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في تطبيق أحكام هذه ال�ئحة يقصد بالكلمات وا�مصطلحات التالية، ا�مع� 
 ا�مبينن قر�ن كل منها:

 

ا�مشار  1995لسنة  27 والقانون رقم ،1993لسنة  47رقم  القانون القانون:
 .إليهما

 

 ا�مؤسسة العامة للرعاية السكنينة. ا�مؤسسة:
 

 ا�مؤسسة.مجلس إدارة  مجلس اإلدارة:
 

 وز�ر الدولة لشئون اإلسكان. الوز�ر:
 

 مدير عام ا�مؤسسة. ا�مدير العام:
 

 الئحة االستثمار. ال�ئحة:
 

) من 10) بنند (4ا�محددة با�مادة (اللجنة الفنينة ا�متخصصة  اللجنة:
أو اللجنة / الجهة اليت  .ا�مشار إليه 1993لسنة  47 القانون

 يحددها مجلس اإلدارة.
 

 .باالستثمارالقطاع ا�مختص  ة:الجهة ا�مختص 
 

 أو كيانه. الشخص الطبيعي أو االعتبناري أيا كانت جنسيتنه :ا�مستثمر
 

بهدف تقديم خدمة عامة أو أكثر مشروع لتنفيذ أحد األنشطة  :مشروع الشراكة
لها أهمية اقتصادية أو إجتماعية أو خدمية ويتم طرحه من 
 لنظام الشراكه بعد إعتماده من مجلس 

ً
قبل ا�مؤسسة وفقا

 ألحكام سةإدارة ا�مؤس
ً
، وصدور الترخيص االستثماري له وفقا

 .القانون
نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص باالستثمار  :نظام الشراكة 

في أحد ا�مشروعات اليت يتم  ا�مؤسسةعلى أرض تملكها 
توقيع عقد معه، ويقوم من خ�له بتنفيذ  ها بعدطرحها من قبل
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تطوير أو تشغيل أحد ا�مشار�ع، وتدبير تمويل له  أو بنناء أو
إ�ى  أو إداراته وذلك خ�ل مدة محددة يؤول بعدهاو/

 ا�مؤسسة.
 

مجموعة (عقد أو أكثر تبرمه ا�مؤسسة مع مستثمر  د الشراكة:عق 
، محلي أو أجنبي، بغرض تخطيط وتصميم وتنفيذ )مستثمر�ن

، مشروع استثماري وتطوير وإدارة وتمويل وصيانةوتشغيل 
الرعاية  مخصصة لغير أغراض أرضعلى أو بعض ما سلف، وذلك 

، ا�مشاركة في تمويل ا�مشروع، ويجوز للمؤسسة السكنينة
 للشروط اليت يحددها مجلس

ً
 .اإلدارة وفقا

 

الشروط 
 ا�مرجعية:

كراسة الشروط اليت تصدرها ا�مؤسسة بحسب طبيعة كل 
مشروع، ويتم اعتمادها من قبل اللجنة الستدراج العروض 

 والعطاءات ألحد مشار�عها.
 

لبنناء والتجهيز أو إلتمام اا�مدة ا�محددة في عقد الشراكة  :ناءمدة البن 
 ضمن مدة االستثمار.مدة البنناء والتحتسب  أعمال التطوير،

 

ا�مدة ا�محددة في عقد الشراكة وتبندأ من تار�خ اكتمال أعمال  دة االستثمار:م 
 

ً
جزئيناً  أوالبنناء والتجهيز أو من تار�خ إتمام أعمال التطوير كليا

 �ما هو منصوص عليه في وثائق طرح ا�مشروع وبما ال 
ً
وفقا

. خمسينيجاوز 
ً
 عاما

 

 ل:التأهي 
 
 
 

 الفكرة:                      

للتثبت من قدرات  ا�مؤسسةاإلجراءات اليت تقوم بها 
ا�مستثمر�ن الراغبينن باالستثمار في أحد مشروعات الشراكة 

 قبل السماح لهم بتقديم عطاءاتهم الفنينة وا�مالية.
   

