3)

  الذي   بالقدر  الشراكة  عقدالتزاماته بموجب    تنفيذمن    [الخاص  القطاع  يكشر]أي    المتضرر  الطرف  يُعفى (أ )
 القانون؛  في المؤهل التغيير بسبب التنفيذ هذا في يتأخر أو يعوق أو يهف يُمنع

  مختلف   تناول  سيتم

  بند   إطار  في  العمليات

 مختلف 
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ا  إذا (ب ) المقرر حدث  الخدمات  بدء  تاريخ  تأجيل  ينبغي  الخدمات،  بدء  تاريخ  قبل  القانون  في  المؤهل  لتغيير 
 و  القانون؛ في المؤهل التغيير هذاعلى  تبالمتر األثريراعي  بحيث

قيمة ودفع أي تعو (ج ) الطرفان على  المقدّ   يعكسيض  يتفق  المشروع  التغيير  تكاليف  ر في 
أو رتبة  زيادة أو االنخفاض الفعلي في التكاليف المتالتراعي    بحيثما يتم تعديلها،  وفق  

على أال يتم دفع  نون، ] التي تم الحصول عليها بشكل معقول نتيجة  للتغيير المؤهل القا
بموج القانون  في  مؤهل  تغيير  بأي  يتعلق  ما  في  تعويض  يكن  أي  لم  ما  البند  هذا  ب 

أثر كاف  صاحب المطالبةالطرف   القانون قادرا  على إثبات أن إجمالي  ة التغييرات في 
يت التقويمية[  السنة  المثال،  الصلة، على سبيل  ذات  الزمنية  الفترة  ]تُدرج  ]تُدرج  التي حدثت خالل  جاوز 

 . القيمة[[

( أعاله، ال يحّق للطرف  1ليها بموجب البند )الفترات الُمشار إ خاللاإلشعار والمعلومات ذات الصلة    قديمإذا لم يتم ت ( 4)
في    في ما يتعلق بالفترة التي تأخر  عقد الشراكة ول على أي تعويض أو إعفاء من التزاماته بموجب  الحص  المتضرر

 أنها. المعلومات بش تقديم

 

 الفسخ بسبب تغيير جوهري في القانون

 أن:  القانون في مؤهل تغييرترتب على  إذا ( 5)

[ خالل المعّرف لتاريخ بدء الخدماتيُدرج المصطلح غير قادرا  على تحقيق ] شريك القطاع الخاصأصبح   )أ(
[[ شهرا  بعد ] ؛ أولتاريخ بدء الخدمات المقرر المعّرفيُدرج المصطرح] 

 وما  متتاليا ؛ أو [ يلفترة ]  عقد الشراكةالتزاماته الجوهرية بموجب   تنفيذمن   أحد األطرافنع مُ  )ب( 

الشراكة  تنفيذ  أصبح (ح ) قانوني    عقد  هغير  تصحيح  باإلمكان  يكن  الوضعولم  من    ذا  تغيير  الجهة  ]بموجب 
 [،المتعاقدة

حياز النفاذ بعد    يدخلبفسخ العقد    خطيل إصدار إشعار  من خال  الشراكة  عقدفسخ    الخاصف   لتقديرتألي من الطرفينف وفقا     يجوز 

  الثالثين]في القانون في نهاية فترة  المؤهل    التغييرحالة استمرار    فيو  .امخر  الطرف  قبل  من  هاستالم  تاريخ  من  [يميا  تقو  يوما  (  30)  ]ثالثين

ويحق للشري  القطاع الخاص الحصول    [الفسخ  مسألةد الذي ينظم  ]تُدرج إشارة إلى رقم البن  للبند  وفقا    الشراكة  عقد  ينتهي  ف يوما  هذت  ([30)

   [.نونبسبب تغيير في القافسخ العقد  أجور  بندرج إشارة إلى رقم ]تُد البند صوص عليه في المن  التعويت على

 

 

 

لم    ذفح  يتم إذا  الفقرة 

إلى   حاجة  هناك  تكن 

سقف     للمستوىإدراج 

 المادي 
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 تكاليف فسخ العقد   4.ب

 إرشادية مالحظات 4.1.ب

 الرئيسية الجوانب.4.1.ب

العقود التي ال    في  لمسألة  تتالتجارية  على    افاألطرسيعتمد    دة،ألسباب محدّ العقد    فسخ  دعن  التعويضطرق بصورة محددة 
من االعتماد على    بدال    العقود،  بعض  وفي   .خالفسالمختارة لتحديد مقدار أي أضرار في حالة حدوث    زاعاتالنطريقة تسوية  

  . دةألسباب محدّ العقد    في حال فسخعويض الواجب دفعه  على مستوى الت  مسبقا  إلى االتفاق    القانون العام، قد تكون هناك حاجةٍ 
غير مستعدين    الممولينقطاعين العام والخاص حيث تبين ممارسة السوق أن  تفاقيات الشراكة بين الهو الحال بالنسبة ال  وهذا

 ويحرص   .أموالهم  دونيستردون ضمان معقول بأنهم سوف    بين القطاغين العام والخاص  ةالشراك   إلعطاء قروض لمشاريع
الشراكة بين القطاعين    يةتفاقالمبكر ال  الفسخهم عند  على ضمان حماية ديون  ، الدراسة المكثفة التفصيليةفي معرض  ،  مولينالم

  غير   تكون  أن  يحتمل  مطولة  قانونية  إجراءات  على  االعتماد  إلى   االضطرار  ودون  الخطأ،  العام والخاص، بغض النظر عن
في    ريحٍ ص   بشكلٍ   األسهم  في   استثماراتهم   حماية   في   األسهم  في  المستثمرون  يرغب  وبالمثل،  .التعويض  مستوى  لتحديد  مؤكدة

 أو من قبل الشريك الخاص.  قبلهمخطأ من دون   فسخدث فيها الظروف التي يح

إلى    منالرغم  على  و النهاية  في  تؤدي  قد  القانونية  اإلجراءات  تعويضأن  قبل  دفع  من  الفسخ  المتعاقدة  عن  أ،  الجهة  ن  إال 
وافقة على االلتزام بتمويل مل ا   مولينللم  بالنسبة  ا  أساسي  ا  أمريعتبر  األحكام التعاقدية الصريحة    الذي تنص عليه مستوى اليقين  

الشراكة. المخاطر في    رئيسيا    عنصرا    الفسخأجور  تشّكل    ولذلك،  مشروع  القطاعين العام    اتفاقية الشراكةفي تخصيص  بين 
 المشروع لدى البنوك والحصول على التمويل.لتسويق  ضرورية وهي والخاص،

أسباب    يمكن أن العام وال  اتفاقية  فييتم تضمينها  و   .ةمعقدّ المترتبة عليه  األجور  و  الفسختكون  القطاعين  بين  خاص  الشراكة 
  على   ديونهم  رتسعي  من  مولينالم  يمّكن  بدوره  وهذا   . واآلثار المترتبة عليه  الفسخيتعلق بآليات    ما  إلعطاء الطرفين اليقين في

 يةالتفاق  القطاع الخاص   شريكعرض السعر من قبل    في   يدخل  وهذا بدورهيتعلق بمخاطر السداد،    في ما   أقل  مخاطر  أساس
 .اصالشراكة بين القطاعين العام والخ 

 الفسخ عند  التعويت حساب بادئم 4.1.2.ب

  من   لذلك   عليها،  بناء    الفسخ  تم  التي  األسس  على  راكةالش  لعقد المبكر  الفسخ  عند الخاص  القطاع  لشريك  المستحق  المبلغ  سيعتمد
 4.2.ب  القسم  يتناول.  ةحال  لكل  المختلفة  المبررات  -  القانونيين  مستشاريها  مع  يقالوث  بالتشاور  -  تعاقدةالم  الجهة  تفهم  أن  المهم
 : التالية المسائل أدناه

عن )أ( بسبب  دالتعويض  المتعاقدة  إخاللالفسخ  إجراء حكومي  الجهة  أو    مادي وسلبي  أو  القانون  في  تغيير  أو 
الحاالت،    طوعي:الفسخ  ال هذه  في    ممارسةال  تقتضيفي  أن  السوالسائدة  تعويض  ق  القطاع يتم  شريك 

قد أكملت الشراكة بين القطاعين العام والخاص    يةاتفاق  أنكما لو    المتعاقدةالجهة  بالكامل من قبل    الخاص
  والمسؤوليات   المخاطر  من  عتبرتُ   الفسخل بأن هذه الفئات من أحداث  ذلك المبدأ القائ  ويعكس  .فترة تنفيذها

ذلك رفع    من  بدال    الخاص  الشريك  على  كان  إذا  المحتمل  الموقف  يعكس   كما  .الجهة المتعاقدة  اتتحمله  التي
األضرار  دعوى تعويضات عن  طريقتان   وهناك  .العام  القانون  بموجب  األسس  هذه  على  للحصول على 

  :النظر فيهما الجهة المتعاقدةويض يتعين على "كاملتان" للتع 

(i)  في   شريك القطاع الخاص التي يتكبدها    ستثماراالستند ذلك إلى تكاليف  الدفترية: ي  تعويض القيمة  
بيد أن    .الثالث  الطرف  تكاليف، وتضاف إليها  والخاص  العام  القطاعين  بين  لشراكةا  مشروع  بناء
  .االستخدام شائعة ليست الطريقة هذه

(ii) القائم بين    التعويض  الشراكة  مشروع  تمويل  إلى  ذلك  يستند  التمويل:  العام على  القطاعين 
الديون  والخاص   سندات  الممتازة)مثل  أو  مصرفي  تمويل  شكل  في    والديون (،  كفالة  )سواء 
في   شيوعا    أكثر  النهج  وهذا  تكاليف الطرف الثالث.ضاف عليها  ت أخرى    ومرة(،  واألسهم  الثانوية
 . 4.2ب.الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النهج الموصى به في القسم ل مجا
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ب )ب(  الفسخ  التنفيذ من جانبسببالتعويض عن  الخاص  إخالل/تخلف عن  القطاع  الجهة    حالة  في  :شريك  قيام 
الخاص القطاع  جانب شريك  من  بسببإخالل  العقد  بفسخ  في  ،  المتعاقدة  المعتادة  الممارسة   السوقتفتضي 

  قد   هذا  أن  ومع  تعويض.المبلغ  على    صراحةُ   والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تنّص اتفاقيةأن  على  
القوية، بما في ذلك أن    المبرراتلواقع بعض  هناك في اإال أن    الفسخ،مع سبب    متعارضا    البداية  في  بدوي

المتعاقدة أن تستفيد بخالف ذلك من    الجهة  اإلثراءيمكن    أصول   أخذ  المثال،  سبيلعلى  )  بال سبب  خالل 
من المخاطر في    يدمز  ربتضمين أسعا  قطاع الخاصشريك ال  يقومالمرجح أن    ومن  (ثمنها  دفع  دون  مبنية

المتعاقد  فإن   وبالتالي  عرضه، الرغم    یالشراكة عل   التفاقية  العادي  المسار  خالل  أکثر  تدفع  سوف  ةالجهة 
  مع ذلك   شريك القطاع الخاص   يخسرإلى ذلك،    وباإلضافة   . أبدا    يحدث  أّن الفسخ على هذا األساس قد المن  
في    عادة   على    سهماألاستثماراته   بين   الشراكة  مشروع  لتنفيذ  الرئيسي  المحّرك  هو  والذي  أسهمهوالعائد 
 األول.  المقام في  والخاص العام اعينالقط

إال    ،لقطاع الخاصشريك ا  إخاللعند الفسخ بسببدفع تعويض    تقتضيمن أن ممارسة السوق    على الرغم 
المتعاقدة الجهة  تختارإلى    بحاجةٍ   أن  إلى  أن  تؤدي  ال  مفرتعويضات سخية    طريقة   أدناه  وترد  .طبشكل 

 التالية:  الخيارات

(i) الخاص  القطاع  شريكيتم تعويض  (:  (2ب )البند    القسم ب.،)قارن    الديون  على  التعويض القائم 
وثائق التمويل المصرفية أو سندات المستحقة بموجب ( على أساس المبالغ ممولينال الواقع في أو)

هو    وهذا  .الكفالة القطاعين    الناشئة  األسواقفي    شيوعا    كثراألالنهج  بين  الشراكة  ومشروعات 
حيث والخاص  المتعاقدةتكون    العام  الوحيد    الجهة  الخاص ل  لإليراداتالمصدر  القطاع    شريك 

 .سجن( أو )مثل مستشفى

العيوب    أحد  ال  فياألسلوب    لهذائيسية  الريتمثل  لضمان    ممولينأن  محدود  حافز   تنفيذلديهم 
  التعويض   مستوى  يكون  ،حتمالاال   هذا  ولمواجهة  إلنقاذه.  خلالتدأو    ى النحو الواجبعلالمشروع  

الكامل(.  مئوية    نسبة    عادة   المبلغ  )وليس  القائم  الدين  مجموع  باسم   عادة    ذلك إلى    ويشار  من 
 "haircut  طر  اخم  قبولعلى الرغم من أنه تجدر اإلشارة إلى أن    ("،الكفالةن قيمة  )قرض يقل ع

ا  ضمانهالقرض  قيمة  عن  يقل  ال    لذي  مقبوال  قد    الظروف،   جميع  في  ممولينللبالنسبة    يكون 
)مثل    متنوعةٍ   مجموعةٍ   على  يعتمد  وفوس العوامل  يتم  المحددين،  والقطاع  البلد من  تنفيذ   حيث 

 (. ين العام والخاصمشروع الشراكة بين القطاع

(ii) السوقية كافية    عندما:  القيمة  سيولة  الش  فيتتوفر  العاسوق  القطاعين  بين  والخاص  راكة  مع  م 
النهج    لمنافسة،لالشراكة  عقد    طرحإلعادة  احتمال معقول  وجود    احتساب هو    عدالة    األكثرفإن 

عفد ى القيمة السوقية لالرجوع إلمن خالل    شريك القطاع الخاص الدفع إلى    التعويضات المستحقة
إجراء  الشراكة، تحديدها من خالل  يتم  هناك  إذاو  المناقصة.  والتي  يكن  إذا  سوق س  لم  أو  ائلة، 
المتعاقدةاختارت   المساعدم    الجهة  هذا  سببٍ   رسلوك  األسباب،    ألي  البديل من  المسار  يتمثل 
الحصول عليها   ليتمي كان  الت  رةالتعويض على أساس القيمة المقدّ مبلغ    في أن يتم احتساب  للعمل
  مستقّل.خارجي ه مثّمن يحددما وفق  ، لمنافسةالمشروع لطرح عملية إعادة في 

(iii)  التعويض مبالغ    فإن احتساباألوروبية،    دانالبلفي بعض    وجودهالرغم من    القيمة الدفترية: على
النتيجة قد ال تعكس  كون    )ب(على أساس القيمة الدفترية ليس النهج الموصى به في هذا الملحق  

 . حقيقة المبالغ المستحقة ةٍ بدقّ 

القوة القاهرة في    ، تُعتبر 1.4في القسم ب.نقاش الوارد  وبحسب ال:  بب قوة قاهرةالتعويض عن الفسخ بس )ج( 
هذه الحالة، يتم تقاسم المخاطر   فيو  .الفسخالتعويضات عند    احتسابتنعكس في    مشتركةألساس مخاطر  ا

  لى االستحواذ عولها الحق في    كامل،التعويض  مبلغ أقل من المسؤولة عن دفع    تعاقدةالجهة المن  أبحكم  
  عنصر )أي    ألسهما  في   استثماره  على   عائد  أي   شريك القطاع الخاصي حين يفقد  األصول ذات الصلة، ف

 وربما(  األول  المقام  يمشروع الشراكة ف   نفيذ وتتقديم العطاء    قراراألساس التخاذه    سيمثلالذي كان    الربح
منالمترتبة    المحتملةثار  اآل  وستحفّز  المستثمرة.  أسهمه  بعض حلّ   الطرفين  كل  إيجاد  قا  على  هرة لقوة 

 الفسخ. مطولة قبل حدوث 
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 ةالتعاقدي ماحكاأل 2.4.ب

 .الشراكة بين القطاعين العام والخاص يةاتفاقملحق بوجه عام في  الفسخأجور )تعويض(  باحتسابالمتعلقة  د األحكامتُحدّ 
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 تكاليف فسخ العقد  –[  الرقم أدخل] الملحق

 المطلوبة  التعريفات

ال  تعني المبلغ    اإلغالق ]  عند  والصادرة  المصّدر،   من  المستحقة [  ⚫]  كفالة سندات  بمجموع    األصليالمالي[، 

 [. ⚫] البالغ
 " سندات الكفالة "

 يعني: 

 ؛لمساهميه  )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( شريك القطاع الخاص قبل من دفع توزيع (أ)

ء أو  أو أعبا  أرباحد على أي  فوائ  أخرى )أوتوزيعات    أو أية  أية أرباح لألسهم أو أعباء أو رسوم (ب)

)سواء مدفوعة(  غير  أخرى  توزيعات  أية  أو  معلنة  أو  قدية ن  كانت  رسوم  مدفوعة    عينية(  أو  أو 

 ؛شريك القطاع الخاص في(  مالرأس  فئة  أي  المال )أو يتعلق برأس   في ما متممة أو

، بما  قطاع الخاص للشريك الأو سداد أي رأس مال    السحبأو    الفسخ أو    الشراءإعادة    االسترداد أو ( ج)

 . ما يتعلق بأي اندماج أو توحيد، أو أي قرار للقيام بذلك  في ذلك

 "التوزيع"  

المدفوع األولية  األسهم  في  االستثمار  الفسخ،  تاريخ  في  كما  أي  تعني،  إلى  باإلضافة  المساهمين  قبل    من 

لقطاع  ات التي يدفعها ]شريك االتوزيع  الجهة المتعاقدة، ناقصا    رأس المال معتمدة منأسهم  أخرى في  مساهمات  

 .الفسختاريخ  كما في مساهميه الخاص[ إلى 

 ألوليّة" "األسهم ا

[ التسجيليعني  وبلد  تسجيلها  ورقم  الشركة  اسم  ]يُدرج  ليس  [  مختلف  كيان  هو  المصّدر  على  افتراض  على 

 [ القطاع الخاص شريك 

 "الجهة المصّدرة" 

 لداخلي" معّدل العائد ا "  يعني معّدل العائد الداخلي 

لرسوم والنفقات القانونية وغيرها  والتكاليف والنفقات )بما في ذلك ا  والخصومضرار والخسائر  األ   تعني جميع

 الطلبات.  أو الداخلية   لتكاليفوا ذلك، غير أو  عقد وأ قانونمن النفقات المهنية(، والرسوم سواء الناشئة بموجب 

 "الخسائر" 

 يعني: 

بفسخ عقد الشراك (أ) البند ] في ما يتعلق  )الف ⚫ة بموجب  المتعاقدة( ]تغيير في  [  سخ بسببإخالل الجهة 

 سندات الكفالة؛ من[  ⚫حكومي مادي وسلبي[، دفع التعويض الكامل وفقا  للشرط ] القنون[ ]إجراء

[ )الفسخ الطوعي*، دفع التعويض الكامل المعّدل  ⚫البند ]  في ما يتعلق بفسخ عقد الشراكة بموجب (ب)

 سندات الكفالة؛ و [ من ⚫وفقا  للشرط ]

 يتعلق بفسخ عقد الشراكة في أية ظروف أخرى، صفر. في ما ( ج)

 تعويض الكامل" "دفع ال

 صافي القيمة الحالية" "  أي صافي القيمة الحالية. 

