مسودة
مذكرة تفاهم
بني
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
و
وزارة (...............................اجلهة العامة املختصة باملشروع)
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مذكرة تفاهم رقم ( )...../....بشأن مشروع ......................................
تم التوقيع على هذه المذكرة في يوم  ...........الموافق  .....من شهر .........سنة  2020بين كال
من :
 -1هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويشار إليها في هذه المذكرة بــــ
" الهيئة " ( الطرف األول )
ويمثلها قانونا في هذا العقد السيد  /مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص .
العنوان  :مبنى شركة المشروعات السياحية – الدور الثاني – منطقة الشويخ اإلدارية -
تليفون  / 24965900:فاكس 24965901 :
 -2وزارة ( ..............الجهة العامة المختصة بالمشروع ) ويشار إليها في هذه المذكرة
بــــــ "الجهة العامة " ( الطرف الثاني )
ويمثلها قانونا السيد ( / ..................بصفته) .....................
:
العنوان
.................................................................................................................
.......................................................................................................
ويشار إليهما مجتمعين في سياق هذه المذكرة بــ ( الطرفين ) .
تمهيد
لما كان القانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص والئحتـه
التنفيذية  ،قد عني بوضع اإلطـار التنييمـي والاـواب العمليـة بشـأن مشـروعات الشـراكة بـين
القطاعين العام والخاص بغية تحقيق األهداف التنمويـة واإلسـتراتيجية للدولـة مـن لـالل إشـرا
القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولما كانت الهيئة تعمل على للق فرص إسـتثمارية متوازنـة وذاةبـة للقطـاع الخـاص بمـا يعـ ز
المنافسة والشفافية في طرح مشروعات الدولة للمنافسة عليها.
ولما كان القانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص والئحتـه
التنفيذية قـد ووذبـا إعـداد دراسـات ذـدوى متكاملـة للمشـروع وونـاط باللجنـة العليـا لمشـروعات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتمادها تمهيدا لطرح المشروع.
وحيث ون الجهـة العامـة تر ـي فـي طـرح مشـروع  ................................لالسـتثمار وفقـا
ألحكام القانون رقم ( )116لسنة  2014بشـأن الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص والئحتـه
التنفيذية ؛ إة نيمت وحكامه كافة مراحل وإذراءات طرحه لإلستثمار ؛ وةلك بالتنسيق والتعاون
مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تقوم بالتصاصـاتها المنوطـة بهـا
بدءا من مرحلة التأهيل حتى مرحلة ترسية المشروع واإلعالن عن المستثمر الفائ ..
ولما كانت الجهة العامة المختصة تتولى  -كإلتصاص وصـيل  -إعـداد دراسـة ذـدوى متكاملـة
(فنية  ،بيئية  ،توفير الخدمات األساسية  -ماء وكهرباء  ، -والحصول علـى التـراليا الخاصـة
بالمشروع ) ومن ثم عرضها على الهيئة لتتولى مراذعتها ورفـع التوصـية المناسـبة بشـأنها إلـى
اللجنة العليا التخاة ما تراه مناسبا بشأن المشروع.
وحيث ون هيئة مشـروعات الشـراكة منـوط بهـا إعـداد مسـتندات التأهيـل والطـرح للمشـروعات
الم مع طرحها وفقا لنيام الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة وكـذلك مـن لـالل تعيـين
وحدى الجهات االستشارية المتخصصة فـي مشـروعات الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص
إعداد مستندات التأهيل ووثائق الطرح تمهيدا للبدء بـإذراءات طـرح المشـروع لإلسـتثمار حتـى
مرحلة الترسية.
وبناءا على قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم ()......
المنعقد
()....../.....
رقم
باذتماعها
الصادر
بتاريخ....../......./.....بشأن..............................................................
فقد اتفق الطرفين على اآلتي :

البند األول
يعتبر التمهيد السابق ذ ء ال يتج و من هذه المذكرة  ،ومكمال لكافة بنودها ومتمما لنواقصها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البند الثاني  :التعريفات
تكون للعبارات والمصطلحات الواردة فيما يلي المعاني المذكورة قرين كـل منهـا  ،إال إةا تطلـي
سياق النا لالف ةلك :
-