فكرة �مشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئينة للمشروع، 
تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها اإلنمائينة وأغراض 
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يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتبناري،  وأهدافهاا�مؤسسة 
 .كوييت أو أجنبي

 

مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في دولة  :ا�مبادرة
الكويت تم اعتماده من مجلس اإلدارة، بنناء على دراسة جدوى 

ويكون ذو ى ا�مؤسسة، ا� الفكرة متكاملة يقدمها صاحب
استراتيجية الدولة مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع 

 .وأهدافها وأغراض ا�مؤسسة وخطتها اإلنمائينة
 

ا�مشروع  
 :ا�متميز

 
 

مشروع شراكة تم اعتماده من مجلس اإلدارة ومب� على 
دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ا�ى ا�مؤسسة 

متوافق مع ويكون ذو مردود اقتصادي أو اجتماعي 
وأغراض ا�مؤسسة  اإلنمائينةاستراتيجية الدولة وخطتها 

 وأهدافها.
 

طلب إبداء 
 ة:ـالرغب

باستط�ع رغبة  ا�مؤسسةمرحلة اختينار�ة تقوم من خ�لها 
، لمشاركة في مشروع من مشروعات الشراكةلالجهات بعض 

 للمعايير والضوابط اليت يتم وضعها لكل مشروع على حده 
ً
وفقا

 .من الجهة ا�مختصة

 
 
 
 
 
 
 

 ا�متخصصةاللجنة الفنينة 
 )2مادة (

تشكل بقرار من الوز�ر ، بنناء على موافقة مجلس اإلدارة، لجنة تس� (اللجنة 
الفنينة ا�متخصصة)  تعمل على توفير البدائل ا�مخصصة لجذب االستثمار ا�محلي 
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 لها ال تقل درجته الوظيفية واألجنبي، 
ً
 ومقررا

ً
على أن ترشح الجهة ا�مختصة عضوا

 .عن مدير إدارة
كما لها دعوة من ترى حضوره  ،من ترى الحاجة إليه من الخبراءب تستعينن أوللجنة 

 .، دون أن يكون له صوت معدودإجتماعاتها إلبداء الرأي في موضوع مطروح عليها
 

 ختصاصات اللجنةا
 )3مادة (

 :يليتختص اللجنة بالتعاون مع القطاعات ا�مختصة با�مؤسسة بما 
ستثمار مرافق وخدمات االسياسات العامة إلنشاء وإدارة و اقتراح .أ

مشار�ع ا�مؤسسة ومتابعة البرامج ال�زمة لتنفيذها وتقييمها ورفع 
 التوصيات بشأنها.

 ال�زمةإجراء الدراسات واألبحاث واإلجراءات والسياسات العلمية  .ب
لية ب االستثمارات ا�محجذاألوضاع ا�محلية من توفير عوامل بالتوافق مع 

، واستقطاب رؤوس األموال العامة والخاصة ل�ستثمار أو جنبينةواأل
، ورفع التوصيات االستثمار�ةا�مشاركة في تنفيذ مشار�ع ا�مؤسسة 

 .بشأنها
تطوير مجاالت االستثمار وآليات استخدامه  النظر في االقتراحات بشأن .ج

 ألعلى مستويات 
ً
بما يدعم نشاط ا�مؤسسة في تحقيق أغراضها، وفقا

ورفع  .ضمن األطر والضوابط والشروط ا�محققة لها ،الكفاءة وا�مرونة
 التوصيات بشأنها.

بشأن الفرص  الجهة ا�مختصةمراجعة وتقييم التوصيات ا�مرفوعة من  .د
 ا�معروضة داخل وخارج الكويت وإبداء الرأي بشأنها.اإلستثمار�ة 

تسمية ممثلي ا�مؤسسة في ا�مؤسسات والشركات رفع التوصيات بشأن  .ه
 ستثماراتها ا�مباشرة.اا�متعلقة ب

من خ�ل القطاعات ا�مختصة  ا�مشروعات االستثمار�ةمتابعة تنفيذ  .و
الدعم ، وتقديم وا�مشورة اليت تدعم االنجازبا�مؤسسة وإبداء الرأي 

 من عقبات. ا�مشروعاتتلك تنفيذ قد يواجه وا�مقترحات في شأن ما 
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دراسات الجدوى  إبداء الرأي بشأنودراسة ا�مشروعات وا�مبادرات،  .ز
 االقتصادية.