الطرفين   بين  عليه  المتفّق  المالي  النموذج  ]يعني  أخرى،  أمور  بين  من  احتساب،  لغرض   ]   [   يُدرجتاريخ 

[ ]كما  الخ  لألسهم،   الداخلي  العائد  معدل/    نموذج"  ستخدم الم"دفع    نموذج  في  توفرألجور الالمصطلح المعّرف  

 . لشروط عقد الشراكة الحالي  وفقا   آلخرٍ  وقت  بصيغته المحدثة من[،  [ في ]الملحق ]  مرفقو ه

 اسي" "النموذج المعياري األس

 ]  [ تعني مجموع: 

 إجمالي المبلغ المستحق للممولين في تاريخ الفسخ  

للمإجم (أ) المستحق  المبلغ  ممتاز وفائدةالي  الفسخ بموجب أي وثائق تمويل  مستحقة    مولين في تاريخ 

 إنما غير مدفوعة وبما في ذلك الفائدة المترتبة على التأخير؛ زائد 

 ة" لديون الممتازة المستحق "ا
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يتعلق    في ما ([ باستثناء  دفع تعويض كامل])بما في ذلك    مأي تكاليف تصفية أو رسوم السداد المقد (ب)

ال  بالفسخ القوة  القطاع الخاص[ وتكاليفمن جانب  قاهرة أوإخالل  بسبب    ترتيبات   أي  إنهاء  شريك 

[ إلى  الجهة المصّدرة  أو ]  الشريك الخاص   المستحقة الدفع من قبل خرى  الكسر األ  اليفتك  أو  تحوط

  الفسخ أو في حالة    الممتاز، بموجب وثائق التمويل    المستحقةلمبالغ  المسبق لسداد  الممولين نتيجة ال

لترت نتيجة  الفائ   لسعر  التحوط  يباتالمبكر  التكا  عقد الشراكة،   لفسخ  دة،  تخفيف هذه  ليف  مع مراعاة 

قبل   الخاصمن  القطاع  تحديد  لم]ما    والممولين[  رةالمصدّ الجهة  ]و  شريك  الصيغة    أو  المبلغ  يتم 

 [؛ذات الصلة الممتازبموجب شروط وثائق التمويل  مسبقا   التكاليف  هذه  مبلغ المستخدمة لتحديد

 ناقص )من دون ازدواجية في الحساب(:

من قبل أو بالنيابة عن شريك    ممسوكةائنة المحتفظ بها في أي حسابات مصرفية  الد  جميع األرصدة (1)

 الفسخ؛   [ في تاريخالمصّدر أوالقطاع الخاص ]و/ 

يك  إلى شر  دفع من الممولينتكاليف الفسخ التحوطية( المستحقة الذلك صافي    في   جميع المبالغ )بما  (2)

نتيجة   الخاص  ب  للدفع  القطاع  المستحقة  للمبالغ  التمويل  المسبق  وثائق  عقد   فسخأو    الممتازموجب 

 و  الشراكة؛

أو بعده وقبل    الفسخمولين في تاريخ  من قبل الم  الواجب استالمهااألخرى المستلمة أو    جميع المبالغ (3)

قدة إلى شريك القطاع الخاص  الجهة المتعا  فع من قبليصبح فيه التعويض مستحق الدالتاريخ الذي  

 يتمتعون بها.د إلنفاذ أي حقوق أخرى ق نتيجة  

 

تمويل    الخاص   القطاع  وشريك   الممولين  بين  المبرمة  التمويل  وثائق   تعني في    الشراكة،  عقدلغرض  ذلك  بما 

الكفال  القروض]التفاقيات    المعّرفة  المصطلحات]تُدرج   سندات  تمويل  ال]وثائق  سندات  ذلك  في  بما  ضمان  ة، 

 [ ذات الصلة. كفالةالواتفاقية االكتتاب )أحكام وشروط السندات( ووثائق 

 "وثائق التمويل الممتاز" 

على   ومناسب  معقول  بشكل  تترتب  سوف  أو  ترتبت  التي  الخسائر  قيمة  كنتيجٍة  تعني  الخاص  القطاع  شريك 

 مباشرةٍ لفسخ عقد الشراكة، فقط عندما: 

ي  لشراكة وفي ما يتعلق بتقديم خدمات أو إنجاز أعمال، بما ف ر في ما يتعلق بمشروع اتترتب خسائ (أ)

 ذلك: 

(i) أية إلغاء  يمكن  الباطن  عقود  أو   مطلوبة   بضائع  أو   مواد   ال  هذه    دون   من  مثل  تتربب  أن 

 الخسائر؛

(ii)  بت تحسبا  لتقديم خدمات أو إنجاز أعمال في المستقبل؛أية نفقات ترت 

(iii)   مستخدمة في ما يتعلق بمشروع الشراكة؛ و  ذلك تكلفة نقل أي معداتتكلفة التسريح، بما في 

(iv) زائدة؛  العمالة ال أجور 

ترتبت الخسائر بموجب ترتيبات و/أو اتفاقيات تتوافق مع أحكام أُبرمت في السياق العادي لألعمال   (ب)

لش ]عام  ووفقا   فترة أطول من  المحتسبة على  باستثناء خسارة األرباح  معقولة،  تجارية  واحد  روط 

 فسخ؛ و ([ بعد تاريخ ال1)

ذي الصلة قد بذل مساعي معقولة للتخفيف   يكون كل من شريك القطاع الخاص والمقاول من الباطن  ( ج)

 من الخسائر. 

بالمقاولين   الخاصة  الكسر  "تكاليف 

 من الباطن" 

 مويل الثانوي" "وثائق الت قيات يقدم بموجبها المساهمون ديون ثانوية إلى شريك القطاع الخاص. تعني أية اتفا 

 تاريخ الفسخ"  [ رقم البند ذي الصلةيُدرج تاريخ الذي يتم فيه فسخ عقد الشراكة وفقا  للبند ] يعني ال 
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  أو  القانون  في  تغيير  أو  مادي وسلبي  حكومي  إجراء  أو  من جانب الجهة المتعاقدة  تقصيرال  بسبب العقد    التعويض عن فسخ
 طوعيال فسخال

[،  أدخل رقم البندوفقا  للبند ]  الجهة المتعاقدة  من  إخالل(iبسبب )   لحاليعقد الشراكة افي حال فسخ   (1)
أدخل  ( تغيير في القانون وفقا  للبند ]iiiوفقا  للبند ]يُدرج[ أو )  مادي وسلبيإجراء حكومي    (iiأو )

تدفع   نأ  الجهة المتعاقدة[، يتعيّن على  أدخل رقم البندطوعي وفقا  للبند ]الفسخ  ال(  IV[ أو )رقم البند
 عادل قيمة: يمبلغا   لخاصشريك القطاع اإلى 

 مستحق؛ زائدالممتاز الدين ال . أ

سبق وأن قام شريك القطاع الخاص بتحملها أو التي ، التي  شريك القطاع الخاصزائدة لموظفي  العمالة  ال  جورأ .ب
 ؛ زائد عقد الشراكة الحالي كنتيجٍة مباشرةٍ لفسخ أن يتحملها  من المعقول

 اطن؛ زائد خاصة بالمقاولين من البأية تكاليف كسر  .ت

طرف  ستحقة للال  مبالغقة التثمين المطلوبة لليعلى طر  بناء دناه  ()ج( أ1()أ( أو )1يُرجى االختيار من الخيار )] .ث
 [ المساهم

مالذيمبل   ال:  )أ(1الخيار   • أخذت  تم  إذا  أية  ف  مدفوعة  أرباح  ع  وفائدة  القرض مدفوعة  وأصل 
لهذت   ةالفعليمواعيد  أو قبلهف مع مراعاة الي في تاريخ الفسخ  ولثانبموجب وثائق التمويل ا   المسترد

معدل عائد داخلي حقيقي على رأسمال األسهم المكتتب به والمبال  المدفوعة    تج عنهينف  مدفوعاتال
إلى   ا   الخاصمقدما القطاع  الثانوي  ب  شري   التمويل  وثائق   الداخلي   العائد  لمعدل  المساويةموجب 

 ج المعياري األساسي  أولألسهم في النموذ
 

شري  القطاع  حصص    بيعل عليه مقابل  باإلمكان الحصوالمبل  اإلجمالي الذي كان  )ب(:  1  الخيار •
المدينة  الخاص السوق    بموجبالناشئة    والذمم  أساس  على  الثانوي  التمويل  على   مفتوحفالوثائق 

وجود عدم  جانب    إخاللافتراض  المتعاقدةمن  أي    أنهو  فالجهة  يحد   مادي حكومي  إجراء  لم 
 قيودعدم وجود  ومنشأة عاملة    سأسا   على   عملية البيعتتم  أو تغيير مؤهل في القانونف وأن    وسلبي
 أو  المال  رأسحصص  نقل على

 

التوزيعات  )ج(1الخيار   • لتوقعات  الحالية  القيمة  التي سيتم دفعها وأصل  : صافي    القرض والفوائد 
النموذج المعياري بناء على  فسخف  لثانوي كما في تاريخ الالذي سيتم سدادت بموجب وثائق التمويل ا

المعياري كل مبل  بحسب    األساسيف على أن يتم خصم النموذج  الداخلي لألسهم في  العائد  معدل 
أ فيه  يتبيان  الذي  التاريخ  من  اعتبارا   األساسي األساسيف  المعياري  النموذج  في  الدفع  مستحق  نه 

 حتى تاريخ الفسخ[.

 شريك القطاع الخاص  من جانب  إخالللفسخ بسببالتعويض عن ا

الجهة   تدفعوفقا  للبند ] [،    من جانب شريك القطاع الخاص  إخاللبسبب  ة الحاليعقد الشراك  الجهة المتعاقدةإذا فسخت   (2)
 عادل ] [ % من الدين الممتاز المستحق. ي ا  تعويض  لشريك القطاع الخاص المتعاقدة

 التعويض عن الفسخ بسبب قوة قاهرة 
فسخ   (3) تم  الشراكةإذا  يتعيّن على    الحالي   عقد   ،]   [ للبند  وفقا   قاهرة  قوة  المتعاقدةالبسبب  إلى    جهة  تدفع  شريك أن 

 لقيمة: يعادلمبلغا   القطاع الخاص

 أي دين ممتاز مستحق، إن وجد؛ زائد أ. 

األس وأب.  األساسية  قرض  هم  أي  الصل  تاريخ  في  كما  الثانوي  التمويل  وثائق  بموجب  ]ناقصمستحق  أية    ا  فسخ 
 ؛ زائدبالفعل[التي تم دفعها ثانوية ال ديون الفوائد  مبالغت أو توزيعا 

( في  iv( و)iiiيتم حذف البند )

منظو تكن  لم  عقد  حال  في  رة 

 .الشراكة
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أجورج.   لموظفي  العمالة  ال  مبالغ  الخاصزائدة  القطاع  التي  شريك  س  تربت،  تترتب  أو  معقول  وف  على  بشكل 
 ؛ زائدعقد الشراكة الحاليكنتيجٍة مباشرةٍ لفسخ  لقطاع الخاصشريك ا

 الباطن. سر خاصة بالمقاولين من د. أية تكاليف ك
 التمويل  إعادة 5.ب

  توجيهية مالحظات 1.5.ب

  على تغييرات مع مرور الوقت    تطرأ وف  سطويلة األجل التفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،    ر إلى الطبيعةبالنظ
غب وقد ير  ،المشروع  مخاطر  حجمؤثر على  يسوف    األمر الذيفي المشروع نفسه،    تطوراتال  عن  روف السوق، فضال  ظ

قد ال يكون من الممكن حتى    ، البلدان  بعض  وفي  لذلك.  وفقا    لتمويلا  استبدال  تمويله أوفي تغيير شروط    شريك القطاع الخاص
فإ  توفير وبالتالي  البداية،  في  األجل  طويل  التمويل  تمويل  إعادة  لتمثل  ن  الخاصضرورة  القطاع  التمويل   شريك  فترة  بعد 
 .األولية

وبالتالي زيادة   اإليرادات،لى زيادة  ، مما يؤدي إشريك القطاع الخاص  ديون  تكاليف  خفض  يف  تمويلال  إعادة  نتيجة  تتمثلد  ق
عادة    وهذا-  األسهمعائد   يسمى  بـما  التمويل".  مكاسب"     بف  إعادة  الشراكة  والخاص  سوق  العام  القطاعين  يدرك بصورة  ين 
 ال يتحمل المسؤولية  في حين أنه إعادة التمويل    منافعكامل  ب  شريك القطاع الخاص تع  أن يتم  العادل بأنه لن يكون من    ةمتزايد

خدام الست  نظرا    الجهة المتعاقدة  نظر  وجهة  من  خاصة  أهميةهذا األمر يكتسب  و  .سنةالكاملة عن توافر شروط التمويل المحّ 
على أحكام أخرى في اتفاقية    أيضا  قد يؤثر    التمويل  شروط  في  تغيير   ر أيكما أن  .ةالشراكاألموال العامة لدفع تكاليف مشاريع  

  مسؤولة    الجهة المتعاقدةالتي قد تكون  التعويضات المستحقة عند فسخ العقد  وط التمويل، مثل  شر تمثل المرجع لالتي  الشراكة  
 .عنها

ترتب  ت   مكاسب  ةأيتقاسم  على    أو معدومة    محدودة    قدرة    الجهة المتعاقدةالشراكة، سيكون لدى  عقد    في  محّددة  غياب أحكاموفي  
يتعلق بالشروط التعاقدية    ما  في   واضحا  وقد يكون الوضع غير    خاصشريك القطاع ال  يحصل عليهاوالتي  تمويل  الإعادة  على  

ينبغي تقاسمها،    مكاسبتؤدي إلى  ال  جميع عمليات إعادة التمويل  مع أن  و  (.القد  فسخ  المستحقة عندالتعويضات  األخرى )مثل  
 .الظروف المعفاة  ضح عادة  أحكام إعادة التمويل تو إال أنّ 

 البند التعاقدي  2.5.ب

التي    والخاص   العام  القطاعين  بين  الشراكة  أسواق  تجربةبناء على    الوقت  مرور  معتقاسم مكاسب إعادة التمويل    أمبد  تطور
 (F2P  UKيطاني للتمويل الخاص )الدليل البر، انظر  23ل مفصّ   نهجعلى    للحصول و  .المتحدة  المملكة   مثل  مبكر  وقت  فيبدأت  

إلى حد  وتستند الصياغة التالية    Infra Australia.24القطاعين العام والخاص  بشأن الشراكة بين  األسترالية  والمبادئ التوجيهية  
 لى المفاهيم التي تحددها. كبير ع

 فات المطلوبة التعري

 

المع" األساسي. يعني معدل العائد الداخلي لألسهم المحدد في النموذج المعياري   الداخلي  النموذج  العائد  لمعدل  ياري 

 لألسهم"  

 "التوزيع"  عينا ، أي:  يعني، إما نقدا  أو

 
23.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207383/infrastructure_standardisation_of_contract

s_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 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207383/infrastructure_standardisation_of_contracts_051212.PDF
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207383/infrastructure_standardisation_of_contracts_051212.PDF
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-3-Commercial-Principles-for-Social-Infrastructure-Dec-2008-FA.pdf
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-3-Commercial-Principles-for-Social-Infrastructure-Dec-2008-FA.pdf
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-7-Commercial-Principles-for-Economic-Infrastructure-Feb-2011-FA.pdf
https://infrastructure.gov.au/infrastructure/ngpd/files/Volume-7-Commercial-Principles-for-Economic-Infrastructure-Feb-2011-FA.pdf
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 أرباح األسهم أو التوزيعات األخرى في ما يتعلق برأس المال؛ (أ )

  في رأس  آخر  تغيير  أو  تنظيم  إعادة  أي  أو  ماألسه  شراء   أو  استرداد  أو  المال  خفض رأس (ب )

 المال؛

 ئق التمويل الثانوي؛ و المبالغ المدفوعة بموجب وثا  (ج )

رى ال يتم الحصول عليها في  استالم أي مبلغ أو ترتيب تعاقدي أو نقل أصول أو منفعة أخ (ح )

 السياق العادي للعمل ووفقا  لشروط تجارية معقولة. 

عقد    كامل فترةلي المتوقع للمساهمين وأي من الشركات التابعة لهم على مدى  العائد الداخ  يعني معدل 

 القيام بها. والمتوقع  القيام بهاعات التي تم راكة، مع مراعاة التوزيالش

 ائد الداخلي لألسهم" "معّدل الع 

 األساسي؛ المعياري النموذج في بالكامل  متوخاة  تمويل إعادة  أي (أ)

 أو المحاسبية؛  تغيير في المعامالت الضريبية (ب)

والتنازالت  ( ج) الحقوق  ال  ممارسة  المماثلة  واإلجراءات  اإلداريوالموافقات  بالمسائل  ة  متصلة 

 والضمانات أو التعهدات؛ تصريحاتبال واإلشرافية اليومية، والتي تتعلق بما يلي: اإلخالل  

(i) والضمانات أو التعهدات؛باإلقرارات  اإلخالل 

(ii)   ألحكام وثائق التمويل الممتاز؛  نقل أموال بين حسابات المشروع وفقا 

(iii)  الموافقات أو التراخيص؛التأخر في تقديم أو عدم تقديم المعلومات أو 

(iv) موذج المالي؛اعتماد افتراضات فنية واقتصادية منقحة في ما يتعلق بالن 

(v)  عدم حصول شريك القطاع الخاص على أي موافقة من جهات قانونية، مطلوبة

 أو بموجب وثائق التمويل الممتاز؛ 

(vi)   بمستويات يتعلق  ما  في  الممولين  بين  التصويت  وترتيبات  الممولين  تصويت 

 جب وثائق التمويل الممتاز.افقة المطلوبة منهم بموالمو

 يتم بيعها من قبل المساهمين.   أي أسهم في شريك القطاع الخاص ( د )

 ]أي تداوالت عادية في السوق بالسندات.[ ( ه )

 "إعادة التمويل الُمعفى" 

ل  الذي يقدمه شريك القطاع الخاص في إطار عرضه/متفق عليه بين الطرفين قبلمالي ]يعني النموذج ا 

 حسب ما يتم تعديله من وقت آلخر. ب تاريخ عقد الشراكة[
 "النموذج المالي" 

إلعادة التمويل لكل من التوزيعات    حددمن التاريخ الم  المحسوبة اعتبارا    المخصومةالقيم    مجموعيعني  

الصلة  ذات  حالة    ، المتوقعة  كل  القيمة  في  تخصم  أن  الداخلي  على  العائد  معدل  في  باستخدام  لألسهم 

 نموذج المعياري. ال

 القيمة الحالية" "صافي 

سب فورا  قبل أي إعادة تمويل، إنما من دون األخذ في االعتبار  يعني معدل العائد الداخلي لألسهم المحت 

بصيغت المالي  النموذج  وباستخدام  التمويل  إعادة  عقد  أثر  بتنفيذ  يتعلق  ما  ذلك  في  )بما  المحدثة  ه 

 الشراكة.  