-

-

-

-

-

القانون  :يقصد به القانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن الشراكة بين القطاعين العام
والخاص والئحته التنفيذية  ،والقانون رقم ( )39لسنة  2010بتأسيس شركات كويتية
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديالته
والئحته التنفيذية.
االتفاق و/أو التفاهم  :يقصد به كل ما ورد من وحكام وبنود في هذه المذكرة  ،ويشمل
كذلك الكتي والمراسالت ومحاضر االذتماعات التي تتم بين طرفيه  ،ويعتبر اإلتفاق
الحصري والخاص بطرفيه.
اللجنة العليا  :يقصد بها اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الهيئة  :يقصد بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الجهة العامة  :يقصد بها "  "....................والتي تعتبر في تطبيق وحكام هذا االتفاق
هي الجهة العامة المختصة بالمشروع والتي تتولى إعداد دراسة الجدوى المتكاملة
للمشروع.
مستشار المشروع  :يقصد به الجهة التي يتم تعيينها من قبل الجهة العامة وو الهيئة
لمراذعة و/وو استكمال و/وو إعداد دراسات المشروع ( الفنية والبيئية واالقتصادية
والقانونية ) ووثائق التأهيل والطرح الخاصة بالمشروع تمهيدا لإلستثمار.
العقد  :يقصد به العقد الكامل المبرم بين الهيئة وو الجهة العامة ومستشار المشروع للقيام
بإعداد وثائق التأهيل ووثائق طرح المشروع.
المستثمر  :شخا اعتباري لاص محلي وو وذنبي  ،وو وكثر من شخا اعتباري لاص
يكونون تحالفا  ،تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا  ،لتقديم عطاء على وحد مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المشروع  :يقصد به ( مشروع )....................................الذي تر ي الجهة العامة
في طرحه لالستثمار بالتنسيق مع الهيئة وفقا ألحكام القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البند الثالث
تتــــــولى الهيئــــــة بالتعــــــاون والتنســــــيق مــــــع الجهــــــة العامــــــة طــــــرح مشــــــروع
( )..................................................لإلستثمار وفقـا ألحكـام القـانون والئحتـه التنفيذيـة ؛
تنفيــذا لقــرار اللجنــة العليــا رقــم ( )........الصــادر باذتماعهــا رقــم ( )....../.....المنعقــد بتــاريخ
. ....../...../........
البند الرابع
تتولى الجهة العامة بالتعاون والتنسيق مع الهيئـة إعـداد دراسـة الجـدوى للمشـروع تشـتمل علـى
سبيل المثال ال الحصر (الدراسة الفنية  ،المالية ،البيئية  ،والتأكيد على توفر الخدمات األساسية -
ماء وكهرباء  ، -والحصول على التراليا الخاصة بالمشروع ) ،وفقا ألحكام القـانون والئحتـه
التنفيذية كما تقوم بإعداد الشروط المرذعية للدراسة التي تحدد مهـام وعناصـر البحـث المطلوبـ ة
والخاصة بالمشروع وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.
واستثناء من الفقرة السابقة  ،يجـوز للهيئـة ون تقـوم بإعـداد دراسـة الجـدوى الخاصـة بالمشـروع
بالتعاون والتنسيق مع الجهة العامة شريطة تعهد الجهة العامة المختصة بتحمل التكاليف الخاصـة
بالعقد اإلستشاري وتقديم ذميع األعمال المطلوبـة منهـا لـالل مـدة ال تتجـاوز ثالثـون يومـا مـن
تاريخ المخاطبة الخطية.
وال تكون الهيئة مسئولة عن طرح المشروع لإلسـتثمار إال مـن تـاريخ صـدور قـرار مـن اللجنـة
العليا باعتماد طرح المشروع وفقا لنيام الشراكة.
البند الخامس
ترشح الجهة العامة ممثل عنها لرئاسة وو عاوية لجنـة المنافسـة التـي يـتم تشـكيلها لمراذعـة وو
استكمال وو إعداد دراسات المشروع ومستنداته ووثائق طرحـه وتقيـيم العـرول الفنيـة والماليـة