من القطاعات غير  بشأن االستفادة والعملية اقتراح الحلول العلمية .ح
 .بما يدعم موارد ا�مؤسسة ا�مالية السكنينة

الوز�ر التخاذ ما يلزم بشأن  نتنائج دراستها وقراراتها وتوصياتها علىتعرض اللجنة و
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام  مجلس اإلدارة. عرضها على

 مجلس اإلدارة.
 

 قتراح مشروعات الشراكةا
 )4ادة (ا�م

عام أســـلوب يكون اقتراح  طاعين ال كة بينن الق عات الشـــرا يذ مشـــرو طرح وتنف
 من قبل احدى الجهات التالية:والخاص 

االستثمار�ة تنفيذ احد ا�مشروعات أسلوب طرح و لها اقتراح :الجهة ا�مختصة .1
باألرايض ا�مخصــصــة لغير أغراض الرعاية الســكنينة، مع بينان أســلوب إعداد 

 دراسات الجدوى للمشروع.

سةان يتقدم  له القطاع الخاص: .2 س صيغة  للمؤ سة جدوى أب ضمنة درا فكار مت
، لتنفيذ مشـــروع واعتماد طرحه وفقا ا�مؤســـســـةمبدئينة وفقا �متطلبات 

 ال�ئحة.حكام أل
 
 
 
 
 

 فكار ا�مقترحةآلية اعتماد األ
 )5ادة (ا�م

تقوم اللجنة برفع نتنائج الدراسات ا�مبدئينة لألفكار ا�مقدمة من الجهة ا�مختصة 
اإلدارة مصحوبة بتوصيتها  إ�ى الوز�ر لعرضها على مجلس أو القطاع الخاص

 وُيمنحالعتماد ا�مشروع من حيث ا�مبدأ كمبادرة أو كمشروع متميز أو رفضه، 
صاحب الفكرة في حال قبول مشروعه ستة أشهر إلعداد الدراسات ا�متكاملة له 
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ما لم تقرر ا�مؤسسة بنناء على طبيعة ا�مشروع منحه مدة إضافية لذلك وفقا 
 لألسس واإلجراءات اليت تقررها في هذا الشأن.

 

 آلية اعتماد ا�مشروعات ا�مقترحة
 )6ادة (ا�م

عدادها من قبل إنتنائج الدراسة ا�متكاملة سواء اليت تم  الوز�ر ا�ى  اللجنةترفع 
عتماد ا�مشروع إبتوصيتها ب ، مصحوبةو من قبل القطاع الخاصأ الجهة ا�مختصة

 .، ليقوم بعرضها على مجلس اإلدارةو رفضهأوطرحه وفقا لنظام الشراكة 
مل وفي حالة التوصية باعتماد طرح ا�مشروع وفقا لنظام الشراكة يتعين ان تشت

  -اآلتي: التوصية على
 .طر�قة ا�منافسة ا�مقترحة لطرح مشروع الشراكة .1
 نظام الشراكة ا�مقترح اعتماده.  .2

 .جراءات ومراحل طرح ا�مشروعالجدول الزم� ا�مقترح إل .3
 .ا�مدة الزمنينة ا�مقترحة ل�ستثمار .4
ي ميزة خاصة في حال كان أعفاءات واالمتينازات ا�مقترحة وكذلك اإل .5

 .عبارة عن فكرة مقترح اعتمادهاا�مشروع 
و أو الخدمية أو االجتماعية أهميتها االقتصادية أالخدمة ا�مقترح توفيرها، و .6

و تخفيفا لتكاليفها أو تحسيننا لخدمة قائمة أو ما اذا كانت تطويرا أي منهم، أ
 و تحسيننا لكفاءتها.أ

 .أي طلب بتخصيص ارض للمشروع مىت وجدت .7
 رشادياخرى بحسب طبيعة ا�مشروع والدليل اإلو متطلبات أمعايير  ةأي  .8

 .ةا�مختص الجهةا�ُمعد من قبل 
 

 قرار مجلس اإلدارة بشأن مشروعات الشراكة 
 )7ادة (ا�م

ــدر مجلس اإلدارة  قرار  يص
ً
ــروعات اليت تعرض عليه ا ــأن ا�مش ــوء ، بش وذلك في ض

 وفقا للمادة السابقة. اللجنةالتوصيات ا�مرفوعة له من 
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 التعاقد وضوابط نظم 
 )8ادة (ا�م 