الداخلي   العائد  إعادة  "معدل  قبل  لألسهم 

 يل" التمو

أ تمويل  إعادة  مكاسب  عنها  ينتج  تمويل  إعادة  أي  تمويل  تعني  إعادة  تعتبر  ال  والتي  صفر  من  كبر 

 ُمعفاة.

 "إعادة التمويل المؤهلة" 

من   الشري   يرغب  قد 

في   الخاص  القطاع 

التعريف   هذا  توسيع 

التغييرات  إل أن  يااح 

أو    على معيانة  وثائق 

من  أخرى  أنواع 

معفاة   ستكون  الظروف 

س المثالف  )على  بيل 

تمويل   إعادة  سيناريو 

يجب  األجل(.  قصير 

على   ذل   في  النظر 

اساس كل حالة على حدة  

الظروف   إلظهار 

لمشروع  الخا صة 

القطاعين  بين  الشراكة 

 العام والهاص.



 

199 

 

 تعني: 

 إضافة أو استبدال ألية وثائق تمويل ممتاز؛أي تعديل أو تغيير أو تجديد أو  (أ)

 ة وثائق تمويل ممتاز؛ ة أي حق مماثل بموجب أيمنح أي تنازل أو موافقة، أو ممارس (ب)

فعة أو المصلحة في وثائق التمويل الممتاز، أو إنشاء  إنشاء أو منح أي شكل من أشكال المن ( ج)

أو أصول خ إيرادات  أو  عقود  أية  أو مصلحة في  أية حقوق  منح  القطاع  أو  اصة بشريك 

 الخاص سواء ككفالة أو غير ذلك؛ و 

ع بأثر مماثل ألي من النقاط )أ(  ضعه من قبل أي شخص يتمتأي عقد أو اتفاق آخر تم و (د)

بحّد من قدرة شريك القطاع الخاص على تنفيذ أي من النقاط )أ(    إلى )ج( أعاله أو له أثر

 إلى )ج( أعاله. 

 "إعادة التمويل" 

  ج، حيث: –ب(  -يعادل )أ  تعني مبلغ إيجابي

تمويل )مع األخذ في االعتبار قبل إعادة ال  مباشرة    ايتم توقعهالحالية للتوزيعات، كما    القيمة  صافي  = أ  

  الفعلي   في ما يتعلق بالتنفيذ   حدثه )بما في ذلكبصيغته المام النموذج المالي  تأثير إعادة التمويل واستخد

  التي ستدفع   قبل إعادة التمويل(  مباشرة    ارج  يكون ( بحيث  الشراكة  لمشروع  السابق

عقد الشراكة بعد إعادة  المتبقية من    فترةدى الإلى كل مساهم أو شركة تابعة على م

 التمويل؛

الحالية   القيمة  صافي  مباشرة  كما    للتوزيعات،ب=  توقعها  التمويل    يتم  إعادة  قبل 

الي بصيغته المحدثة )بما إعادة التمويل واستخدام النموذج الم  أثر  مراعاة)ولكن دون  

التي ستدفع    (والخاص  مالعا  القطاعين  بين  راكةالش  لمشروع  السابق  الفعلي  بالتنفيذ  يتعلق  ما  في ذلك

 و  ى الفترة المتبقية من عقد الشراكة بعد إعادة التمويل؛ إلى كل مساهم أو شركة تابعة على مد 

على    ج العائد  معدل  لرفع  مطلوب  تعديل  أي  إع  األسهم=  الداخلي  قبل  العائد  معدل  إلى  التمويل  ادة 

 لألسهم في النموذج المعياري. 

 ادة التمويل" "مكاسب إع

 "وثائق التمويل الثانوي"  نوي إلى شريك القطاع الخاص. اتفاقيات يقدم بموجبها مساهمو شريك القطاع الخاص دين ثا تعني أية

 
 إعادة التمويل 

الخاصعلى   (1) القطاع  تزويد    شريك  ما  الكاملة  بالتفاصيل  المتعاقدة  الجهةفورا    يتعلق  في 
تمويل    بأية أن  ،  منظورةإعادة  المالي   ةالمقترح   التغييرات   تشملعلى  النموذج    على 

المنطقي    وأية  المقترحة  التعاقدية  والوثائق   إليها،  ستندتالتي    لالفتراضات واألساس 
 .التمويل بإعادة يتعلق ما بشكل معقول في الجهة المتعاقدةأخرى قد تطلبها  معلومات

المتعاقدةتتمتع   (2) األوقاتالجهة  ف  ، في جميع  المقيد    يالمال  النموذجي مراجعة  بالحق غير 
 تمويل.ال بإعادة يتعلق في ما( استخدامه المقترح)أو  المستخدم

 جهة المتعاقدةلمن االحصول على موافقة خطية مسبقة    شريك القطاع الخاصيتعيّن على   (3)
 مويل مؤهلة. في ما يتعلق بأي إعادة ت

تمويل في إعادة %([ من أي مكاسب إعادة  50الحصول على حصة ]بنسبة خمسين في المائة )  جهة المتعاقدةيحق لل (4)
 [. التقاسم المتفق عليهاوفقا  آللية عديل يُرجى التتمويل مؤهلة ]

يتصّرف الطرفان بحسن نية في ما يتعلق بأي إعادة تمويل أو إعادة تمويل مقترحة )بما في ] (5)
حصة   ودفع  التمويل  إعادة  مكاسب  احتساب  طريقة  المتعاقدةذلك  إع  من  الجهة  ادة  مكاسب 

  ([.مويل مؤهلةالتمويل في إعادة ت

الجهة   توافق  أن  ينبغي 

هذت   على  المتعاقدة 

كشرط مسبق    االتفاقات 

الشراكة  اتفاقية  لدخول 

العام  القطاعين  بين 

وأي   النفا  حيز  والخاص 

وثيقة  و/أو  الحق  تعديل 

تندرج قد  ضمن   إضافية 

 هذا التعريف.

تُحذف "ج" إذا  

كانت هناك 

اب لعدم أسب

الموافقة عل 

 اهذ

هذا ليس مطلوبا  في  

أغلب عقود الشراكة 

ون التي ينظمها القان

  المدني كون التزامات

 حسن النية متامنة
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 ها في أية مكاسب إعادة تمويل في إعادة تمويل مؤهلة كـ:اختيار أن تستلم حصت جهة المتعاقدةيحق لل (6)

  ، أو قريب من هذا التاريخ  تاريخ إعادة التمويل  في  ذي الصلة المقّدم  قيمته التوزيع  تتجاوزمقطوع ال    مبلغ (أ )
 خ التوزيع ذي الصلة؛ خ الذي يلي مباشرة تاريالسداد في التاري ويكون متوجب

قبل  ] (ب ) من  الدفع  مستحق  رسم  أي  الخاصشزيادة  القطاع  المتعاقدةإلى    ريك  على    الجهة 
م دفعه من قبل  سيت  تيالتوفر ا   أجور الفترة المتبقية لعقد الشراكة / أو تخفيض في  مدى  

 عقد الشراكة؛ أو من ية الفترة المتبق مدى على  شريك القطاع الخاصإلى  الجهة المتعاقدة

 مزيج من اإلثنين[.)ج( 

على   (7) الخاصيتعيّن  القطاع  عن  قيامال  شريك  نيابة  المتعاقدة،  للمستشارين بدفع  ،  الجهة  المعقولة  التكاليف  كافة 
في ما يتعلق بإعادة تمويل أو إعادة تمويل محتملة وحساب مكاسب إعادة   قدةالجهة المتعاالخارجيين الذين تعيّنهم  

ساب المبلغ الذي سيتم غة أيضا  خصم التكاليف من أية مكاسب إعادة تمويل قبل احتيجب أن تعكس الصياويل ]التم
 [.مكاسب إعادة التمويلحساب ا لم يكن مدرجا  بالفعل في صيغة ذتقاسمه إ

 

 

  لممولة في التدخل الجهات ا حقوق 6.ب

 الرئيسية الجوانب 1.6.ب

معظم ا   ة الشراك  مشاريع  تُمّول  عبين  والخاص  العام  " لقطاعين  أساس  المحدود لى  الرجوع    ممولون   بموجبه  يقدمالذي  "  حق 
  . لشراكة ا  اتفاقية  التي يتم توليدها بموجبالنقدية المتوقعة    لتدفقاتاعلى تحليل    بناء    شريك القطاع الخاصقروض إلى  تقلون  سم

شريك   فيها  يقّدم  التي  المشاريع  لة حا  في  اإليرادات   أساسو  )أ  لإليرادات  الوحيد  المصدر  تكون  ما  الشراكة عادة    يةاتفاق  أنّ   وبما
برسم    الطرقات   بعض  مثل  الخدمة، هذه  على  رسوم  فرض خالل    م ع  إيرادات   ويتحصل على   مستخدمينللخدمة     القطاع الخاص 

مصدر   ليشكّ   شريك القطاع الخاصمن جانب    بسببتقصير  العقدبفسخ    الجهة المتعاقدةحتمال قيام  ا  فإن  الديون،  لسداد(  مرور
ل كبير  إذا حدث  ممولينلقلق  خاصة  األصولقبل    فسخال،  حتى    ويرجع  .مةالخد  وبدء  إنجاز  أنه  إلى  الجهة   كانت  وإنذلك 
  عقد  إلعادة   حوافز   ممولينال تتوفر للالدين، وبالتالي    ن المبلغ قد ال يغطي كامل مبلغإال أ  ستدفع تعويض عن الفسخ،  المتعاقدة

 وبالكامل.  المقرر النحو  على  دينال سدادصحيح بحيث يمكن الشراكة إلى المسار ال 

  التفاوض على حقوق  فيحماية أنفسهم من هذا السيناريو    من خاللها إلى  ممولونطرق التي يسعى الوبالتالي، تتمثل إحدى ال
يحلّوا محلّ ي  ف  حقوقهمأي    التدّخل، الخاص   أن  القطاع  القطاعين   عقدبموجب    المقّصر  شريك  بين  والخاص.   الشراكة    العام 
يطلق    أو"،  ة مباشر  ية"اتفاق  بـ  ما تسمى  ، وغالبا  لجهة المتعاقدةاو  ممولينبين ال  يةفي اتفاق  مجّسدة  التدّخل  ما تكون حقوق  وعادة  
  اتخاذ خطوات العقد وبالتالي    فسخباحتمال    ممولينة بتنبيه الالمباشر  يةاالتفاق  وتسمح  ".موافقة  ية"اتفاق  ،البلدان  بعض  فيعليها  
من خالل  لمنع ذلك  نظر    ومن  المشكلة.معالجة    وقوع  المتعاقدةوجهة  تتم  الجهة  بينالم،  في  واءمة  البنية   إنجاز  مصلحتها 

 .النتيجة نفس تحقيق في ممولينال بين مصالحالتحتية وضمان توفير خدمات كافية و

  بعقود مشاريع   يتعلق  ما في  فقط  ليس  لمباشرةا  االتفاقات  تنفيذ  يتم  والخاص،  العام  القطاعين  بين   الشراكةمشاريع    في سياقو
األخرىحالة    وفي  .األخرى  المشاريعد  عقوب  يتعلق  ما في  أيضا    ولكن  الشراكة المشاريع  قد  عقود  الجهة  و  ممولينال  يُقِدم، 
شريك القطاع  ن لالرئيسيين التابعي  من الباطناشرة منفصلة مع األطراف المقابلة )أي المقاولين  ات مبياتفاقعلى إبرام    المتعاقدة
  التقصيرحاالت    لتداركمماثلة    فرصا    لهم  لمقابلةا  األطراف  منح  لضمان  شريك القطاع الخاصمشروع    يةفي اتفاق(  الخاص
 تنفيذ   استمرار  لضمان  وكذلك  ألطراف المقابلة الفسخ،ا  تقررالمشروع قبل أن    اتياتفاق  بموجب  شريك القطاع الخاصمن قبل  
 . الشراكة ةيباتفاق يتعلق ما في ممولينال  خلحقوق تدهذا القسم على  ويرّكز المقابلة. األطراف
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 الناظماالتفاقية المباشرة/القانون  شكل 2.6.ب

ُ   البلدان   بعض  وضعت  التوجيهية   المبادئ  مثل)  ممولينوال  عاقدةالمت  الجهات  قبل  من  استخدامها  يجب  معيارية    نموذجية    أحكاما
  ما   وعادة    .(PF2  UKالدليل البريطاني للتمويل الخاص )و  25أفريقيا   جنوب  في  الخاصو  العام  القطاعين  بين  الشراكات  بشأن
  كشرطٍ   ةمباشر  اتفاقية  توقيع  ممولونال  يشترط  ما  وعادة  الشراكة،  مشروع  اتفاقية  تاريخ  نفس  في  المباشرة  االتفاقية  تنفيذ  يتم

 نموذج  على  االتفاق  تم   قد  يكون  أن   يُفضل  اقدة،المتع  الجهة  نظر   وجهة  ومن  .الممتاز  التمويل  وثائق  بموجب  للسحب  مسبقٍ 
  عقد ترسية بعد عليها التفاوض إعادة أو تقديمها يتم  ال بحيث المنافسة،   زخم ظل وفي العرض يمتقد  وقت قبل المباشرة االتفاقية
 عقد"   هابموجب  يشّكل  التي  التنفيذية  الالئحة  من  25  و  22  المادتين   في  صراحة    عليه  صوصمن  وهذا  .الشراكة  مشروع
 تقديم   طلب  بموجب  المطلوبة  التعاقدية  الوثائق  من   جزءا  (  هإخاللحالة  في الخاص  القطاع  شريك باستبدال  يسمح  الذي" )اإلحالل
 .السياق  هذا  في  استيفائها  يجب  التي  الرسمية  الشروط  نم  المزيد  التنفيذية  الالئحة  من  50  و  49  المادتين  وتتضمن  .العروض

  تقدمه   طلب  على   ناء  ب  العليا  اللجنة  موافقة  يتطلب  الشراكة  اتفاقية  بموجب  صالخا  القطاع  شريك  تبدالاس  فإن  ذلك،  على  وبناء  
  بالسيناريو   يتعلق  وفيما  .ينممولال  أو  المعنية  العامة  الجهة  أو  الكويت  في   والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشروعات  هيئة

  القطاع   من  جديد  شريك  بتحديد  خاص،  بشكل  يذية،التنف  الالئحة  من  50  دةالما  تلزمهم  ،ممولينال  من  التدخل  طلب  أي  األخير،
 . الشراكة عقد بموجب التزاماتها وعن  ترشحه عمن  مسؤولة الممولة الجهات تظل ثبحي الخاص

  اكة الشر   عقد  بموجب  والتزاماته  الخاص   القطاع  شريك  حقوق  على   يؤثّر  قد  المباشرة  يةاالتفاق  تنفيذ  أنّ   إلى  بالنظر  وأخيرا ،
  لالعتراف   المباشرة  االتفاقية  في  طرف  أيضا    الخاص   القطاع  شريك  يكون  بأن   يوصى  المتعاقدة،  جهةال  والتزامات  وحقوق

  الشراكة   لعقد  المنظم  والقانون  المباشرة  قيةلالتفا  المنظم  القانون  يكون  أن  أيضا    المستحسن  ومن .  عليها  والموافقة  بشروطها
 .متسقين

 ئيسيةالر لألحكام ملخص  3.6.ب

 (:المعني البلد قوانين بموجب يعادلها ام أو)  التالية الرئيسية األحكام عادة   المباشرة تفاقيةاال تتضمن أن يجب

 عقد  بموجب  الخاص  القطاع  كشري  قبل  من  إخالل(أ)  بأي  البعض  بعضها  بإبالغ  األطراف  بين  متبادلة  التزامات •
 التمويل  وثائق  بموجب  الرئيسية  داثاألح(  ب)و  االتفاقية  سخبف  المتعاقدة  للجهة  يسمح  أن  شأنه  من   والذي  الشراكة
 (الدين استحقاق أجل تعجيل أو تخلف حالة وقوع مثل) المتعاقدة الجهة  على تؤثّر نأ يمكن التي الممتاز

 رة لفت فسخه  بعدم  وتلتزم  الشراكة،  عقد  فسخ  بنيتها  الممولة  الجهات  بإخطار  تعاقدةالم  الجهة  بموجبها  تتعهد  توقف  فترة •
 ؛ (صلة ذات اتفاقيات أي سخف وعدم) محددة زمنية

 الخاص  القطاع  شريك  مع  بالتضامن  مسؤوال    يصبح  أن  على"  للحلول"   الممولة  هاتالج  تحدده  الذي  المرشح  تعيين •
 26"( الحلول" و) الفسخ في  الحق المتعاقدة  الجهة أعطت تمخالفا أي ومعالجة الشراكة عقد تنفيذ عن

  على   قةالمواف  عن   فضال    ،ممولينال  إلى  بها  الصلة  ذات  المستحقة  والمبالغ  الشراكة  عقد   عن   التنازل   على   الموافقة •
  و المطالبات؛ تسديد عند والكفالء للمؤّمنين التنازل