واإلشراف على الجلسة العلنية المحددة لفض المياريف المالية للعرول المقبولـة فنيـا .علـى وال
تقل درذته عن وكيل مساعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على ون يكون ممثل الجهة العامة مخوال بكافة صالحيات والتصاصات الجهة التـي يمثلهـا ،كمـا
يكون له حق اتخاة القرارات وو التوصيات الالزمة دون الرذوع إلى الجهة العامة.
البند السادس
يشكل هذا االتفاق اإلطار العام الـذي يحكـم العالقـة بـين الهيئـة والجهـة العامـة  ،والجهـة العامـة
ومستشار المشروع  ،على وال يؤثر هذا االتفاق فيما يتعلق بأحكام وبنود العقد المبرم بـين الهيئـة
ومستشار المشروع  ،ويستقل كذلك في بنوده ووحكامه بشكل كامل ال يمكن القياس عليه من قبل
مستشار المشروع .
البند السابع
تقع على الجهة العامة مسئولية توفير المساعدة للهيئة و/وو مستشار المشروع من وذـل الحصـول
على البيانات والمعلومات ةات العالقة بالمشروع والمتوفرة لـديها حكمـا  ،وةلـك وفـق المعيـار
الطبيعي واألداء المنطقي لبذل العناية الواذبة والمساعدة الممكنة في تقديم كـل مـا يلـ م تقديمـه ،
وةلك بالسرعة الالزمة للوصول إلى نتائج ملموسة تسـاعد الهيئـة علـى القيـام بطـرح المشـروع
بالسرعة الممكنة.
وتتعهد الجهة العامة بــ ( مراذعـة و/وو اسـتكمال و/وو ت ويـد ) كافـة المسـتندات والوثـائق التـي
تطلي منها بشأن المشروع  ،لالل مدة وقصاها ثالثون يوما من تاريخ المخاطبة الخطية.
البند الثامن
يراعى تطبيق قرار اللجنة العليا رقم ( )2017/3-9الصادر باذتماعهـا رقـم ( )2017/3المنعقـد
بتاريخ  ،2017/6/13وةلك في حال كانت الهيئة هـي المتعاقـدة مـع مستشـار المشـروع وتتـولى
سداد وتعابه ،على ون يتم تسويتها مع الجهة العامة وفق األسس التالية:
 -1من المستثمر الفائ كمصاريف تأسيس في حال طرح المشروع ونجاحه.
 -2من الجهة العامة في حال صدور قرار من اللجنة العليا بإلغاء وو وقف المشروع وو طلي
الجهة العامة المختصة سحي المشروع  ،على ون تتحمل الجهة العامة المختصة تسوية
المبالغ التالية مع هيئة مشروعات الشراكة:
 المصاريف الخاصة باإلعالنات.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كافة وتعاب مستشار المشروع الذي يتولى إعداد وو إستكمال دراسات الجدوى ومستنداتالطرح.
 المكافآت الخاصة بفرق العمل وو لجان المنافسة المشكلة للمشروع.البند التاسع
تتولى الجهة العامة إلطار هيئة مشروعات الشراكة وديوان المحاسبة بكتاب مسبي عـن ر بتهـا
في العدول عن طرح المشروع لالستثمار وفقـا لنيـام الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص ،
على ون تتحمل ما يترتي على ةلك من آثار قانونية قد تنشأ مع الغير الذي تعاقـدت معـ ه الهيئـة ،
وعلى سبيل المثال ال الحصر في حالة تحقق إحدى الحاالت التالية:
 -1صدور قرار سيادي يمنع االستغالل وو االنتفاع باألرل التي كان مقررا إقامة
المشروع عليها  ،وو سحي ترليصها.
 -2ظهور وية عوائق وو عوامل وثناء عمل الدراسات  ،تجعل من ير المجدي إقامة هذا
المشروع وفقا لنيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 -3اكتشاف وية ثروات طبيعية وو آثار في موقع المشروع ال يمكن إزالتها  ،وو تحتاج إلى
فترة زمنية طويلة.
 -4إةا اقتات المصلحة العامة عدم تنفيذ المشروع  ،وةلك بعد العرل على اللجنة العليا
وصدور قرار منها في ضوء روي الجهات المختصة ةات الصلة.
 -5كل ما من شأنه ون يهدد وو يخل باألمن العام وو الصحة العامة وو يترتي عليه آثار
بيئية ال يمكن تداركها ؛ إةا ما وقيم المشروع.
 -6عدم إدراج المشروع في موازنة الجهة العامة.
 -7تألر المشروع لمدة زمنية قد تتطلي إعادة الدراسات.