تقوم ا�مؤسسة بطرح مشروعات الشراكة بينها وبينن القطاع الخاص وفق أحد 
 اليت يقرها مجلس اإلدارة. كةاالشر  نظم

 

 )1مكرر  8 ادة (ا�م
بطرح مشروعات الشراكة اليت ال  بعد موافقة مجلس اإلدارة تقوم ا�مؤسسة

مليون د.ك)  250( يننار كوييتن مليون ديوخمس ننيمائت تجاوز تكلفتها اإلجمالية 
في منافسة بينن ا�مستثمر�ن الراغبينن باالستثمار في ا�مشروع، وتلتزم في 

القانون وهذه ال�ئحة والشروط واألوضاع واإلجراءات اليت تنفيذها بأحكام 
 يضعها مجلس إدارة ا�مؤسسة. 

 

 )2مكرر  8 ادة (ا�م
مشروعات الشراكة اليت تز�د تكلفتها  بعد موافقة مجلس اإلدارة تطرح ا�مؤسسة

في  مليون د.ك) 250( يننار كوييتن مليون ديوخمس مائتينن اإلجمالية على

 منافسة بينن ا�مستثمر�ن الراغبينن باالستثمار في ا�مشروع.

وتقوم ا�مؤسسة بعد طرح ا�مشروع وتحديد ا�مستثمر الفائز بتنأسيس شركة 
 للشروط واإلجراءات اليت 

ً
 يحددها مجلس إدارة ا�مؤسسة. ا�مشروع وفقا

 
 

 )9مادة (
تلقي الطلبات والعروض اليت تتقدم بها الشركات للتأهيل تتو�ى الجهة ا�مختصة 

خاًص تدون فيه الطلبات  عد سجلً ويُ  ،هتنفيذ مشروع العقد ا�مقرر � ل�عتماد
 ا�مؤسسة في هذا الشأن. هاتصدر اليت قراراتوالا�مشار إليها 

 

 )10مادة (
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 في وسائل اإل ةا�مختص الجهةتو�ى ت
ً
ع�م ا�مختلفة الدعوة بالطرق ا�مقررة قانونا

ويجب أن تتضمن الدعوة على سبينل االسترشاد ال ، موضوع الطرحعن ا�مشروع 
 -الحصر:

 نبنذه مختصرة عن ا�مشروع ا�مقرر طرحه.  -
كيفية الحصول على الوثائق ذات الصلة وتحديد الجهة اليت يتم الحصول   -

 على الوثائق با�مؤسسة.منها 
 ا�مقابل النقدي الواجب سداده وقيمة الحصول على الوثائق ذات الصلة.  -
 بالتأمين اال ا�ميعاد النهائي لقبول العطاء وتقديمه  -

ً
 بتندائي ا�مقرر،مصحوبا

ويحدد في الدعوة ا�مدة بينن الحصول على الوثائق والتار�خ النهائي لقبول 
 .العطاءات

 )11مادة (
في الجر�دة الرسمية وجر�دتينن محليتينن  ا�مشروع االستثماريع�ن عن اإل ينشر 

، وبأي وسيلة أخرى اليت تراها الجهة ا�مختصة مناسبة، مما تصدر باللغة العربينة
 على أن يكون ذلك بحد أقىص ث�ث مرات وعلى فترات تحددها الجهة ا�مختصة.

 

 )12مادة (
سبوعين أع�ن والتار�خ ا�محدد لقبول العطاءات عن يجب أال تقل ا�مدة بينن اإل

ع�ن الخارجي بواسطة سفارة دولة الكويت في ، مع جواز اإلع�نإمن تار�خ آخر 
 .العا�مية إ�ى جانب ا�محليةحال الرغبة في التعاقد مع الشركات 

 
 
 

 )13مادة (
أو محلية عا�مية  التفاوض مع عدد ال يقل عن ث�ث شركاتويجوز للمؤسسة 

يتم مراعاة استيفاء  على أنمشروع الشراكة ا�مراد تنفيذه، موضوع متخصصة في 
ويتم ة ا�مختصة، ـهذه الشركات لكافة متطلبات التأهيل ا�محددة من قبل الجه

 أفضلها للمؤسسة. ويختار ستدراج عروض من هذه الشركات، اذلك  بعد
 

 )14مادة (
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بنناًء على عرض ا�مدير العام لدراسة تشكل لجنة بقرار من الوز�ر ا�مختص 
 للقواعد والضوابط مة من ا�مستثمر�ن واختينار أفضلها، العطاءات ا�مقد

ً
وفقا

 اليت يقرها مجلس اإلدارة بنناًء على توصية اللجنة.
 