 القطاع   من  بديل  شريك  إلى  الشراكة  عقد  بموجب  الخاص  القطاع  شريك  والتزمات  حقوق  نقل  في  ممولينال  حق •
 المتعاقدة  الجهة  والتزام(  وموضوعية  معقولة  معايير  أو/و  المتعاقدة  الجهة   افقةبمو  رهنا  )  بترشيحه  يقومون  الخاص
 .27كبير حدّ  إلى معادلة  لشروط وفقا   الخاص القطاع من الجديد للشريك ممولينال مع جديدة مباشرة اتفاقية بإبرام

  المتفق  النموذج رفاقإ يتم قد أنه   من الرغم على) الشراكة عقد  في المباشرة االتفاقية شروط تحديد عادة   يتم ال أعاله، ورد وكما
 29.مقترحة صياغة  يتضمن لم )ب( الملحق  هذا أن في السبب وه  وهذا 28(الشراكة لعقد كملحق عليه

 
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.p

df 
  .الكويتي القانوني سياقال في التنفيذية اللوائ  من%  0و 49  المادة مراعاة  مع  26
 .يتيالكو القانوني السياق يف التنفيذية اللوائ  من%  0و 49  المادة مراعاة  مع  27
  .20 رقم الحاشية  في إليها  والُمشار الكويت في مؤخرا    إبرامها تم التي ياتالم  وشراء الطاقة تحويل اتفاقيات مع  الحال كان  كما  28
  العام  القطاعين  بين  تالشراكا  بشأن  التوجيهية   المبادئ  انظر  والخاصف  العام  القطاعين  بين  للشراكات  رسوخا    أكثر  سوق  من  ياغةالص   وعيانات  المعلومات  من  لمزيد   29

 (. 26و  25 رقم الحاشيتين مقارنة)  UK PF2 وتوجيهات أفريقيا جنوب في والخاص

http://www.ppp.gov.za/Legal%20Aspects/Standardised%20PPP%20Provinsions/National%20Treasury%20PPP%20Practice%20Note%20No%201%20of%202004;%20Standardised%20PPP%20Provisions;%20First%20Issue;%2011%20March%202004_1.pdf
http://www.ppp.gov.za/Legal%20Aspects/Standardised%20PPP%20Provinsions/National%20Treasury%20PPP%20Practice%20Note%20No%201%20of%202004;%20Standardised%20PPP%20Provisions;%20First%20Issue;%2011%20March%202004_1.pdf
http://www.ppp.gov.za/Legal%20Aspects/Standardised%20PPP%20Provinsions/National%20Treasury%20PPP%20Practice%20Note%20No%201%20of%202004;%20Standardised%20PPP%20Provisions;%20First%20Issue;%2011%20March%202004_1.pdf
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 والشفافية  السريّة 7.ب

 توجيهية مالحظات 1.7.ب

  هيئة كيان أو  هي    الجهة المتعاقدةإن  لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث    ُعلياواإلفصاح أولوية   افيةتشّكل الشف
الشائع على نحو متزا  وقد  .حكومية المتعاقدةيد لدى  أصبح من  الشفافية واإلفصاح في  تشنرط إدراج نص بشأن  أن    الجهات 
لض  عقود والخاص  العام  القطاعين  بين  المتعلقة  تشارك  مان  الشراكة   والوثائق   الشراكة  وعقود  ةالشراك  بمشاريعالمعلومات 
معهالصلة  ا  ذات وإوتبادلها  الجمهور    لى،  مع  ممكن  حد   وتتمثّل  .التطور  هذا   على   دةمتعد  عوامل  أثّرت  وقد  .ككلأقصى 

د، وزيادة مشاركة القطاع الخاص  من مخاطر الفسا  الحدّ   في  والخاص   العام   القطاعين   بين  الشراكة  سياق  في   الرئيسية  الدوافع 
 للبنية  مشروع  أي  مع  الحال  هو  وكما  لقيمة مقابل المال.مهور وتوعيتهم وتحقيق االبنية التحتية، وزيادة ثقة الج  اتفي استثمار
اعتبارات  أيضا    والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشاريع  تنطوي  قد  التحتية، العام  على  بالمصلحة  وحقوق   ةمتعلقة 

 .واإلفصاحوهذه عوامل إضافية لصالح تعزيز الشفافية  نسان،اإل

امات الشفافية واإلفصاح في  التز  عادة  ما تخضعالعامة،    بالمصلحة والقيود المتعلقة  لى الحساسيات التجارية  إ   بالنظر  مع ذلك،و
الشراكة المعلومات   لعددٍ   عقد  حماية  أجل  من  االستثناءات  م  أو  ا  تجاري  الحّساسة  من  المعلوماتغيرها   المتعلقة   اسةالحسّ   ن 
  شريك القطاع الخاص   يكون  الحاالت  معظم  يفف  .30والخاص  العام  لقطاعينا  بين  مشروع الشراكةو  عقد الشراكةو  باألطراف،
المعلوماتلديه أكبر ق التي يمكن أن تعطيهم   على  هيأن يّطلع منافسيريد    ال  ألنه  التي يرغب في حمايتها   در من  المعلومات 

  كان   إذا  لالمثا  سبيل  على  علومات،الم  بعض  ةفي الحفاظ على سريّ   أيضا    الجهة المتعاقدة  ترغب  قد  ذلك،  ومع  .ارية  تج  ميزة  
البيانات تنطبق   أيضا    توجد(،  األوروبي  االتحاد  في  مثال  )  نالبلدا   بعض  وفي  .الدفاع  قطاع  في   عقد الشراكة التزامات لحماية 

 . محددٍ  بندٍ  فييتم تناولها  غالباعلى األطراف والتي 

 البند التعاقدي  2.7.ب

 ين ب  جيّد  توازن  بمثابة  اعتباره  ويمكن  ،(PF2  UKيل الخاص )الدليل البريطاني للتموإلى نموذج    التالي الصياغة  يستند نموذج
 ة المتعاقدةالجهالخاصة بلاللتزامات القانونية    بين االمتثالو  شريك القطاع الخاص الخاصة ب  تجاريا    الحّساسة  المعلومات  حماية

بين القطاعين    ن الشراكاتأالتوجيهية بش  المبادئ  في   مماثل  نهج  ويُتّبع  .العامة  الشفافية   بزيادة  يتعلق  في ما (  السياسة)وتطلعات  
 .31بين القطاعين العام والخاص في جنوب أفريقيا  اتالشراك المبادئ التوجيهية بشأنأستراليا و العام والخاص في

 ايةالعالقات العاّمة والدع

ل (1) يجوز  الخاصال  القطاع  مدر  شريك  أو  إدارته  مجلس  أعضاء  خالل  من  يتواصل  وكالئأن  أو  موظفيه  أو  ه، ائه 
ال من  المقاولون  يتواصل  أال  على  الحرص  عليه  التابعويتعيّن  أو  ونباطن  الصحافة  ممثلي  مع  أو    له  التلفزيون 

من    مسبقةٍ   خطيةٍ   موافقةٍ   على  الحصول  دون  شراكةعقد الاألخرى بشأن أي مسألة تتعلق ب  اإلعالم اإلذاعة أو وسائل  
 .الجهة المتعاقدة

في    الجهة المتعاقدةم  ستخدم اسأن يبشأن أية مسألة، أو    الجهة المتعاقدةآراء  تمثيل    خاص يك القطاع الال يجوز لشر (2)
 .الجهة المتعاقدةدون الحصول على موافقٍة خطيٍة مسبقٍة من  يقدمها للغيرأية مواٍد خطيٍّة 

 في المجال العام عقد الشراكةر نش

]وتُدرج أية وثائق    عقد الشراكة الحاليكام  أحاعتبار  رفان على عدم  يوافق الطمن هذا العقد،    (7)  البندمع مراعاة   (3)
أية قيود  ذات صلة أخر أنها معلومات سريّة ويجوز اإلفصاح عنها دون  المشروع[، على  اتفاقيات  ى محّددة بأتها 

 :(، القيام بما يلي7)أحكام المادة ، مع مراعاة جهة المتعاقدةبأنّه يحق لل خاصشريك القطاع الويقّر 

 
"  لسرياةا"  بين  تمييز  هناك  ف(20  رقم  الحاشية  في  إليه  الُمشار  النحو  على)  الطوين  في  مؤخرا    الُمبرمة  الميات  وشراء  الطاقة  تحويل  اتفاقيات  في  المثالف  سبيل  على30

   ".لوب المط اإلفصاح"و
  .26و 25 رقم الحاشيتين قارن 31
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 [ على موقعٍ إلكترونيٍ؛ وعض اتفاقيات المشروعبو]لي الشراكة الحا نشر عقد  (أ)

واتفاقيات المشروع وأية وثيقة معامالت ذات صلة  ]  عقد الشراكةر )على اإلنترنت أو غير ذلك( موجز لنش ( ب)
( iiو)  [وأية وثيقة معامالت ذات صلة بهاواتفاقيات المشروع  ]  عقد الشراكةحكام وشروط  ( أi[ يتضّمن )بها

أو مع وثيقة  بأية  متعلقة  أو  ناشئة عن  الشراكةلومات  الم]  عقد  ذات شروع  واتفاقيات  وثيقة معامالت  وأية 
 [.صلة بهاوأية وثيقة معامالت ذات واتفاقيات المشروع ] عقد الشراكة تنفيذ[، بما في ذلك صلة بها

سهم في النموذج المعياري  عّدل العائد الداخلي لألوافق الطرفان على أنه ينبغي عدم التعامل مع المعلومات المتعلقة بم (4)
الخاصّر  باعتبارها معلومات سريّة ويق القطاع  المتعاقدةبأّن    شريك  المعلومات على موقعٍ   تعتزم  الجهة  نشر هذه 

 .إلكترونيٍ 

حدث فعليا  يلكية  في المالمعلومات المتعلقة بأي تغييٍر مباشٍر أو غير مباشر  اعتبارينبغي عدم    يوافق الطرفان على أنّه (5)
 .ارها معلومات سريّةباعتب

  السريّة

 :المعلومات السريّة، تعني ليعقد الشراكة الحا ألغراض  (6)

ق اإلفصاح عنها أو لحِ ( التي سيُ ايتم تخزينها عليهائط التي  المعلومات )أيا  تكن طريقة نقلها وأيا  يكن الوس (أ )
تجارية أو حقوق    جارية ألي شخص أو أسرارمن المرّجح أن يلحق اإلفصاح عنها، ضررا  بالمصالح الت

خا ودراية  تجاريا   حّساسة  فكرية  الشخصية  ملكية  البيانات  كافة  ذلك  في  بما  الطرفين،  من  بأي  صة 
 والبيانات الشخصية الحّساسة؛ و

األحكام التعاقدية الحّساسة    –من الجزء األول    1السريّة المعّددة في العمود  المجموعة الفرعية للمعلومات   (ب )
جدول المعلومات    رج رقميُد]  الملحقالمواد الحّساسة تجاريا  من    –لجزء الثاني  من ا  1تجاريا  والعمود  
  الملحق ن هذا من الجزء األول والجزء الثاني م  2[ في كل حالة للفترة المحّددة في العمود  الحّساسة تجاريا  

 "(. المعلومات الحّساسة تجاريا  )" 

للفترات ه على المعلومات السريّة التي يجب الحفاظ على سريّتها  ( أعال3 ينطبق البند )( أدناه، ال9مع مراعاة البند ) (7)
 .[جدول المعلومات الحّساسة تجاريا تُدرج إشارة إلى رقم] الملحقالمحّددة في  

عل  (8) الحفاظ  الطرفين  على  فيتعيّن  اآلخر  الطرف  من  الطرفين  أحد  يتلقّاها  التي  السريّة  المعلومات  كافة  سريّة  يما  ى 
الجهود المعقولة لمنع افة  يهما بذل ك[ أو مشروع الشراكة كما يجب علوأية اتفاقيات مشاريع]  ةعقد الشراكيتعلّق ب 

 عن هذه المعلومات السريّة إلى أي شخص.  حموّظفيهم ووكالئهم من اإلفصا

 :( أعاله على8( و )6البندان ) ال ينطبق (9)

معلومات   (أ ) عن  إفصاح  لأي  معقولة  حاجة  هناك  قبل  تكون  من  شخص  معرفتها  في  أي   تنفيذيشارك 
 تلك االلتزامات؛  تنفيذل  عقد الشراكةالتزاماتهما بموجب 

 أي مسألة يمكن ألحد الطرفين أن يثبت أنها بالفعل أو أصبحت متاحة للعموم وضمن المجال العام بطريقةٍ  (ب )
 [؛ السريّة كنتيجٍة النتهاك هذا البند ]أخرى وليس 

النزاعات[ أو في ما بند تسوية    تُدرج إشارة إلى رقم] تخاذ قرار بموجب البند  للسماح با مطلوب  أي إفصاح   (ج )
 وأي من مقاوليه من الباطن؛   شريك القطاع الخاصعلق بنزاع بين يت
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إفصاح   )د(  بموجبأي  رقم]  مطلوب  إلى  إشارة  يتضمن  قال  تُدرج  الذي  انون 
ي )بما في ذلك أي  [ فضال  عن أي التزام نظامي أو قانونعامالفصاح  اإلإلتزامات  
قوم مفروض على الطرف الذي ي  تشريعيادر عن محكمة مختصة( أو  أمر ص

 باإلفصاح أو قواعد أي بورصة أو سلطة حكومية أو تنظيمية معنية؛  

حصل عليها بطريقة  الطرف المتلقي حوزةببالفعل  موجودة)ه( أي إفصاح عن معلومات 
 ؛ي أفصح عنهاالذ الطرف  من قبلعنها  تلقيها، قبل قانونية

 معلومات إلى:ال تقديم)و( 

i. لطرفين؛ لين التابعين المستشارين المهنيين أو مستشاري التأم 

ii. ا ، و عندمجهات الممولةأو المستشارين المهنيين أو مستشاري التأمين التابعين لل  الجهات الممولة
 أو غير مباشٍر )سواء بشكٍل مباشرٍ قدم تمويل  يكون مقترحا  أنه يتعيّن على شخص أو يمكن أن ي

لتمكينه   القطاع الخاص  شريكمن خالل قرض أو مشاركة قي رأس المال أو غيره( إلى  وسواء  
  شريك القطاع الخاص أسهم في  شراء  ، أو قد يرغب في  عقد الشراكةالتزاماته بموجب    تنفيذمن  
الشراكة ألحكام  وفقا   بالقدر اعقد  فقط  لكن  المهنيين  أو مستشاريه  الشخص  إلى ذلك  لضروري ، 
 باتخاذ قرار بشأن المقترح؛ و/أو يسمح له الذي معقوٍل وال

iii. الية الدولية أو الثنائية المشاركة في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  المؤسسات الم
 ى المخاطر السياسية أو الكفالء.أو شركات التأمين عل ممولينمثل ال

iv.  لق بأي دين ممتازو تقييم تصنيف فيما يتعتصنيف أيُطلب منها تقديم أي وكالة تصنيف قد. 

بتصميم وبناء وتشغيل وصيانة مشروع الشراكة  تتعلق  عن أية معلومات    ةالجهة المتعاقداإلفصاح من قبل   )ز( 
إلى أي شريك (، والعناية الواجبة)  راسة مكثفةإجراء دوأية معلومات أخرى قد تكون ضرورية لغرض  

مشروع  عقد إعادة طرح   الجهة المتعاقدةومقرضيه، في حال قررت    جديد من القطاع الخاص ومستشاريه
 أو إجراء أي اختبار للسوق؛ لمنافسةل  الشراكة

 تسجيل الممتلكات؛مطلوبة أو للتصاريح الأو قيد تسجيل عملية أي  )ح(  

ص  مختصة أو مستشاريها أو أي شخ  جهة أخرىإلى أي    الجهة المتعاقدةالمعلومات قبل  أي إفصاح عن   )ط(  
 ق به؛ أو أو ملح  عقد الشراكةألي غرض متعلق ب للجهة المتعاقدةات شارك في تقديم الخدمي

 أي إفصاح لغرض:    )ي( 

(i) المتعاقدةحسابات    مراجعة القطاع  أو    الجهة  شريك 
 ؛ المصادقة عليهاو الخاص

(ii) القتصاد [ لأية التزامات مراجعة حسابات للعقود العامة  رقم  إلى  إشارة  تُدرج]  لـ  وفقا    مراجعة  أي
 بموجبها مواردها؛ المتعاقدة الجهةالية التي استخدمت والكفاءة والفع

(iii) مستشاري التأمين أو المؤّمنين التابعين ألي من الطرفين بشأن وضع  يقدمه المتثال لطلب مناسب ا
 ن؛ أو أو تجديد أي بوالص تأمي

(iv) [ لـ  االمتثال  أعاله(  )د(  البند  بعمومية  المساس  ر)دون  إلى  إشارة  تتطلب   قمتُدرج  قوانين  أية 
 بيئية([.القوانين الفصاح )على سبيل المثال،  اإل

البلدان   من  العديد  مراجعة إعداد  تتطلاب  تقارير 

يتعل ما  في  تكون الحسابات  التي  بالمعامالت   ق 

الجهة المتعاقدة طرفا  فيها. وعند االقتااءف يجب 

يعالج  العام    أن  اإلفصاح  مسألة  أياا   البند  هذا 

البند  أياا   انظر  هذت.  الحسابات  لتقارير مراجعة 

 ( )د(.  9)

إدراج حكم  في  النظر  أياا   ينبغي 

المعلومات  عن  لإلفصاح  عام 

الاروري للمصلحة العامة. انظر 

 (. j()ii()ii)9أياا  البند 
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)ب( و)د( و)ه( و)ي( و)ل(، يتعيّن على  9البنود    بخالف ( أعاله،  9يكون اإلفصاح مسموحا  بموجب البند )عندما    (10)
الالمعلومات أن يحرص على أّن    يقدمالطرف الذي   عقد  في    ةدالسريّة الوار   اتمتلقي يخضع لنفس التزامالطرف 
الحا  الخاص. ]على  ليالشراكة  أية معلومات بموجب هذا أن يبلغ رسميا  أي شخص يفص  شريك القطاع  ح له عن 

[  ة السريّ هذا البند ]امه بأحكام  التز  ضمن[ ويالسريّة[ عن قيود السريّة المنصوص عليها في هذا البند ]السريّةالبند ]
في   طرفا   كان  ولو  الحاليكما  الشراكة  الخاصكون  وي  عقد  القطاع  هذا    شريك  قبل  من  انتهاك  أي  عن  مسؤوال  
 [.[ السريّةند ]الشخص ألحكام هذا الب

تزويد   (11) يتم  الخاصعندما  القطاع  والشريك  العام  القطاعين  بين  العقد  بموجب  اللتزاماته  أدائه  في معرض  خاص،  ، 
لومات أو  فصاح عن أي من هذه المعاإل  شريك القطاع الخاص[، ال يجوز لمستخدمين نهائيينبمعلومات تتعلق بـ ]