البند العاشر
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تتعهد الجهة العامة ببـذل العنايـة فـي عـدم إذـراء وي تعـديالت علـى مخرذـات دراسـة الجـدوى
النهائية و/وو وثائق طرح المشروع وو المواصفات الفنية المحددة من قبلها إال في الحـدود التـي ال
تغير وال تؤثر في طبيعة المشروع والجدول ال مني المعتمد له.
على ون تتحمل الجهة العامة في حال تامن طلبها تعديال على مكونـات المشـروع المتفـق عليهـا
و/وو مخرذاته مسئولية طلي تعديل مخرذات دراسات الجـدوى وو مسـتندات الطـرح سـواء مـن
حيث التألير في طرح المشروع وترسيته  ،وو التسويات التي يتعين إذرائهـا علـى العقـد المبـرم
مع مستشار المشروع عند تسوية مصروفاته .وعلـى الجهـة العامـة فـي هـذه الحالـة وقبـل طلـي
التعديل  ،عرل الموضوع على الوزير المختا للحصول على موافقته قبل الطلـي مـن الهيئـة
إذراء وي تعديل  ،وللهيئة دراسة طلي التعديل وعرل الموضوع على اللجنـة العليـا التخـاة مـا
تراه مناسبا بهذا الشأن.

البند الحادي عشر
يتفهم الطرفين من لالل األهـ داف التنمويـة واإلسـتراتيجية للمشـروع حجـم المسـئولية وااللتـ ام
المنوط بكل منهما  ،في تحقيق النتيجة المرذوة منه وما يتطلبه ةلك من تعاون وتنسيق ومشـاركة
لمواذهة متطلبات وعوائق المشروع  -سواء فـي مرحلـة إعـداد الدراسـات وو مراحـل طرحـه -
للتغلي عليها.
كما تحرص الجهة العامة على توفير البيانات والمستندات والدراسات الخاصة بالمشـروع للهيئـة
دون تألير  ،كما تخلي الهيئة مسئوليتها عـن التـألير النـاتج عـن تـولي الجهـة العامـة إنجـاز وي
إذراء من إذراءات المشروع.
البند الثاني عشر
في حال كانت الهيئة هي المتعاقدة مع مستشار المشروع؛ يمتنـع علـى الجهـة العامـة وو وي ذهـة
ولرى تابعة لها ،ون تتعامل مباشرة وو عن طريق وسي ظاهر وو مستتر مع مستشار المشـروع
فيما يتعلق بأعمال المشروع إال عن طريق الهيئة ( بصفتها الطرف األول الذي تعاقد مع مستشار
المشروع )  ،ويشمل ةلك التعامل الذي يـتم مـن لـالل المراسـالت و/وو اإللطـارات و/وو طلـي
معلومات بأية وسيلة كانت.
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ويستثنى من تطبيق وحكام الفقرة السابقة ؛ حالة حصول الجهة العامة على وي معلومات وو بيانات
وو التنسيق مع مستشار المشروع بصورة مباشرة بناء على تصريح وو موافقة لطيـة مسـبقة مـن
الهيئة بخصوص ومر محدد ولمرة واحدة لكل حالة .
البند الثالث عشر
علـى وطـراف هـذه المـذكرة المحافيـة علــى سـرية البيانـات والدراسـات والوثـائق والمراســالت
المتبادلة  ،وكذلك وثائق طرح المشروع والدراسات التي يـتم إعـدادها بهـذا الشـأن حرصـا علـى
الشفافية والعدالة  ،وال يجوز اإلدالء بأي تصاريح تؤدي إلى اإلفصاح عـن معلومـات سـرية مـن
شأنها اإللالل بالمصلحة العامة وو تخل بمبادئ الشـفافية والحياديـة وتكـافؤ الفـرص  ،وو تكشـف
عن البيانات والمعلومات الواردة بوثائق طرح المشروع.
البند الرابع عشر
تم التوقيع على هذه المذكرة للعمل بموذبها وتأكيدا على الدور المشـتر الـذي تقـوم بـه الجهـات
العامة لنجاح وي مشروع تنموي ،وحررت من نسختين وصليتين وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل
بمقتااها.

وعليه تم التوقيع:

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

الطرف األول

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

الطرف الثاني
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