 )15مادة (
 
ً
في حال تساوي عرض أو أكثر تجري ا�مفاوضة معهم الختينار األفضل فنينًا وماليا

 إ�ى أفضل 
ً
 على ا�مناقص أو ا�مزايد األفضل. وضالعروصوال

 

 )16مادة (
إجراءات استكمال  استيفاءنسحاب مقدم العطاء الفائز أو تخلفه عن إفي حال 

 ا�مدرجوقيمة التأمين وتوقيع العقد في ا�ميعاد الذي تخطر به ا�مؤسسة 
 دون حاجة إ�ى إخطار بذلك

ً
 و اتخاذ أي إجراءأ .بشروط العطاء يصادر التأمين كام�

ويكون للمؤسسة الحق في التفاوض مباشرة مع صاحب العطاء  ،إداري في شأنه
 التا�ي.

 

 معايير إعداد دراسة الجدوى
 )17مادة (

تتو�ى الجهة ا�مختصة إعداد دليل إرشادي تفصيلي يتضمن كافة الشروط 
وا�معايير واإلجراءات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية وطرح 

 الشراكة.مشروعات 
 
 

 الجدوى وإعدادها دراسة
 )18مادة (

يتم إعداد دراسات الجدوى االقتصادية باألسلوب الذي تراه الجهة ا�مختصة 
 سواًء بواسطة ا�مؤسسة أو بالتعاقد مع الجهة / الجهات االستشار�ة، 

ً
مناسبا

 لطبيعة ا�مشروع 
ً
 .واحتيناجاتهوذلك وفقا

 

 األسس العامة لطرح مشروعات الشراكة
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 )19مادة  (
 قبلوذلك مشروعات الشراكة رغبتها في طرح ما يتعلق ب عن تعلن ا�مؤسسة

 إ�ى معرفةجراءات التأهيل إ
ً
مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص با�مشاركة  وصوال

في  ويتم النشر عن الرغبة ،جراءات طرحهإتخاذ إقبل وذلك في تنفيذ ا�مشروع 
ع�ن و الدولية اليت يتفق اإلأالجر�دة الرسمية وغيرها من وسائل االع�م ا�محلية 

 .با�مؤسسةلكترونينة الخاصة النشر في الصفحة اإل مع ،طبيعة ا�مشروعبها مع 
 عن ا�مشروع ون يتضمن اإلأويجب 

ً
 ،هدافه وا�موقع ا�مقترح لتنفيذهأع�ن موجزا

خرى ذات ع�قة أشروط  أولومات ية معأوتحديد طر�قة تقديم الطلب و
 .بداء الرغبة عن طر�ق البر�د االلكترونيإويجوز قبول طلبات  ،با�مشروع

 

 )20مادة  (
بداء الرغبة ا�مقدمة من ا�مستثمر�ن وبنناء إبدراسة طلبات  الجهة ا�مختصةتقوم 

 مدى جدوى اتخاذ اإل ا�مؤسسةعلى هذه الدراسة تحدد 
ً
جراءات ا�مقررة قانونا

 .نافسة على تنفيذ ا�مشروع من عدمهوة للتأهيل ا�مسبق للراغبينن في ا�معللد
 

 )21مادة  (
 نظام يد نوعدبعد موافقة اللجنة على مشروع الشراكة وتحا�مؤسسة تقوم 

، وذلك في الجر�دة ع�ن عن الدعوة للتأهيل للمشروعالشراكة وطر�قة طرحه باإل
األقل وبلغتينن عربينة وإنجليز�ة الرسمية وفي جر�دتينن كويتيتينن يوميتينن على 

وغيرها من وسائل االع�م ا�محلية أو الدولية اليت يتفق االع�ن بواسطتها مع 
 با�مؤسسةلكترونينة الخاصة طبيعة ا�مشروع وكذلك النشر في الصفحة اإل

 ع�ن عن الدعوة للتأهيل ما يلي: ويتضمن اإل
 موجزا عن ا�مشروع وأهدافه . .1

 للتأهيل.الخبرات ا�مطلوبة  .2

 نظام التعاقد ومدته. .3

إرجاء أداؤه عند تقديم  للمؤسسةمقابل الحصول على وثائق التأهيل ويجوز  .4
 مستنندات التأهيل.