قد حصل على موافقة    شريك القطاع الخاص ات من أجله، ما لم يكن  إال للغرض الذي تم تزويده بالمعلوم  هااستخدام
 جهة المتعاقدة. لمن اقة خطية مسبقة [ وحصل على موافالنهائي تخدم المسمن ذلك ]بخطية مسبقة 

كافة الوثائق  يسلم للجهة المتعاقدة  لحرص على أّن  ، االعقد  تاريخ انتهاء  ، في أو قبلشريك القطاع الخاصيتعيّن على   (12)
الموجودة  أو سج الكمبيوتر  عهدته أو الخاضعة لسيطرته، والتي تحتوي على معلومات متعلقة بـ  بحوزته أو  بالت 

 ة. تضعة لسيطرأو الخا  حوزة أو عهدة أي مقاول من الباطن ب[، بما في ذلك أية وثائق موجودة ينمستخدمين نهائي ]

أ (13) البند ]ال تمّس  ]السريّة حكام هذا  قانون ذي ص[ بتطبيق  أي  األمنية    ينظملة  يُدرج  المعلومات  أو  الرسمية  األسرار 
 [.الوطنية
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 [] الملحق

 المعلومات الحّساسة تجاريا  

المعلومات التعاقدية الحّساسة تجاريا   –الجزء األول   

 

2العمود  1العمود    

لتاريخ أدناه لفترة تنتهي في ا  لتعاقدية الحّساسة تجاريا  األحكام ا (1)   

  

  

  

 

 المواد الحّساسة تجاريا   –الجزء الثاني 

 

2العمود  1العمود    

 المواد الحّساسة تجاريا   لفترة تنتهي في التاريخ أدناه 
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 وتسوية النزاعات   الناظم القانون 8.ب

  إرشادية مالحظات 1.8.ب

ه بيناقم  القسم  الع  والبنودعتبارات  اال أهمية    1. ذا  القطاعين  بين  الشراكة  اتفاقيات  والخاص  في  بام  الناظم المتعلقة    القانون 
النزاعات هو.  وتسوية  القانون    وكما  اختيار  فلن  أدناتف  حقوق    سيطابق  الذي  الموضوعي   ونالقان  ديحدا   الناظمموض   لتحديد 

ون ذل ف فلن اختيار القان  ومع  . العقودالناشئة عن هذت    عاتتسوية النزاذل     ويشمل  . د الشراكةوعقبموجب    الطرفينوالتزامات  
لد معين أو محكمة ب  خاللذل  من    كان سيتم  إذا   ما  المثالف  سبيل  على   حل أي نزاع   بموجبهاالوسائل التي سيتم    دال يحدا   الناظم

التحكيم الم  فعلى   . الشراكةعقد    في  المنازعات  تسوية  بند  في   ذل    تحديد  ويجب  . عن طريق  اثالف يسبيل   اختيار  لطرفينستطيع 
 ينشأ  نزاع  أي  أن  يعني  وهذا  . النزاعاتف والتحكيم الدولي كوسيلة لتسوية  عقد الشراكةل  الناظملقانون  القانون اإلنكليزي بوصفه ا

 اإلنكليزي القانون بقمن قبل هيئة تحكيم تطا  حلا سيُ  عقد الشراكة  عن

 الناظم القانون 1.1.8.ب

المواد التي في    دنظام القانون المحدا ف  . لناظماللقانون    صريحا    خيارا    والخاص  العام   القطاعين   بين  كة الشرا  عقود  جب أن تتامني
 هو  الناظمالقانون    بندمن    والهدف  . وصحته  تفسيرت  فلف على سبيل المثاعقد الشراكة  جوانب  معظم ينظم    الناظمالقانون  تتناول  

 . منهما كل اماتوالتز  حقوق ونطاق بطبيعة يتعلق ما في ينالمتعاقد طرفينالبين ( كن القيام بذل بقدر ما يم )تحقيق اليقين 

ف ولكن يجب على  د الشراكةعقل  باعتبارت القانون الناظم   32الخاص ببلدهاعادة  في اختيار القانون المحلي    الجهة المتعاقدةترغب  
 :ن الناظمف بما في ذل ادةُ على اختيار القانوالطرفين أن يكونا على بينة من العوامل التي تؤثار ع

 ؛والمالءمة والتكلفة النسبية واأللفةثل قبول السوق القانونيةف م األفاليات غير (أ)

 مألوف في نظام قانوني غير  مفصال تحقيق إجراء تجناب ( ب)

ه التجاريا ( ج)  به  التنبؤ وإمكانية واستقرارت المختار القانوني للنظام  لتوجا

على    حظرا    يفرض  الذي  يالمحل  التشريعمثل  )  المقابل  الطرف   بلد  في  القانونية  اتالتغيير  نم  العقدتحصين   (د)
األجنبية واحدا    غالبا    وهذا  (. االلتزامات  يكون  اختيار    ما  أسباب  أهم  لمن  خارجي قنظام  المستثمرين    انون 

أو أحكام    انونالقتغيير  أحكام تتعلق بمن خالل    عادة    ذل تناول    الشراكة  عقوديتم في    ذل ف  ومع  (. أجنبي)
   المادي والسلبيحكومي الجراء خاصة باإل

 أي المحاكم التي ستستمع إلى أي نزاع ينشأ في)  النزاعاتتسوية    هيئة  مع  الناظم مواءمة القانون    الرغبة في ( ت)
   (بالعقد علقيت ما

 33اللغة  ( و)

 الذي  األمر)  المشروع  اتفاقيات  من  وكل  الشراكة  عقد  على  القوانين  من  واحدة  مجموعة  تطابق  أن  في  الرغبة ( ز)
 و   (واحدة   محكمة   في ضم جميع الدعاوى سيسهال

يمنع   ( ح) أو  المحليا  القانون  يحظر  قانون خارجي    ةحكومي  جهةقد  بموجب  التعاقد  ثمة   قد(.  أجنبي)من  تكون 
هذا اتباع  في  تفكار    التعاقد  جهةانت  إذا ك  فيما  إليااح الموقف  ةمحلي  يةقانون  للحصول على استشارةحاجة   
 . النهج

 
  الحاشية  فيالمذكورة    الميات  وشراء قةالطا  تحويلشراكة في الكويت على القانون الكويتي باعتبارت القانون الناظم كما تم على سبيل المثال في اتفاقيات  تنص اتفاقيات ال   32

 (. 19 رقم
 في)  العربية  باللغة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  اتفاقيات  صياغة  على  تنصا   التي  والخاص  العام  اعينالقط  بين  الشراكة  قانون  من  39  المادة  مقارنة  يُرجى  33

 (.  العليا اللجنة  موافقة إلى أجنبية لغةب الصياغة تحتاج حين
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ف  عقد الشراكة وينبغي أن يُحداد االختيار بشكل  واض   في . صياغتهامن حيث  ومباشرة  ظم بسيطة  عادة  ما تكون بنود القانون النا 
 (. 2.8. انظر القسم ب) هاتسوية النزاعات أو كجزء  من صة ببعد الفقرة الخاعادة  

 

 زاعاتالن تسوية.  2.1.8.ب

بيد أي نزاع ينشأ عن اتفاقية الشراكةف    لقانون الذي سينظماالقانون الناظم  الفقرة الخاصة بحداد  تأعالتف الوارد    بناء على اإليااح
النزاعات تحدبعد ذل  إلى فقرة خاصة بحاجة    أن هناك القانون لحلا أي نزاع ف وفي حالة  تسوية  د المحكمة التي ستطابق ذل  

 . الفصل فيهالنزاع و نظرء الذي سيتم بموجبه التحكيمف اإلجرا

ن كافة اتفاقيات   بين القطاعين العام والخاص بند لتسوية النزاعات لتوفير أقصى قدر ممكن من اليقين    شراكةالينبغي أن تتاما
النز  مكان وطريقةحول   إلى ضمان  .  اعاتتسوية  البند  المتافق عليها ويساعالتزام  ويهدف هذا  د على الحدا من  الطرفين باملية 

دا  حجياد سوف يبشكل  بند تسوية النزاعات  صياغة  نا  أكما  .  دعوىال  مكان رفعحول  في الجدال  والتكاليف  هدار الوقت  إطر  اخم
بنود  " ويمكن تسمية هذت البنود بع . ختلفة ال يمكن التوفيق بينها من قبل محاكم م أحكاموإصدار احتمال ازدواجية رفع الدعوى من 

 ". محكمة االختصاصأو بنود اختيار " مةاختيار المحك"أو " اائيالق االختصاص

أنه  و إلى  للنزاعاتبالنظر  يكون  أن  المرجا   أشكال    شكال    والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  اتياتفاق  إطار  في  من  ما من 
الما الخاصلي على  التأثير  القطاع  اختيارو  شري   الحكمؤثر على  ييمكن أن    المحكمة  أنا  إدراجف  الصادر  تنفيذ  عملي    دبن  فلنا 
 . القطاع الخاصالشراكة من قبل شري     التمويل المصرفي لمشروع  م لقابليةفي أي تقيي  أساسي    عنصر    يعتبر  النزاعاتلتسوية  
 : ما يلي ادة  ع عقد الشراكةفي  النزاعاتتسوية بند  ويحداد

   (مختلف  إذا لم يكن محدادا  في بند  ) عقد الشراكةالقانون الناظم ل (أ)

 34 وديةبمحاولة التوصال إلى تسوية سريعة و االلتزام ( ب)

مستقل   خبير   قبل من معيانة فنياة نزاعات يةلتسو بند ( ج)
35 

من   37التحكيم الدولي(  ب)أو    36تا في النزاعللبالقاائي  المحاكم التي تتمتاع باالختصاص  (  أ)إما إلى    اللجوء (د)
كافة   في  نهائية   بصورة   البتا  تأجل  تتم  لم  التي  قرار النزاعات  بموجب  تسويتها  أو  رسمي  بشكل  سويتها 

قواعد إجرائية تامن اإلحالة الى  التحكيم وعادة  ما ي"  كانا م" وينبغي أن يحداد بند التحكيم    . صادر عن خبير
أي  . مؤسساتية يحداد  توقد  التي  لة  المفصا اإلجرائية  القواعد  بعت  وأحكام    اتإجراء  نظماا   م اناماالتحكيم 

طرفي   إلى  أخرى  الدعاوى  أطراف  ودمج  عقود  الدعوى  بعداة  يتعلق  النزاع  كان  وإذا  عداة  / مترابطة  أو 
  أطراف وعندما يكون قد تم اختيار التحكيم 

 تسوية النزاع جراءات سير إ أثناء عقد الشراكة تنفيذبمواصلة  االلتزام ( ت)

 على التنفيذ واإلنفاذ  و موافقة الانات األخرى وعن السيادة والحص التنازليكون ذل  مناسبا ف   حيثما ( و)

 . الدعوى بين أطراف  توزيع التكاليف ( ز)

 

 
 (. 19 رقم الحاشية ي ف المذكور النحو على) تالكوي  في مؤخرا   اُبرمت  التي الميات وشراء  الطاقة تحويل اتفاقيات في جاء  كما 34
  قبل من بيرخ  قرار إصدار  على( 20  رقم الحاشية في المذكور  النحو على) الكويت في  مؤخرا    أُبرمت التي الميات وشراء الطاقة لتحوي اتفاقيات تنصا  المثالف سبيل على 35

 .   فنية نزاعات وجود حالة في خارجي مستقل  مهندس
  إذا بالتحكيم أياا   تسم  ولكن نزاعفال في للبتا  باالختصاص تتمتاع الكويتية المحاكم أنا  على تنصا  التي والخاص العام القطاعين بين الشراكة قانون من 29 المادة  انظر 36

 .  الطريقة بهذت زاعالن تسوية على موافقتها  العليا الهيئة  أعطت
  تم  التي  دوليةال  التجارة  غرفة  في  تحكيمال  قواعد  اختيار  إلى(  أدنات  2.8.ب  القسم  في  عليه  المنصوص  النحو  على)  2  رقم  الصياغة   خيار  يستند   التوضي ف  ألغراض 37

 .بديلة مؤسسة قواعد استخدام عند تكييف/مراجعة إلى الصياغة نموذج سيحتاج. أعالت المذكورة الميات وشراء الطاقة تحويل التفاقيات أياا   اختيارها
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  البند التعاقدي 2.8.ب

 القانون الناظم 

غير    الحالي  الشراكة  عقد   يخضع (1) التزامات  وأية 
  .له وفقا   وتُفّسر[ البلد] لقانونه أو فيما يتعلق به عن تنشأتعاقدية 

 المنازعات  تسوية

  الشراكة   بعقد  يتعلق  ام  في  أو  عن  نزاع  أي  نشأ  إذا (2)
  ما   في  أو  عنه   ينشأ  تعاقدية   غير  التزامات  أية   بشأنبما في ذلك أي نزاع    الحالي، 
 "(، ينبغي تسويته وفقا  لهذا البند ] [. النزاع)"  به يتعلق

بوجود اآلخر    الطرف  إخطار  الطرفين  حدأل  يجوز (3)
ب وذلك  يرسله  نزاع  خطي  الشر العن  على   إليه إشعار  عقد  في  المحدد  اكة  وان 

ا  وبالطريقةٍ "(  اإلشعارإلرسال اإلشعارات )"  [  المحددة في    [ أن يحدد    علىلبند 
 .النزاع وطبيعة تفاصيل ازجبإياإلشعار  هذا

 التفاوض 

ل (4) السعي  الطرفين  نزاع  على  أي  في  تسوية  إليه  ُمشار 
تفاوض ممثال  ، على أن يكون كل طرف في أي  شعار من خالل التفاوض بحسن نيةاإل

خالل الن]ا  من  لتسوية  بالصالحية  يتمتع  التنفيذي/شخص  يتم  وعلى  اع[.  زلرئيس  أن 
فاوضات  م( يوما  من تسليم اإلشعار. يجب أن تكون أية  15التفاوض خالل خمسة عشر )

 .في المستقبل دعاوىس بحقوق الطرفين في رفع أية سريّة وأن تتم دون المسا

أو حكم تفسيري أو اي   وقتيرف في السعي للحصول على أمر  طأي  ([ ما يمّس بحق  4)  هذا البند ]البندال يوجد في   (5)
 نزاع.الر فيما يتعلق بخ عاجل آحكم 

 

 قرار الخبير

(6) [ بالبنود  يتعلق  فيما  أو  ينشأ عن  إلى رقمإن أي نزاع  إشارة  فنيا  ك  تُدرج  النزاع نزاعا   يُعتبر  بند عندما  نزاع  [ )" ل 
تتم خرى،  أ  تتسويته وفقا  للبنود ]  [. وفي أية حاالفتتم  [،  ر الرقم ذكوفقا  للبند ]ة ودية  بطريق"( وال تتم تسويته  فني

 [. أو التحكيم الدولي، حسب االقتضاءالقضائي إحالة إلى بند االختصاص تسوية النزاع وفقا  للبنود ]

ليبّت    تتم (7) إلى خبير مستقل  الطرفين،  بناء  على طلب أي من  الفني،  النزاع  إحالة 
الطرففي يتّفق  أن  يتّفقا مع  ه. ويجب  أن  يتعيّن عليهما  الخبير كما  تعيين  ان على 
الخبير، اختيار  االتفاق على  وإذا تعذر على الطرفين  ر على شروط تعيينه  بيخال

، يحق  يرغب في القيام بهذا الدورالأو إذا كان الشخص المقترح غير قادر أو  
أيا ]سبعة[  غضون  في  الطرفين،  من  ألي  الطرفيعندها  من  أي  قيام  من  ن  م 

الخبير  بإرسال رفض  أو  اآلخر  الطرف  إلى  مقترح  خبير  المقترح    تفاصيل 
خبير من قبل ]غرفة التجارة الدولية[ بناء  على  التعيين  بأن يتم  لب  ا، أن يطالعمل
به  طلب   اليتقدم  الطرفان  وطرفين.  أحد  بينهما  يتحّمل  التكاليف مناصفة  كافة 

   الخبير.تعيين ل ارة الدولية[ ]غرفة التجالمقدم لـ ب طلالالخاصة والمرتبطة ب

به عموما    ايكون معترفعلى أن  أو جمعية أو هيئة اعتبارية  تضامنية  فردا  أو شركة    يكون الخبير المعيّن  يجوز أن (8)
 ] [ سنوات في ذلك المجال. دتهاميه خبرة لد[ وتحديد المجالبير في ]خك

ف بديل  نهج  بالخبراء    إدراجي  يتمثال  قائمة 

من تل     ختيارواالالفرديين في قائمة متفق عليها  

ذل ف فلن اختيار األفراد في مرحلة    ومع  القائمة.