كان تقديمها والعنوان البر�دي ملتقديم طلبات التأهيل و التار�خ ا�محدد .5
 لكتروني بحسب األحوال ويجب أال تقل مدة تقديم طلبات التأهيل عنواإل
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ما لم يكن  على النحو السابقع�ن شر يوما من تار�خ نشر اإلخمسة ع )15(
 .التأهيل الحقا فتشمله مدة تقديم العطاءات

 

 األسس ا�متعلقة بالتأهيل
 )22( ا�مادة

 ألحكام  ،على كل مستثمر يرغب في ا�مشاركة في مشروع يجب 
ً
هذه يطرح وفقا

ن يثبت قدرته على القيام با�مشروع والوفاء بالتزاماته في حال ترسية أ ،ال�ئحة
جراءات إا�منافسة عليه والتعاقد معه ويتم التأكد من قدرات ا�مستثمر من خ�ل 

و طر�قة التأهيل ال�حق بنناء أعتماد طر�قة التأهيل ا�مسبق االتأهيل وللجنة 
 .وبحسب طبيعة ا�مشروع الجهة ا�مختصةعلى توصية 

 

 )23( ا�مادة
 ا�مؤسسةبعد موافقة اللجنة على دراسات الجدوى ووثائق التأهيل تقوم 

حد أباإلع�ن عن قبول طلبات تأهيل ا�مستثمر�ن الراغبينن باالستثمار في 
وذلك للتأكد من قدرة  ،جراءات التأهيل ا�مسبقإمشروعات الشراكة من خ�ل 

سس وا�معايير تنفيذ ا�مشروع وذلك بنناء على األ ا�متقدم بطلب التأهيل على
 اليت تحدد كراسة التأهيل.

 

 )24(ا�مادة
وفي هذه  ،يجوز للجنة ان تقرر دمج مرحلة التأهيل في مرحلة استدعاء العروض 

 
ً
 الحقا

ً
، الحالة يعتبر تأهيل ا�مستثمر�ن الراغبينن باالستثمار في ا�مشروع تأهي�

 التأهيل في مستنندات الطرح. على أن يتم اإلع�ن عن شروط
يقدم و ،ويتعين ان تتوافر في التأهيل ال�حق ذات شروط التأهيل ا�مسبق

ا�مستثمر الراغب باالستثمار مستنندات التأهيل في ظرف مستقل عن ا�مظار�ف 
 .اليت تحتوي على العرضين الف� وا�ما�ي

وا�مالية ويتعين فض مظار�ف التأهيل ال�حق قبل فض ا�مظار�ف الفنينة 
ة وتقييم عداد قائمة با�مؤهلين وعرضها على اللجنة العتمادها قبل دراسإو

 .العروض الفنينة وا�مالية
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 )25(ا�مادة
وثائق تتضمن  ،مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مشروع من مشروعات الشراكة 

  -تينة:التأهيل الشروط اآل
عداد إللراغبينن بالتقدم بطلبات التأهيل بحيث توضح طر�قة  التعليمات .1

 .الطلب وتقديمه
وصف �مشروع الشراكة ا�مطروح ل�ستثمار بما يشمل موقعه وطبيعته  .2

 .ن وجدتإرض ا�مقترحة لتنفيذه وعناصره الرئيسية ومساحة األ
بينان الخبرات الخاصة ا�مطلوب توافرها في ا�مستثمر الجتيناز مرحلة  .3

 .التأهيل
 .معايير التأهيل .4
 بالتار�خ والساعة .5

ً
 .ا�ميعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيل محددا

ن تقرر قبولها بوسيلة أويجوز للجنة  ،مكان وكيفية تقديم وثائق التأهيل  .6
 .لكترونينةإاتصال 

 )26(ا�مادة
يتعين على هذا  في حال تقديم تحالف مكون من عدة شركات لطلب تأهيل فانه

التحالف أن يحدد قائدا منه ليتو�ى بموجب توكي�ت رسمية من قبل أعضاء 

 .ا�مؤسسةمام أالتحالف تمثيلهم 

ويشترط أن تتوافر في قائد التحالف شروط الخبرة والنسبة الواجب تملكها من 

 قبل قائد التحالف واليت يتعين تحديدها مسبقا في وثائق التأهيل.