قد يكون مايعة للوقت في مرحلة عندما    العملية

الصفقة.  فيها  وليحا إكمال   وعالوة    الطرفان 

خطر   هناك  نزاع  ينشأ  عندما  ذل ف    أال بعلى 

قد    م متوفرينتم تحديده  الذين  الخبراء  يكون أو 

شراكة  الفاقية  سيما في ات  ال  ف ين متعارض  ونيكون

 األجل. بين القطاعين العام والخاص طويلة

 

القانون    رالنظ  ينبغي في    الناظم بعناية 

اتفاق أي  في  اختيارت  تم    شراكة   يةالذي 

القطاع حيث  بين  والخاصف  العام  ين 

بموجبه  ي الذي  القانوني  النظام  ذل   حدد 

الحقوق   تحديد    اللتزامات وا سيتم 

القطاعين  بين  الشراكة  اتفاقية  بموجب 

والخاص.   نظام   اختيار  وينبغي  العام 

  وينبغي   . به  التنبؤ  ويمكن  راسخ  قانوني

ال  بنود اقتسام  تفادي   الناظم    ذي القانون 

  يشعر   وقد  .تعقيدات ؤدي إلى  ييمكن أن  

  القانون   اختيار  تم  إذا   لقلق با  المستثمرون 

  يخشون قد  ألنهم المتعاقدة للهيئة الوطني

تؤثر   بطريقة  المحلي  القانون  يتغير  أن 

 على مصالحهم.  سلبا  
 

 

  من  بدال    البند   ينصا   أن  يمكن

  من  تفاوض   مليةع  على  ذل 

  فق    يتداخل  أن   على  مرحلتينف
  المرحلة   في  المسؤولين  كبار

 .ةالثاني
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 :ألساس التاليالخبير استنادا  إلى اعمل يجب أن ي (9)

تع (أ ) الخبير  ]عند  على  يتعيّن  واستقالعلى  تأكيد  اليينه،  وعدملحياده  ما وجود    ه 
في   الفصل  مع  كخبير  يتعارض  شخص  أي  تعيين  يجوز  ]ال   / الفني[  النزاع 

ل اتخاذ قراره في إطار تلك المهمة قب  يكون في وقت التعيين )أو في أي وقت
 [              ]لدى  [        ] مديرا  أو مسؤوال  أو موظفا  رسميا  أو

 يتعيّن على الخبير أن يعمل كخبير وليس كمحّكم؛  (ب )

   لطرفين وغير قابل للطعن فيه؛لغياب خطأ واضح( نهائي وملزم ظل  ن قرار الخبير )في يكو (ت )

ين[  في اتخاذ القرار ]وبالتشاور مع الطرف  عقد الشراكة الحالي نبغي اتباعه وفقا  ليقّرر الخبير اإلجراء الذي ي (ث )
يينه أو في أقرب وقت [ يوما  من تع30ر قراره خطيا ، مع بيان األسباب، في غضون ]]ويتعيّن عليه إصدا

 ممكن عمليا  بعد ذلك[؛

متوجبا  ومستحقا   يكون  قرار الخبير  أي مبلغ مستحق الدفع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف اآلخر نتيجة  ل (ج )
 على النحو المحّدد في القرار؛ الخبير إلى الطرفين أو في غضون ]سبعة[ أيام من تاريخ تبليغ قرار

تبليغ قرار الخبير  يوما  من تاريخ    ] [ ب قرار الخبير يجب أن يُنفذ خالل  أي إجراء مطلوب اتخاذه بموج (ح )
 . القرارإلى الطرفين أو على النحو المحّدد في 

مستحق الدفع    أي مبلغ يُحّدد على أنه يجوز للخبير، إذا اعتبر ذلك مالئما ، أن يمنح فائدة بمعّدل ] [ على   (خ )
من تاريخ ]اإلشعار[ الُمشار إليه في    اعتبارا  الطرف اآلخر  )باستثناء التكاليف( من قبل أحد الطرفين إلى  

 البند ] [؛ 

الطرفان   ( د ) بينهمايتحّمل  ا  مناصفة   تكاليف  تكاليف  )باستثناء  الخبير  ومصاريف  رسوم  ذلك  في  بما  لقرار، 
 (.تكاليف الخاصة بها بحيث يتحمل كل طرف البهمالطرفين الخاصة 

ة المسائل المرتبطة به ويجب عدم اإلفصاح عنه إلى أي شخٍص  سريّة قرار الخبير وكاف  يجب الحفاظ على ( ذ )
 آخٍر باستثناء:   

(i) القان والمستشارين  الحسابات  لمراجعي  اونيين  الذيذلك  تشملهم  لطرف  السريّة  ن  التزامات 
 ؛ أوا العقدالمنصوص عليها في هذ 

(ii) الطرف خاض كان  اإلفصاح،  إذا  هذا  بمثل  بالقيام  تنظيميٍ  أو  قانونيٍ  اللتزاٍم  يقتصر ع  أن  على 
 حدود ذلك االلتزام القانوني؛ أواإلفصاح على 

(iii)  نتيجة النتهاك الطرف لهذه االتفاقية(؛يس كأخرى ول)بطريقٍة في حال كان بالفعل معروفا  للعامة 

(iv) م موافقة خطيّة  على  الحصول  حال  ا سبقة  في  في من  اآلخر  يتم    لطرف  أال  ]على  االتفاقية  هذه 
 قي[.حجب هذه الموافقة دون سبب منط

اإللتزام توجيههم ب([ وi)9أحكام ]البند  بيوافق الطرفان على اتخاذ كافة الخطوات المعقولة إلعالم موظفيهم ووكالئهم   (10)
 هذه األحكام. ب

 حول:  لم يتفّق الطرفانإذا  (11)

كان   إذا  فيما  النظر  الطرفين  على 

أنه تحديد  في  أن    يرغبان  يجوز  ال 

يكون الخبير مرتب  بأية شركات أو 

احتمال وجو معيانة بسبب  د منظمات 

 تعارض. 
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(i)   ( يوما  من تبليغ اإلشعار؛15خمسة عشر ) خاللم غير ذلك فنيا  أ ما إذا كان النزاع نزاعا 

(ii)  احتيال؛ أو  ىلخبير مشوبا  بخطأ واضح أو ينطوي عل ما إذا كان قرار ا 

(iii)  ّأحد الطرفين قرار الخبير بشكٍل كاملٍ  ذما إذا لم ينف 

 حسب االقتااء[.  أو التحكيم الدوليف ائي القابند االختصاص  تُدرج إشارة إلى رقم]رقم وفقا  للبنود  تسوية الخالفتتم  عندهاف 

 [2  الخيار رقم –ذفه في حال اختيار التحكيم  ح  يُرجى]القضائي : االختصاص 1الخيار رقم  

ية مسألة منصوص عليهما في  في أي نزاعٍ وأ   فصل تتمتّع محاكم ]    [ باالختصاص الحصري لل  (12)

([ فيهاالطرفان    ويسلم([.  11البند  رجعة  ال  ل  تسليما   القضائي  ]محالالختصاص  أعالهكم  [  كما 

 .لنظر النزاع ئمةبأنها محاكم غير مال الدفعويوافقان على عدم  

 

 [ 1الخيار رقم  –]يُرجى الحذف في حال اختيار اختصاص المحاكم : التحكيم الدولي 2الخيار رقم  

أي   (12) إحالة  ])يتم  البند  بموجب  عليها  منصوص  نزا11مسألة  يُعّد  ال  نزاع  وأية  تسوي([  تتم  ولم  فنيا   بين ودته  عا   يا  
غرفة  الخاصة بتحكيم  المن خالل التحكيم وفقا  لقواعد    ةنهائيبصورة  ته  ([ إلى التحكيم وتسوي 4الطرفين وفقا  للبند ])

 .38بعقد الشراكة هذاباإلحالة متضمنة ( التي تُعتبر ارة الدولية""قواعد تحكيم غرفة التجالتجارة الدولية )

 .(حكيم""هية التعيينهم وفقا  لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية )( يتم ت3حّكمين ثالثة )يكون عدد الم (13)

(14)  [ المحّكمون  يجيد  أن  الصلةيجب  ذات  األخرى  واللغات  االنجليزية  نعقد تو[.  اللغة 
التحكيم ]باللغ  إجراءات  هذه  اإلنجليزيةة  في  الُمقّدمة  الوثائق  كافة  تكون  أن  ويجب   ]

  .[نجليزيةمعتمدة إلى اللغة االة بترجمة غة اإلنجليزية أو مصحوبباللاإلجراءات ]

ويُفّسر وفقا    هذا[. ]يخضع اتفاق التحكيم  يُدرج المقّر المختاريم في ]يكون مقّر التحك (15)
 [.[ البلدلقوانين ]

بالح (16) الطرفان  كافة  يتعّهد  سريّة  على  باإلضافة  الصادرة    األحكامفاظ  تحكيم،  أي  في 
المواد   كافة  إنتاجها ألغراإلى  يتم  التحكيمالتي  اإلجراءات  ض  الوثائق   أثناء  وكافة 

التي يبرز العام  اآلطرف  الها  األخرى  المجال    –خر في اإلجراءات وليست ضمن 
ون فيه اإلفصاح مطلوبا  من أحد  ( بالقدر الذي يكiiالتحكيم أو )  هيئة( بإذٍن من  iإال )

حق قانوني، أو    متابعة  أو  مي أو لحمايةقانوني أو التزام تنظي  اللتزام الطرفين نتيجة  
هيئة    أو  الدولة  محكمة  أمام  نونيةقا  إجراءات  فيصادر    حكم  في  الطعن  أو  لتنفيذ

 أخرى.  قضائية

من تاريخ    [حسب التقويم  ( يوما  60)  ستين]الل  إلصداره خ  تسعىعلى أن    ،مسببا  و  خطيا    حكمهاالتحكيم    تصدر هيئة (17)
 .صدورهمن تاريخ  للطرفين اعتبارا   ملزما  و نهائيا   التحكيم هيئة حكم ويكونإقفال باب المرافعة. 

 وتنفيذه.  هيئة التحكيم تصدر حكما  باقرار حكمختصة أن محكمة م يجوز ألي (18)

 المحّكمين والتكاليف المؤسسية المرتبطة بها. أتعابتساوي ما لم تحّدد هيئة التحكيم خالف ذلك، يتحّمل الطرفان بال (19)
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ف  عام  المختارة    يعني  بوجه   المحكمة  أن  هذا 

المختصة   وحدها  فيهي  النزاعاتف    للبت  

أن هذا يخاع عادة   الرغم من  لبعت    على 

المعيارية.   من   يكون  وقد  االستثناءات 

يتعلق    فيما  يقين  هناك  يكون  أن  األفال

التي   باالختصاصبالمحاكم  من   ستتمتع 

  بهذت   المختارة  المحكمة  تحديدخالل  

وينبغي  خ  وتوجد  .الطريقة أخرى  يارات 

 محددة.  مشورة   الحصول على

 

النظر إذا    ينبغي  ما    من   كان في 

  تقييدا    البند  هذا   يكون   أن  المحتمل

 جدا  

 

دراسة   ويتطلب  أساسي  التحكيم  مقر  إن 

وتجد عقد  متأنية.  يتم  أنه  إلى  اإلشارة  ر 

مقر  غير  مكان  في  التحكيم  جلسات 

كان   إذا  مهما   التحكيم.  الجلسات  مكان 

في  بال عليه  االتفاق  ينبغي  للطرفينف  نسبة 

 وض. مرحلة مبكرة من التفا

 
يحدد   بند  إضافة  في  الطرفان  يرغب  قد 

التحكيم.  اتفاق  على  المطابق  القانون 

ال من  األمورف  بساطة  على  مفيد وللحفاظ 

مكان   يحدد  الذي  القانون  نفس  تحديد  غالبا  

 التحكيم.



 

212 

 

 

 

 اإلجراءات  توحيد

تسهيل (20) أجل  وا  للنزاعات  ة الشامل  التسوية  من  تحكيم  من  أكثر  بدء  حالة  في  الصلة،  بموجب  ذات  الشراكة  حد  عقد 
الجهة  و  اع الخاصشريك القط  ، يوافق" الصلة  ذات  االتفاقيات[، )" االتفاقيات ذات الصلة  تُضاف]  بموجبو  الحالي
 :التحكيم على النحو التاليعمليات على توحيد  المتعاقدة

حكيم الوارد في  واتفاق الت  عقد الشراكة الحالي  في  عليه  المنصوص  التحكيم  اقاتف  يُعتبر  اض القواعد،ألغر (أ )
في كل طرف    وكل  عقد الشراكة الحاليفي  كل طرف    يلزمواحدا     تحكيميا    اتفاقا    صلة معا    اتذ  يةكل اتفاق

 .الصلةذات  اتفاقياتال من

  غرفة التجارة   تحكيملقواعد    ا  ي اتفاقية ذات صلة، وفقأو أ   عقد الشراكة الحالي  في  طرف  يجوز ضّم أي (ب )
 . أو أي اتفاقية ذات صلة عقد الشراكة الحاليبموجب الدولية، إلى أي تحكيم يبدأ 

لقواعد  )ج(   الدولية،  وفقا   النزاعات )  واحدٍ   تحكيمٍ نزاعات في  ال  حلّ   يجوز   تحكيم غرفة التجارة  النحو مع   على 
 صلة. الذات من االتفاقيات ية فاقعن أي اتالتي تنشأ لة(  ص  ذات اتفاقية  أي في  المحّدد

أي تحكيمين   ضمّ الدولية، يوافق الطرفان على    غرفة التجارة  تحكيم)أ( من قواعد    10المادة    عمال  بأحكام )د( 
أكثر   بهماأو  البدء  إط  تّم  الحالي ار  في  الشراكة  ذات  أي  في   الوارد   التحكيم  اتفاق   أوو/  عقد  صلة    اتفاقية 
 الدولية.  غرفة التجارة تحكيمعليه قواعد ذي تنص ال  النحو على  واحد،تحكيم  ضمن

أو  أن النزاع قد تم حلّه على النحو المتوخى في الفقرة ] [،    بدعوىنازل كل طرف عن أي اعتراض،  يت )ه(  
 تحكيم صادر عن هيئة تحكيم بعد تسوية النزاع بهذه الطريقة. حكمفاذ أي و/أو إنبشأن صحة 

 زامات المستمّرة االلت

الشراكة    تنفيذ  يستمرّ   (21) آليةهذا  عقد  أية  التحكيم أو    خالل إجراءات 
 .أخرى لتسوية النزاعات وفقا  لهذا البند

 

 

ظروف    قد هناك  يكون  تكون  لن  مناسبا حيث 

 من هذا القبيل.   ين بندتام

إذا   المثالف  سبيل  الشراكة  مشرو  يكن  لم)على  ع 

والخاص    القطاعينبين   حرج العام  زمني    بمدى 

 و/أو كان النزاع جوهريا (. 
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 تنفيذ أحكام التحكيم 

نزاع    أحكام  بتنفيذ  ملتزمة    الكويت  ةدولإّن   أي  بشأن  نيويورك  اتفاقية  بموجب  بموجب  التحكيم  العام    يةاتفاق أي  ينشأ  القطاعين  بين  شراكة 

 التحكيم.  أحكام  تنفيذالتحكيم و لبند ملزم والخاص، وتؤكد من جديد الطابع ال

 : التاليي الكويت الحكم  ذلك، تتضمن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فلتطبيقا  و

  البند   في  عليه  المنصوص   النحو  على   التحكيم  إلى  االتفاقية   ذه به  يتعلق  ما  أ عن أو في أي نزاع ينش  بموجبه على إحالةمن الطرفين    كل  يوافق  

 .التحكيم  إلىنزاع    أي إحالة أخرى عرقلةٍ   أو بأي طريقةٍ   تعطيل( وعدم منع أو تأخير أو النزاعات تسوية)...( )

  التحكيم   هيئة   تصدره  حكم  أي  ، كوبعد ذلي الوقت الراهن  ف  موافقة  ال رجعة فيها على قبول، دون قيد أو شرط    ه بموجب  الطرفين  من  كلوافق  ي

 .وملزما   نهائيا   على أنه الشأن بهذا  مختصة  محكمة تصدره  حكم وأي( تسوية النزاعات)...( ) الفقرة في  نالمبيّ   النحو على

 : النحو التالي الشراكة بين القطاعين العام والخاص على يةاتفاق   في التعريفات  قسم في  نيويورك اتفاقيةسيتم تعريف  

 .1958حكيم األجنبية وإنفاذها لعام  الت  بأحكاماالعتراف  بشأنة نيويورك"وتعني اتفاقية نيويورك "اتفاقي
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 خيارات الصياغة اإلضافية (: 1)رقم  الملحق

 للطرفين ز  أعالتف يجو  الصياغة  نموذجمن  (  4)  البندالوارد في    غير الرسمي  التفاوضالخاص بالبند  باإلضافة إلى  

راأن   التوضي ف تستند الصياغة إلى    غراضوأل   . أدناتبصورة ودية    النزاعات تسوية    بنود راج بعت أو جميع  إد  يقرا

 .ف عند استخدام قواعد مؤسسة بديلةتكيي /  مراجعةهذت الصياغة إلى  وستحتاج . الدولية  غرفة التجارةاختيار قواعد 

 الوساطة ( 1) الخيار رقم

  شعاراإلعمل من تاريخ    يوم[  15شعار خالل ]اإلإليه في    ُمشار  نزاع  ةتسوي  بشأن  طراف التفاوضإذا تعذّر على األ (1)
ألطراف  من ا  عمل(، يجوز ]لكل/أي(  يوم[  15]  مّدة الـ قبل انتهاء    خطيا  يتفق عليها الطرفين  إضافية    أي فترة)أو  
ب  إحالة الوساطة  إلى  اآلخطي    شعارإموجب  النزاع  األطراف[   / ]الطرف  إرسال)األخرى(    خرإلى   ]على  ه  يتم 

االتفا  المحّددالعنوان   هذه  بموجب  اإلشعارات  في  إلرسال  المنصوص  اإلشعارات)  [اإلحالة ]  البندقية  وبالطريقة   ،)
[  الوساطة لهذا البند ]  الوساطة وفقا    إلىالنزاع  طرف بإحالة    عند قيام أي و  "(.الوساطة  إشعار[ )" ذلك البندعليها في  

 .أدناه اإلجراء  باتباع زمينالنزاع مل أطراف/طرفي[ جميع /كال]يكون 

من االتفاق على وسيط   األطراف  تتمّكنلم    إذاو  باالتفاق بين الطرفين.  خطيا  تعيينه    تموسيط واحد يعبر    الوساطة  تتم (2)
  ح أصب   أو  األطراف  عليه  اتفقت  الذي   الوسيط  كان  إذا   أو[،  الوساطة]إشعار    تاريخ  ن م  عمل  أيام [  (5)  خمسةخالل ]
طلب     علىالدولية[ بناء    ة التجارةغرف ]  قبل  من  الوسيط  تعيين  يتم  ،القيام بهذه المهمة  غبا  فيقادرا  أو غير را  غير

 ]كل/أي من[ الطرفين. 

يكون  ، على أن  غرفة التجارة الدولية[الخاصة بوساطة  اللقواعد  ة االنجليزية وفقا  ]غ[ وبالل المكانالوساطة في ]تنعقد   (3)
 .تسوية النزاعلتمتّع بصالحية ي الوساطة من قبل شخص يكل طرف ممثال  ف

إ (4) اتفاق  باستثناء أغراض تنفيذ و/أو  الذالتسوية  النفاذ  النحو  قانونا  أو بخالف ذلك على  القانون، تتّم   يملزم  يقتضيه 
 .أية إجراءات مستقبليةاتخاذ بحقوق األطراف في الوساطة من دون المساس 

ف بالتساوي تكاليف الوساطة، بما في ذلك أتعاب ومصاريف  ذلك تتحّمل األطرا  خالفما لم يتم االتفاق خطيا  على   (5)
 . (بحيث يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به التي تكبدهايط )باستثناء التكاليف الخاصة باألطراف الوس

 إلى لجنة من كبار الممثّلين   رفع النزاع – 2الخيار رقم  

س (1) تاريخ  بعد  عمليا   ممكن  وقت  أقرب  تقفي  االتفاقية،  هذه  المتعاقدةوم  ريان   الجهة 
الخاصو القطاع  كبا  شريك  لجنة من  الطرفينبتشكيل  ممثّلي  بحيث  ر  هذه تجتمع  ، 
للجنة  ال نزاعات  وتسعى  أي  إليها  تسوية  إشعار  تُحال  بشكل غير رسمي من خالل 
 "(.  إشعار لجنة كبار الممثلين)"  غبةبر

(2) [ الممثّلين  كبار  لجنة  أعضاءتضّم  الم،  [أربعة  الجهة  من  كل  الخاص  تعين  القطاع  وشريك  لكل  [  عضوين]تعاقدة 
 .عنه في لجنة كبار الممثّلين وتعيين بديال  أي من ممثليه ن الطرفين عزل يحّق ألي مومنهما. 

  م ه وإلزاماألطراف التي يمثلونها  التخاذ القرارات بالنيابة عن    صالحية والتفويضبالممثّلو لجنة كبار الممثّلين    يتمتع (3)
 .للبت فيهإليهم لُمحال فيما يتعلق بالنزاع ا

أي اجتماعٍ، أن تختار، باإلجماع، تعيين وسيط لمساعدتهم في تسوية أي نزاع وفقا  ]يجوز للجنة كبار الممثّلين، خالل  (4)
 .[وقت الحقي للشروط التي قد يتفقون عليها ف

الممثلين   (5) إلى اللجنة عن طريق  حيُ تسوية أي نزاع  ل، بحسن نية،  وتسعىتجتمع لجنة كبار  التفاوض في غضون  ال 
إذا تعذّر على لجنة كبار ويتم فيه تسليم إشعار لجنة كبار الممثلين.  [ من التاريخ الذي  ( يوم عمل15خمسة عشر )]

رقم    قد الخيار  مفيدا     1يكون 

التسوية غير الرسمية    لتشجيع

  من النزاع. في مرحة  مبكرة  
 

  في  2  رقم الخيار رؤية يمكن غالبا  

  ولكن البناءفبأعمال  المتعلقة النزاعات
  إضافية تكاليفذا الخيار ه  يخلق قد

ر  .النهائية  التسوية ويؤخا
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، عندها يجوز ألي من الطرفين إحالة  هاتمديدفق الطرفين على  ة، ولم يتالممثّلين االجتماع ضمن هذه المهلة الزمني
 [. قرار الخبيروفقا  للبند ] في حال كان النزاع فنيا   إلى خبيرلى التحكيم أو النزاع إ

 لجنة كبار الممثّلين طبيعة النزاع.الدعوة لعقد االجتماعات المرسلة ألعضاء إشعارات أن توضح يجب  (6)

 ذلك.  خالف [ ما لم يتم االتفاق علىيُدرج اسم المدينة أو العنواننة كبار الممثّلين في ]تنعقد اجتماعات لج (7)
الممثّلين بحضور ]نصاب    ينعقد (8) للجنة كبار  المتعاقدةواحد لكل من    ما ال يقّل عن ممثلأي اجتماع  شريك و  الجهة 

الخاص غضون  و[.  القطاع  في  النصاب  يكتمل  لم  حال  المحدّ   30في  الوقت  من  يؤّجل دقيقة  االجتماع،  لبدء  د 
ومكان   ويوم  وقت  إلى  منيتفق  االجتماع  كل  ممثلي  عدم  في  والطرفين.    عليه  موعد   االتفاق  حال  تحديد  بشأن 

النصاب في االجتماع المؤّجل، يجوز ألي من الطرفين إحالة النزاع إلى التحكيم  الجتماع المؤّجل أو عدم اكتمال  ل
 .[قرار الخبيروفقا  للبند ] ا  نزاع فنير إذا كان الإلى خبي[ أو التحكيموفقا  للبند ]

أيّام عمل10غضون ]عشرة )تسوية النزاع في  إلى  ن  لجنة كبار الممثّليسعى  ت (9)   ]من التاريخ الذي تدعو فيه لجنة  ( 
ة النزاع في حال تعذّر على لجنة كبار الممثّلين تسويو( أعاله.  5كبار الممثّلين رسميا  إلى عقد االجتماع وفقا  للبند )

التحكي إلى  النزاع فورا   الفترة، يحق ألي من الطرفين إحالة  النحو   خبيرللفصل فيه من قبل  م أو  ضمن تلك  على 
 .[التحكيمد ][ أو البنقرار الخبيرالمطلوب وفقا  للبند ]

التصويت في   (10) الممثّلين  اتاجتماعيتم  لكل مم  لجنة كبار  بالنزاع باإلجماع، ويكون  قرار متعلق  ثّل صوت على أي 
شريك و  المتعاقدة  الجهة ية وملزمة لكل من  عن لجنة كبار الممثّلين نهائ  باالجماعتكون القرارات الصادرة  وواحد.  

 .عليها من قبل جميع أعضاء لجنة كبار الممثّلينشريطة أن تكون خطية وموقّع  القطاع الخاص

بموجب    ثابتعن لجنة كبار الممثّلين، على نحو  قرار صادر  ببين الطرفين أو  بطريقة ودية  تسوية النزاع  تعذر  إذا   (11)
على   الالالتوقيع  ]،  مكتوبة شروطه  غضون  )في  ي30ثالثين  تقويميا  (  الممثّلين وما   كبار  لجنة  إشعار  تسليم  من   ]

[ أو  التحكيم[، يجوز ألي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى التحكيم وفقا  للبند ]ه( أعال1ص عليه في البند )المنصو
 .[. قرار الخبيرنزاع فني وفقا  للبند ]كان الفي حالة بير إلى خ

  تمراجعة النزاعاند مجلس  ب – 3الخيار رقم  

تُدرج إشارة ]  بالبند  عمال    نيا  ف  نزاع ليس نزاعا  ل  وديةتسوية    في حال عدم التوّصل إلى  (1)
]ثالثين )  [الوديةالتسوية    بند  إلى رقم تاريخ30أعاله خالل  تقويميا[ من  استالم   ( يوما 

فيه،   عليه  المنصوص  إحالة  اإلشعار  الطرفين  من  أي  هذ يتولى  من  نزاع  القبيلأي   ا 
]    ذا البندله  وفقا  "(  النزاعات  مراجعة   مجلس)"   اتمراجعة النزاع  ل مجلسلتسويته من قب

.] 

التجال  مجلسيوافق الطرفان بموجبه على تشكيل   (2) النزاعات لغرفة  لقواعد مجلس  النزاعات وفقا   الدولية  مراجعة  رة 
  .باإلحالةهنا  المتضمنه"(، قواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية)" 

[ ويتمتّع بخبرة  اللغة اإلنجليزيةمنهم يجيد ]  ( أعضاء، على أن يكون كل3مجلس مراجعة النزاعات من ثالثة )  يتألّف (3)
مشابه مشاريع  في  التعاقدية  بااللتزمات  المتصلة  المسائل  في  لقواعد مهنية  وفقا   تعيينهم  يتم  الشراكة،  لمشروع  ة 

 .جارة الدوليةمجلس مراجعة النزاعات لغرفة الت

الناشئة عن أو فيما يتعلق بتُحال كا (4) النزاعات  الشراكة هذا فة  لقواعد  ، أعقد  النزاعات وفقا   إلى مجلس مراجعة  وال ، 
نزاع ألي  وبالنسبة  الدولية.  التجارة  لغرفة  النزاعات  مراجعة  للمجلس  مجلس  مراجعة  محال  مجلس  يصدر   ،

 الدولية. لنزاعات لغرفة التجارة النزاعات توصية  وفقا  لقواعد مجلس مراجعة ا

ب منه القيام بذلك وفقا  لقواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة  توصية عند الطلبال  األطراففي حال لم يمتثل أي من   (5)
ا عدم  يحيل  أن  اآلخر  للطرف  يجوز  الدولية،  ذاتهالتجارة  بحد  التحكيم  المتثال  إلى  إلى  الحاجة  دون  إلى  ،  إحالته 

توصية عند  لال يجوز ألي طرف لم يمتثل لو[.  بند التحكيم  إشارة إلى رقم  تُدرج  ات وفقا  للبند ]مجلس تسوية النزاع

  رقم الخيارإلى  يُنظرما  غالبا  

المتعلقة  في  3   النزاعات 

يخلق    هلكن  فباإلنشاءات قد 

ر  ويؤخا إضافية  تكاليف 

 .هائيةالتسوية الن
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ي أن  الدولية،  التجارة  لغرفة  النزاعات  مراجعة  مجلس  لقواعد  وفقا   بذلك  القيام  منه  مسأ  طرحالطلب  تعلق تلة  أية 
 ا  بالتوصية.يفورامتثاله بأساس التوصية كدفاعٍ عن عدم  

الطرف اآلخر    أي طرف إشعارا  خطيّا    في حال أرسل  النزاعات    وإلىإلى  ضاه  عن عدم ريعرب  مجلس مراجعة 
  على التوصية، على النحو المنصوص عليه في قواعد مجلس مراجعة النزاعات لغرفة التجارة الدولية، أو في حال لم 

قو في  عليها  المنصوص  الزمنية  المهلة  ضمن  التوصية  النزاعات  مراجعة  مجلس  مراجعة يصدر  مجلس  اعد 
أو في  النزاع الدولية،  التجارة  لغرفة  النات  لقواعد  حالة حّل مجلس مراجعة  النزاعات  زاعات وفقا   مجلس مراجعة 

ال طريق  عن  نهائيٍة  بصورةٍ  النزاع  تسوية  تتم  الدولية،  التجارة  ]لغرفة  للبند  وفقا   رقم تحكيم  إلى  إشارة  بند   تُدرج 
 [.التحكيم



 

217 

 

   االستفادة من اتفاقية استثمار دولية القطاع الخاص شريكما إذا كان يجوز ل تقييم – 2رقم  الملحق

 ما  أن يستفيد، باإلضافة إلى حقوقه التعاقدية، في مرحلةٍ   شريك القطاع الخاصظر فيما إذا كان يجوز لنعلى الطرفين ال  ينبغي
(، طرف على مستوى العالم  3,000عليها أكثر من    وقع)  ثنائية  من اتفاقية استثمار دولية، قد تكون إّما اتفاقية استثمار دولية

اتفاقية تجارة  الطاقة  ميثاق  معاهدة)مثل    افاألطر  متعددة  استثمار  أو معاهدة أو فصل االستثمار في   اتياتفاق  وتّوفر  .حّرة( 
سفية دول، مثل المعاملة التعالالتي تتخذها  تدابير  المن تدابير الحماية الموضوعية ضد    عددا    للمستثمرين  ههذ  الدولية  االستثمار

  أن   كما  أو عدم توفير معاملة عادلة ومنصفة وحماية كاملة لألمن.والتمييزية، ومصادرة الملكية دون تعويض مناسب وفوري،  
فة  الدولة المضي  بحقاالستثمار إلى التحكيم الملزم  منازعات  في إحالة    الحقّ   مرينلمستثتمنح ا  الدولية   االستثمار  اتفاقيات  غالبية

 التي استثمروا فيها.

لكانت    وإذا )الموطن(  المنشأ  الخاصدول  القطاع  استثمار  في  انطرف  المتعاقدة  الجهةو  شريك  شريك ل  يجوز  ة،دولي  اتفاقية 
االستثمار   يةالحماية الموضوعية المنصوص عليها في اتفاق  تهاكاتبان  تتعلق  مطالباترفع    نة،، في ظروف معيّ القطاع الخاص

ما تكون اآلليات   وكثيرا    .الدولية  المحّددة في اتفاقية االستثمار، بموجب آلية التحكيم  لشراكةعقد اوالمتعلقة ب  لصلة، ا ذات  ة الدولي
ون التجاري الدولي والتحكيم في إطار المركز قواعد لجنة األمم المتحدة للقان  عن طريقالمتوخاة في هذا الصدد هي التحكيم  

لتسوية   قواعد    اريةاالستثم  المنازعاتالدولي  بالمركز  اإلضافية  اآللياتأو  لتسوية    الخاصة   ريةاالستثما  المنازعاتالدولي 
عليها    من قواعد التحكيم التي تنطبق على تسوية المنازعات التي ال تستوفي الشروط القضائية المنصوص  مجموعة إضافية)

 (. المركز الدولي لتسوية المنازعات االستثماريةفي اتفاقية 

أي مطالبات  عن   ةمستقلبصورة    قائمبشكل عام    ةاالستثمار الدولي  يةديم مطالبة بموجب اتفاقفي تق  أن الحقّ   ارة إلى وتجدر اإلش
 إضافيا عليها.وقد يكون ، عقد الشراكةتعاقدية بموجب 
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يتسلم   القائمة على التوفرالمشاريع  أن  يستحق  التي  المشاريع  م  فيهاهي  الخاص  قطاع  ا  دورية  دفوعاتشريك  عميل  العام  من  لالستخدام  بالقدرلقطاع  المشروع  أصول  فيه  تتوفر  حسب   الذي  على 

 .تعاقديا   مستويات الخدمة المتفق عليها
التشغيل  –التملك  –البناء 

 BO.O )بي.أو.او.(
 ل كما يحتفظ بمسئولية تشغيل األصل. ك الملكية الكاملة لألص لهذا الشرييكون شريك القطاع الخاص ببناء األصل موضوع التعاقد، و  بحيث يقوم ةهي مشاريع منظم

 –شغيل الت –التملك  –البناء 
 التحويل )بي.أو.أو.تي.(

BOOT  

ومن    ،لهذا الشريك الملكية الكاملة لألصل كما يحتفظ بمسئولية تشغيل األصليكون  ، و شريك القطاع الخاص ببناء األصل موضوع التعاقد  بحيث يقومهي مشاريع منظمة  
عام في قطاعات   25الى    15عام في قطاع النقل ومن    30الى    25دة ما تكون ما بين  لى الجهة المتعاقدة بعد مرور مدة محددة من الزمن )عاإئدا   ثم تحويل األصل عا

الماء(. يجب ع المتوقع استردادهالطاقة والنفايات/  المتعاقدة أن تحرص في األخذ باالعتبار جودة األصل  الجهة  المدة وكيفية  لى  القطاع   في نهاية  التأكد من أن شريك 
 لمعيار.الخاص يضمن أن األصل يحقق هذا ا 

التحويل  –التشغيل –البناء 
 )بي.أو.تي.( 

الجهة المتعاقدة   لىإضوع التعاقد، كما يحتفظ بمسئولية تشغيل األصل ومن ثم تحويل األصل عائدا   شريك القطاع الخاص ببناء األصل مو   بحيث يقومهي مشاريع منظمة  
عام في قطاعات الطاقة والنفايات/ الماء(. يجب على الجهة    25الى    15م في قطاع النقل ومن  عا  30الى    25رور مدة محددة من الزمن )عادة ما تكون ما بين  بعد م

 ص يضمن أن األصل يحقق هذا المعيار. من أن شريك القطاع الخااألخذ باالعتبار جودة األصل المتوقع استرداده في نهاية المدة وكيفية التأكد المتعاقدة أن تحرص في 
برام "تفاهم إعلى سبيل المثال مستويات الدعم الحكومي في حال قيم محددة متعلقة بشروط معينة )ل    الحد األدنى    دون هو اتفاق يقضي بعدم تجاوز الحد األعلى أو الهبوط   والدنيا  تفاهمات الحدود القصوى 

 . (األدنى للدعم الحكومي"الحدين األقصى و 
على أن الحماية الناتجة عن    على المشروع    ذات الصلة أو التأثير  مع القوانين    والتي تتعارض  جديدة للقوانين،  التفسيرات  الجديدة، فضال عن    قوانينإصدار  تعديل أو   التغيرات التي تطرأ على القوانين 

 شريك  على      ماليالتأثير ال  ى منحد أدن  له  التغيير  أن على  البرهنة    المثال  سبيل  على)  حمايةامة قبل أن يتم منح أي  التغيير في القانون قد ترتبط بمستوى محدد من الجس
 (. الخاص القطاع

  –  ى سبيل الضمانعلر االستحواذ على حصة  التي تقدم الدعم المالي للمشروع، عب  -لية ولكن قد تشمل أيضا البنوك المحلية  ما تكون البنوك الدو   غالبا    -هم األطراف   الممولين التجاريين 
 قد أو المشروع ككل.  حصة من األصل موضوع التعاال ما تكون عادة و 

تاريخ التشغيل التجاري/ التشغيل 
 التجاري /  

( / تاريخ  COD )سي. أو. دي.

شغيل التجاري تاريخ الت  ، ويمثلاالعتماد المستقل و / أو نظام لالختبار(  د ذلك عبر شكل من أشكال هو تاريخ االنتهاء من مرحلة بناء المشروع بنجاح )وعادة ما يتم تحدي
 (.إنهاء التعاقدأو   نقدية عن التأخير تعويضاتكون على شكل اإلخفاق في تحقيق ذلك عواقب تجارية )عادة ما ت بحيث يترتب علىمستهدفا لمثل هذا اإلنجاز  تاريخا  
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 المجدول  التشغيل التجاري 

المتخذة   ية المشاركة المجتمع الخطوات  التعاقد    مالئمة تشغيلللتأكد من  هي  ا  فيالمشروع موضوع  العادات  البيئة  تتوافق مع  األراضي بطريقة  هذا شكل تطوير  يتخذ  المحلية، وقد  لمجتمعية 
 الشركات والمؤسسات التجارية المحلية.  إشراكأو  اطنينتعيين عدد معين من المو المحلية، 

 بيع أراضيهم بل تستخدم سلطتها التشريعية إلجبارهم على البيع بسعر محدد مسبقا . تمنح فيها الجهة المتعاقدة أصحاب األراضي المحليين خيارا لهي عملية ال  الستمالك( )ا االستحواذ اإللزامي
اتفاقية امتياز / اتفاق شراء 

 PPA الطاقة )بي. بي. آيه.( 
البناء  شروع على أساسها )على سهو االتفاق الذي يحدد الشروط التي سيتم تنفيذ الم المثال:  البناء    –التملك    –بيل  البناء    –التشغيل    –التملك    –التشغيل؛  –التحويل؛ 

 اء الطاقة )بي. بي. آيه.(. التحويل(. وفي مشاريع قطاع الطاقة تسمى هذه االتفاقية عادة اتفاقية شر  –التشغيل 
  

 مرحلة  
 اإلنشاء / البناء 

( التفاق  ى تاريخ التوقيع؛ أو التاريخ الفعلي )إذا كان مشروطا  موقع المشروع )وعادة ما يكون ذلك بالرجوع إل  من  قطاع الخاصالتمكين شريك    من تاريخالتي تبدأ  هي المدة  
 التشغيل التجاري.  تاريخ وحتى ( عمال معينةأل بالنسبة االمتياز؛ أو بدء البناء 

 شريك من القطاع الخاص في إطار اتفاقية االمتياز.   والتي تقوم بالتعاقد مع  –عن الدولة  نائبة نفسها أو  لة عن سواء أصي  -قطاع العام هي الحكومة أو جهة تمثل ال الجهة المتعاقدة 
 مماثل.  هو مؤشر أسعار المستهلك أو أي معيار مؤشر أسعار المستهلك

 االمتياز.  يةتفاقا مدى جسامة أمر ما، وبالتالي ترتيب عليها عواقب وفق أحكامتياز للداللة على قياس هي عتبة الحد األدنى التي تستخدم عادة في اتفاقات االم الحد األدنى
قطاع الخاص في حال فشله في تحقيق بعض من مؤشرات األداء األساسية. شريك ال  بموجبها تخفيض الدفعات التي يحصل عليهايتم    الدفعهو أسلوب موضح في آلية   الخصومات 

 عة.عض األحيان مبالغ مستقط وتسمى في ب
إنهاء مترتب  فسخ التعاقد الغيابي

 على اإلخالل
 أداء التزاماته التعاقدية. المتوقع بأو  الطرف اآلخر الفعلي  إلخاللحقه التعاقدي في إنهاء اتفاق االمتياز بشكل كلي أو جزئي نظرا    غير المخل رس الطرف حين يما

مشاريع ذات المخاطر المبنية  ال
 لطلب على ا

 التمويل )على سبيل المثال مشاريع الطرق والسكك الحديدية(.   تعتمد على التنبؤ بالطلب لتحديد قابلية المشروع للحصول علىهي المشاريع التي 

  –تمويل  –بناء  –تصميم 
 تشغيل / دي. بي. أف. أو.