م طلبات التاهيل ا�مقدمة من التحالفات النظر في مؤه�ت ويتعين عند تقيي

معايير  مستوفينمجتمعين  واوقدرات كل عضو من أعضاء التحالف وما إذا كان

ومتطلبات التأهيل من عدمه ويتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو من 

البنناء أو أو التخطيط من حيث التصميم  اليت يتوالها مهامللأعضاء التحالف وفقا 

ل أو التطوير أو الصيانة أو التأهيل أو التمويل وذلك وفقا يأو التجهيز أو التشغ

لطبيعة ا�مشروع ونوع نظام الشراكة ا�معتمد وطبقا للشروط الواردة في وثائق 

 التأهيل.
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 .وال يجوز ألي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خ�ل تحالف آخر
 

 )27(ا�مادة
بدراسة طلبات التأهيل ا�مقدمة من ا�مستثمر�ن وإعداد  ا�مختصةالجهة تقوم 

تقر�ر تثبت فيه جميع أعمالها والنتنائج اليت أسفرت عنها أعمال تقييم طلبات 

للطرح  التاليةالتأهيل وا�مستثمر�ن ا�مقبولة مشاركاتهم في ا�مرحلة 

إ�ى  وا�مستثمر�ن ا�مقترح استبعادهم وأسباب االستبعاد ويرفع تقر�ر بذلك

 .اللجنة

تخاذ ما يلزم الوز�ر الإ�ى بدراسة التقر�ر ا�مشار إليه برفع توصياتها  اللجنةوتقوم 

 ا�مؤسسةالقرار ا�مناسب بشأنه وعلى تخاذ ال بشأن عرضها على مجلس اإلدارة

هيل على العنوان إخطار ا�مستثمر�ن بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأ

 .ا�محدد في طلبهم

 ختاميةأحكام 
 )28مادة (

 أن تكون مصحوبة بترجمة انجليز�ة. ثيقة العقد باللغة العربينة ويجوز تحرر و
ويجوز أن تكون ا�مراس�ت وا�مكاتبنات ومحاضر االجتماعات ا�متعلقة بتنفيذ  

األعمال ( العقد) باللغة اإلنجليز�ة على أن تكون مصحوبة بترجمة إ�ى اللغة 
 .العربينة

ا�معتمد نصوصها في مجال  هي تكون النسخة العربينةوفي جميع األحوال 
 .تفسير العقد وتنفيذه

 

 )29(ا�مادة
تطبق أحكام هذه ال�ئحة في شأن كل ما يتعلق بمشروعات الشراكة اليت تبرمها 

، تطبق القواعد العامة الواردة وفيما لم يرد به نص في هذه ال�ئحةا�مؤسسة، 
 ، والئحته التنفيذية.إليها�مشار  2014) لسنة 116انون (بالق

 

 )30(ا�مادة
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، على أن خصصة لغير أغراض الرعاية السكنينةا�ماألرايض يجوز للمؤسسة أن تؤجر 
  حصيلة تدخل

ً
) لسنة 47حكام القانون (ألالتأجير �موارد ا�مؤسسة ا�مالية وفقا

وضع نماذج عقود إيجار حق على أن تقوم الجهة ا�مختصة ب ،ا�مشار إليه 1993
، لكل اإلدارة، وتعتمد من مجلس والخاصة االنتفاع للجهات والشركات الحكومية

 جهة على حده.
 

 )31(ا�مادة
باألرايض تتو�ى إدارة وتنفيذ أعمال االستثمار إذا أنشأت ا�مؤسسة شركة 

 خصصة لغير أغراض الرعاية السكنينةا�م
ً
عقد ل، تتو�ى الشركة مهامها وفقا

 للنظم التجار�ة وبما يؤدي إ�ى ونظامها األسايسالتأسيس 
ً
 إنجاز وتنفيذ، ووفقا

 ا�منوطة بها.وااللتزامات االختصاصات األغراض و