DBFO 

 بمسئولية تشغيل المشروع.ويحتفظ على تمويل  كما يعملضوع المشروع، شريك القطاع الخاص بتصميم ثم بناء األصول مو  بحيث يقومهي مشاريع منظمة 
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التنبؤ بها حيثهو س سوق متقدم اتفاقيات االمتياز بطريقة عادلة ويمكن  يشهد في كثير من األحيان مشاريع صناعية    وق ذو اقتصاد مستقر ونظام تشريعي قادر على تنظيم وإنفاذ 

 . كبيرة
 ثالثي اتفاق مباشر/  اتفاق 

 األطراف 
شريك ال  أخل  على منح المقرضين سبل انتصاف تعاقدية في حال بالموافقة ه الجهة المتعاقدة الجهة المتعاقدة وشريك القطاع الخاص والمقرضين، تقوم بموجبهو اتفاق بين 

 قبل أن تتمكن الجهة المتعاقدة من إنهاء اتفاقية االمتياز. وذلك  ه التعاقدية الوفاء بالتزاماتبالخاص 
يل المثال الحصول على التراخيص الالزمة، حيث يشهد في كثير من األحيان مشاريع ما يشهد نظامه التشريعي الكثير من حاالت عدم التنبؤ على سبهو سوق عادة  سوق ناشئ

 صناعية على نطاق محدود. 
ولة )هندسة/ شراء /  عقد مقا

 EPCإنشاء( )اي . بي. سي( 
مثل تلك التعاقدات بعقد  إلى ى المالك، وعادة ما يشار نشطة من المشتريات والبناء إلى التكليف وتسليم المشروع إلمسؤوال عن جميع األ فيه المقاوليكون  هو ترتيب تعاقدي 

 تسليم المفتاح ذو المبلغ المقطوع. 
دنى عية في المشاريع، وتهدف في المقام األول إلى توفير الحد األمخاطر البيئية واالجتماإطار عمل إلدارة المخاطر اعتمدتها المؤسسات المالية لتحديد وتقييم وإدارة الهي   مبادئ االعتدال 

 http://www.equator-principles.comعلى الرابط:  من معايير العناية الواجبة لدعم واتخاذ القرارات المسؤولة فيما يخص مثل تلك المخاطر، ويمكن الحصول عليها
)على سبيل المثال عبر إصدار وطرح أسهم في الشركة(، عوضا  عن    كةالموجودة بالشر والتي يتم الحصول عليها من الموارد المالية  المستخدمة لتمويل صفقة  هي األموال   حقوق الملكية. 

 ن المقرضين التجاريين(. االستدانة من مصادر خارجية )على سبيل المثال م
 كنسبة مئوية من حقوق المساهمين. ليها إل الشركة العائد هو قيمة مبلغ من صافي دخ العائد على حقوق المساهمين

 حين تقوم الدولة باالستحواذ على أمالك خاصة وتعلن عن استخدام تلك األمالك للمنفعة العامة. امة نزع الملكية للمنفعة الع
  

اتفاق   التمويليةالمستندات  عادة  تتضمن  التي  الرئيسية  التمويل  وثائق  عن  عبارة  ال  ائتمانهي  من  أكثر  أو  واحد  ال مع  أو  الممولين  بين  ما  يجمع  داخلي  اتفاق  التجاريين،  مقرضين مقرضين 
 المالية.  مان التجاريين، المستثمرين في حقوق الملكية وشريك القطاع الخاص، االتفاق أو االتفاقات المباشرة ووثائق الض

 مراحل الحقة من المشروع.  تأخير أي التسبب في روع دون مرحلة واحدة من المش يهيمكن أن تتأخر فهو مقدار الوقت الذي  موائمة /التعويمفترة ال
في الدول التي  ا التعاقدية. وعادة ما يتم تعريف القوة القاهرة  األطراف المتعاقدة يؤدي إلى عجز أحد الطرفين أو كليهما عن الوفاء بالتزاماتهم  عن  هو حدث خارج سيطرة ة القاهرة القو 

 التقنينالتي تطبق القانون المدني فعادة ما يتم النص عليها في    دول في المسألة صياغة وتفاوض ما بين األطراف المتعاقدة، بينما  على أنها    انون العموميالقفيها    يطبق
 المدني أو التجاري ذات الصلة. 
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 عنى المضاد لهذا. متوقع فهي المال أما غير يهم عند ابرام اتفاقية االمتياز. المعلومات المتوفرة لد بناء على   ظروف التي يمكن لألطراف المتعاقدة أن يتوقعوا حدوثها الهي  متوقع متوقع / غير
 ءه وكيف سيتم تشغيل المشروع عمليا . بنا كما ُيرغب فيالمشروع  المطلوبة في مواصفاتال  هي الوثيقة التي تحدد الوظيفية  المواصفات 

  ضمانات مؤسسة التمويل الدولية
(IFC) 

 التالي:  1/1/2012لدولية بعد تاريخ التي تخضع آلليات مراجعة االئتمان الخاصة بمؤسسة التمويل اب أن تتبع كل المشاريع يج
 امة البيئية واالجتماعية؛سياسة االستدامة البيئية واالجتماعية، التي تحدد التزامات المؤسسة باالستد •
 ماعية؛ مخاطرهم البيئية واالجتمعايير األداء التي تحدد مسؤوليات العمالء إلدارة  •
 سسة بالشفافية. التزام المؤ  التي تبينسياسة الوصول إلى المعلومات،  •

ويمكن االطالع عليها على الرابط: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+managem 

ent/ifcsustainabilityframework_2012 
حقوق السكان األصليين في 

 األراضي 
 يقة ملموسة.األرض التي سيتم بناء المشروع عليها والتي تخص المواطنين المحليين أو تؤثر على عاداتهم بطر  ك أو االنتفاع علىحقوق التملهي 

ة أو نسبة من أرباح المشروع  مدفوعات الفائد  من خاللتحقيق مكاسب على األموال المقدمة    ةُبغيليتاح له أن يبدأ،  توفير رأس المال للمشروع  ب  الذين يقومون هم األطراف   ن والمستثمر 
 (العائد على حقوق المساهمين) على سبيل المثال 

، مثل هذا الدعم يمكن المشروع من البدء  منعتيقة سلبية بحيث ال  صالحياتها لتمكين المشروع من العمل أو التصرف بطر   لدولة مقر المشروع بممارسةعندما تقوم حكومة ا   الدعم الحكومي
لعمل على معادلة مخاطر عدم  نات إذا وجد شريك القطاع الخاص أن الجهة المتعاقدة تحمل مخاطر ائتمانية و/ أو اتخاذ إجراءات مالية من شأنها ا أن يمتد لتقديم ضما

 ضريبية(.  لى سبيل المثال الحماية من تقلب أسعار الصرف واالعفاءات التمويل )عوع غير قابل لل جعل المشر قد تي تال التيقن المرتبطة بمقر المشروع
 التعاقد.  و/أو إنهاء من دون اعتبار وجود حالة إخالل  مداء هذا االلتزاهي الفترة الالحقة لتاريخ وجوب أداء التزام محدد، حيث يمكن خالل هذه الفترة استكمال أ فترة السماح

ال  ألحد األطرافلظروف التي تسمح بسهولة وبطريقة غير متناسبة  اهي   ؤد التخاذ إجراءات ظرف م معالجة هذه  بطرف المخالف  لقيام المع عدم وجود احتمال حقيقي  تعاقد  بإنهاء كل أو جزء من 
 المسألة. 

  
المالية المستخدمة   للتحوط من المخاطر  ترتيبات المتقلبة، وعادة ما  وحد قيم الر أو  اسعفي أ  للتغيرللحد من التعرض  هي أحد األدوات  الات  الفائدة أو أسعار صرف  عمالت األجنبية أو تغطي أسعار 
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 . أسعار السلع األساسية و / أو التضخم

لتحوط من اترتيبات تكاليف إنهاء 
 المخاطر 

 . المرتبطة بإنهاء أي ترتيبات تحوط قبل انتهاء صالحيتها التكاليفهي 

الهي مبالغ نقدية محددة   التعويضات النقدية  لتعويضه عن إخالل تعاقدي محدد نتيجة  المتضرر  للطرف  لهذا اإلخالل، يتم االتفاق على هذه  تسدد  الطرف كنتيجة  التي تكبدها هذا  خسائر 
حيث لتي تطبق القانون العرفي ا البلدانفي الكثير من هذا التقدير تقدير مسبق حقيقي للخسارة حتى يصمد أمام الطعون عليه باعتباره  المبالغ النقدية مسبقا ، ويجب أن يكون 

 طق أن تلك المبالغ هي في األصل غرامات. تعتبر التشريعات في هذه المنا
 . نشأ حق اإلنهاءإال فسوف يبحيث يجب أن تكون كل االلتزامات قد استوفيت قبله و  النتهاء المقررفترة زمنية محددة بعد تاريخ ا نهايةتاريخ هو  تاريخ االنتهاء البعيد 

التصنيع والتوريد   اتفاق
 (MSA) أم.اس.أيه

 وريد. اتفاق/عقد للتصنيع والت

 مثل زلزال. سيطرة األطراف المتعاقدة عن خارجهو قوة قاهرة تنشأ عن حدث طبيعي  القوة القاهرة الطبيعية
بسبب استمرار حالة    انهاء التعاقد   )على سبيل المثال   التعاقدية  الل أي من الطرفين بالتزاماتهمغير ناشئ عن إخفعل حدث  بهي الحالة التي تقع عند إمكانية إنهاء التعاقد   إنهاء غير مترتب على إخالل  

 االتفاق على إنهاء التعاقد(. قوة القاهرة أو 
تجديد االلتزام )استبدال أحد  

 األطراف الملزمة بالتعاقد( 
 

تي توجب عادة انتقال الحقوق  ملتزما  بالعقد في حقوقه والتزاماته )على نقيض اإلحالة والخلف الطرف الذي لم يعد  يطرف آخر  ب      التعاقداالستعاضة عن أحد أطراف  هو  
 فقط(

التشغيل والصيانة )أوه آند أم(  
O&M 

 .العمليات التجاريةبدء استمرار عمل المشروع بعد تاريخ لية حيث يتولى طرف مسئو  –التشغيل والصيانة 

 . اريخ انتهاء اتفاقية االمتيازوتنتهي مع ت مناسبعمل بشكل يشروع بعد مرحلة التشييد عندما المرحلة الوظيفية للمي ه مرحلة التشغيل
الفنية توصيف المخرجات النظر  للمشروع من وجهتي  الكفاءة  المطلوبتان    هي وثيقة تحدد مستويات  المشروع  والمالية  المطلوب    على من أجل ضمان بناء  الحفالمستوى  ربحيته،   اظ على مع 

حيث أن شريك القطاع الخاص سوف يلتزم بما ورد في هذه الوثيقة الوظيفية ويقوم ببناء المشروع ى الجهة المتعاقدة أن تعمل بشكل حثيث للخروج بوثيقة صحيحة  ويجب عل
 على أساسها. 
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شرات  هذا الشريك بمؤ   ملشريك القطاع الخاص مقومة في مقابل التزا  دفوعات التي وجب سدادهاهي مجموعة من المعادالت التي تستخدم لتقييم أداء المشروع ولحساب الم السداد  آليات

 األداء.  
 مؤشرات األداء / كاي.بي.آي.

(KPI) 
  تيال  تلكوهي  يير  توصيف المخرجات لكي تقاس تلك المعاوعادة ما يتم الرجوع إلى  راف في المشروع،  أو لمساهمات األط  قياس األداء والمشروعلعايير  هي عبارة عن م

، وفي حاالت التكرار أو خصوماتتطبيق  يتم  عادة ما  مؤشرات األداء، ف  ك االقطاع الخاص االلتزامشريلم يستطع  ، فإذا  أداءهتحسين نمط  الخاص على  القطاع  شريك  حفز  ت
  االستقطاعات. لمعايرةسداد ال اتة آليالمتعاقدة بتحليل حساسي جهةومن الضروري أن تقوم الد ينشأ حق انهاء التعاقد، الحاالت الجسيمة ق

 .التي يجب أن يعمل بها المشروع طوال مدة اتفاقية االمتياز، وعادة ما يتضمن مؤشرات األداء الرئيسية الطريقة هي وثيقة تحدد توصيف مستوى األداء 
قاهرة الناتجة عن أمور  القوة ال 
 سياسية

الحكومة،   نتيجة لقرارات  الدولة على مستوى  إضراب  ألعمال المباشرة للحكومة على سبيل المثال  ناتج عن ا  اف المتعاقدةسيطرة األطر عن  حدث خارج  قوة قاهرة تنشأ عن  هو  
"إجراءات حكومية مادية وسلبية، إجراءات ناتجة عن تحركات/ عدم    ة المستخدمةوقد تشمل المصطلحات المشابه.  بو أو أحداث غير مباشرة تؤثر على الحكومة مثل الحر 

 رك حكومي.  تح
 .تم إنشاؤها خصيصا ألغراض تنفيذ المشروع فقط شركة استثمارية ذات غرض خاصع عادة من خالل بالمشرو  هو الجهة المنتمية للقطاع الخاص التي تنفذ ع الخاص شريك القطا

 .يان الذي يستخدمه الشريك الخاص أو الشركة التابعة لبناء المشروعالكهو  مطور المشروع 
تحويل /  –تشغيل  –يل إعادة تأه

   (ROT) ر.أوه.تي.آ
من ثم باستالم أصل موجود بالفعل من الجهة المتعاقدة ويمكنه بعد ذلك رفع كفاءة أو تحسين أو إعادة تأهيل األصل و   لخاصشريك القطاع ا  بحيث يقومهي مشاريع منظمة  

قطاع عام في    30الى    25)عادة ما تكون ما بين  فترة زمنية محددة    صل للجهة المتعاقدة بعدتشغيل وصيانة األصل على حسب المعايير المتفق عليها ثم يقوم بتحويل األ
ذ باالعتبار جودة األصل المتوقع استرداده في نهاية يجب على الجهة المتعاقدة أن تحرص في األخ  39عام في قطاعات الطاقة والنفايات/ الماء(.  25الى    15النقل ومن  

 من أن األصل يحقق هذا المعيار.ن شريك القطاع الخاص يضالمدة وكيفية التأكد من أ
نه في ترتيب االمتياز( أو حقوق ملكية في أدنى في المرتبة )أقل معلى أي دين  ويكون لها أولوية ن أموال قام شريك القطاع الخاص باقتراضها لتمويل المشروعهي عبارة ع مديونية رئيسية 

 حال تعرض شركة المشروع لإلعسار.
 .  الدائنمع بتحقيق التوازن بين الديون المتبادلة ن التقاص المتعاقدة دائنا  لطرف آخر متعاقد، فإن حق المدين يمكنه م إذا كان أحد األطراف اص تق

الخاص، وي الكفيل  القطاع  لشريك  المالكة  الجهة  البناء،    بالضرورةمل  شهو  الرئيسية مثل مقاول  المشروع  يأطراف  المستثكما  عادة  الماليينشمل  الصنا  مرين  االستثمارية أو  ديق 
يونية ولكنهم قد يحتاجون إلى توفير دعم محدود أو ضمانات لممولي المد  الخاصالقطاع  وليتهم تجاه المشروع من خالل شريك  مسؤ   حديدبت   كفالءيقوم الالممولة للمشروع،  

 
 سنة.  20وفقا  للقانون الكويتي المدة ال تزيد عن  39
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 الرئيسية خاصة في مرحلة البناء واإلنشاءات. 

مواد   مواد االستقرار  األحك  تعاقدية هي  بعض  أنفسهترسخ  حماية  من  األجانب  المستثمرين  يمكن  مما  القانونية،  التغيراتام  من  على  م  تطرأ  قد  المخاطر    القانون   التي  من  معينة  ودرجة 
 .السياسية

 اقية االمتياز. تجديد التزامات اتف الخاص في حالة القطاع يفي بالتزامات شريك  هو الطرف الذي الطرف البديل لتنفيذ عقد االمتياز
والذي يتفق على سداده ما بين الجهة    –ل الكهرباء في إطار مفهوم مشروع يتم توليه في قطاع الطاقة  على سبيل المثا  -  المشروع  منتجاتمعدل أسعار  هي عبارة عن   ةالتعرف 

 .متفق عليها معادلة  سعر محدد سلفا أو   يك القطاع الخاص على أساس المتعاقدة وشر 
 . رغبته في فسخ التعاقد عندلرسوم المفروضة على طرف في العقد ا هي عبارة عن  التعاقد  تكاليف فسخ

 ه التعاقدية.التعاقد إذا كان الطرف اآلخر قد أخل بأحد التزامات بفسخ غير المخليسمح للطرف هو حدث  لفسخ التعاقد  ظرف مؤد
ال يكون من   وط محددة، أو عندماأو عندما ال يمكن الحصول على تغطية تأمينية تبعا  لشر   أمينوثيقة ت  عبر أي  –مشروع  أو جزء من ال  -المشروع  ال يمكن تغطية    عندما غير قابل للتأمين

 دة من التعاقد غير مجِد تجاريا . أو الحصول على تغطية تأمينية وفقا لشروط محد للمشروع يةتأمين تغطيةالحصول على 
 


