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ن القطاعأطر  اكة بي  ن الشر ي الدول العربية والخاص العام ي 
ن
ف

 تقدمي

لكثري من دول العامل  ابلغة   متويل الاستامثر يف املشاريع التمنوية أ مهية   يكتسب

نتاجية. لكن عىل الرمغ  دلور تكل الاستامثرات يف تعزيز المنو الاقتصادي والإ

ل أ هنا أ قل بكثري من املس توايت املطلوبة لتحقيق  من أ مهية هذه الاستامثرات، اإ

يمتثل التحدي الرئيس يف جعل الاستامثر يف مشاريع  ،منو قوي وشامل. ابلتايل

التمنية جاذاب  للقطاع اخلاص من خالل ضامن عائد أ فضل لهذه الاستامثرات 

  .مقارنة ابل صول املالية

ىل يأ يت ذكل يف ظل التقديرات اليت تشري  أ ن البدلان النامية تواجه جفوة متويلية اإ

. (1) تريليون دولر س نواي   2.5املس تدامة تقدر بنحو للوفاء بأ هداف التمنية 

هذه الفجوة المتويلية الكبرية من الصعب أ ن يمت رأ هبا من خالل احلكومات 

قلميية وادلولية،  وحدها أ و من خالل المتويل املُقدم من مؤسسات المتويل الإ

 بل يتعني عىل احلكومات ادلخول يف رشأاكت انحجة مع القطاع اخلاص لمتويل

بعض املرشوعات التمنوية اليت ميكن أ ن توفر عائدا  جمزاي  للقطاع اخلاص. 

ُ ابل مم املتحدة فتقديرات جلنة ال عامل والتمنية املس تدامة   قـــحتقي أ ناإىل شري ت

                                                 
(1)  UNCTAD, (2018). “World Investment Forum, Summary of 

Achievement”. 

 

تريليون  12أ هداف التمنية املس تدامة يُمكن أ ن خيلق فرصا  للقطاع اخلاص بقمية 

والزراعة واملدن والطاقة والصحة والرفاهية وحدها دولر يف جمالت ال غذية 

 . )2(2030مليون وظيفة جديدة حبلول عام  380وخيلق 

 : املفهوم واملزااي وال هدافبني القطاعني العام واخلاص الرشاكة

ذ مطلع القرن املايض، وخاصة من ـنـ ر، م ـامم كبيـة ابهتـراكـوم الشـهـ مف  حيظى

ة ـها اللجنـ د عرفت ـقـة، فـدوليـات الـؤسسـواملظامت ـدول واملنـانب الـج

 The British)القطاعني العام واخلاص ن ـة بيـراكـة للشـالربيطاني

Commission on Public and Private Sector Partnerships) 

عىل طموح  اخملاطر بني القطاعني العام واخلاص بناء  يف "عالقة مشاركة  بكوهنا

". كام قامت ال مم وةلمشرتك من أ جل حتقيق هدف مأ مول للس ياسة العامة لدل

"التعاون وال نشطة املشرتكة بني القطاعني العام  املتحدة بتعريفها عىل أ هنا:

 الكربى، وحبيث تكون املوارد والإماكنيات لالك املشاريعواخلاص بغرض تنفيذ 

اقتسام املسؤوليات واخملاطر اإىل ابلطريقة اليت تؤدي  القطاعني مس تخدمة  معا  

ضــافة . "بطريقة رش يدة لتحقيق التوازن ال مثل لاإ رف ــــع ،ذكلى ـــــاإ

 (World Economic Forum) ي املـــــعــصادي الـــتــ دى الاق ــــــتـ املن 

(2)  Business and Sustainable Development Commission Better Business 

(2017). “Better World the Business Case for The Sustainable Development 

Goals”, Jan. 

 العاشر موجز سياسات: العدد 
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 إعداد: 
   محمد اسماعيلد. 

o  ويلمتلل  بتكرةم  أ لياتو  الاستامثر تشجيع وحوافز اسرتاتيجيات من جديد جيل تبينأ طر الرشاكة ما بني القطاعني العام واخلاص تس تلزم . 

o  اليت ميكن أ ن توفر عائدا  جمزاي   والبنية ال ساس ية رشأاكت انحجة مع القطاع اخلاص لمتويل املرشوعات التمنويةيف العربية احلكومات أ مهية دخول

 .للقطاع اخلاص

o خالل الس نوات املاضية واخلاص العام القطاعني بني ما الرشاكة حنو الاجتاه تعزيز يف سامه املايل احلزي ضيق.  

o  ُىل  وتشييده، ومتويهل، املرشوع، صمميمن ت مراحل خمتلفة بداية   متتد لتشملنفذة يف ادلول العربية أ طر الرشاكة الناحجة امل  .وصيانته شغيهلت وصول  اإ

o املرشوعات.كفاءة و  اخلاص، وتبين أ ليات للحومكة واملسائةل لضامن جودة اخلدمات القطاع مع للرشاكة الترشيعي الإطار وضوح أ مهية 

o  ىل  30مرشوعات الرشاكة يف ادلول العربية تنفذ ل فق زمين ممتد ما بني عادة  35اإ  لدلوةل.  ال صل لكيةم عاما  وبعضها ينهتيي ابلمتكل والآخر ابإ

http://www.amf.org.ae/


 الرشاكة بني القطاع العام واخلاص يف ادلول العربية(: 2020 ينايرموجز س ياسات )

www.amf.org.ae صندوق النقد العريب 

 

 
2 

"اتفاق طوعي بني فاعلني متعددين من قطاعات خمتلفة  عىل أ هنا: الرشاكة

هدف مشرتك أ و حتقيق حاجة اإىل مس بقا  يتفقان عىل العمل سواي  للوصول 

 )."حمددة تتضمن املشاركة يف اخملاطر واملسؤوليات والوسائل والكفاءات

الالزم هنا تعمل عىل توفري المتويل أ  يف  الرشاكةتمتثل أ مه أ وجه الاس تفادة من  )3

نفاق عىل ال   س ناد بعض املشاريع واخلدمات اإ نشطة الاقتصادية من خالل لالإ

موال املتوفرة دليه من القطاع العام، والاس تفادة من ال   القطاع اخلاص بدل  اإىل 

ن أ  دارة املشاريع. كام اإ دارية املتنوعة اليت تمتزي ابلكفاءة العالية يف واخلربات الإ 

مر اذلي حيقق فصاح واملساءةل ال  الإ  أ  مبد زعز الرشاكة مع القطاع اخلاص تُ 

 .الإدارة الكفؤة للموارد

طار من الس ياسات املُقرتحة هبدف اإىل وقد أ شارت ال مم املتحدة  ،هذا اإ

يشمل تشجيع مشاركة القطاع اخلاص يف متويل مرشوعات التمنية املس تدامة 

مجموعة من التدخالت اليت تس هتدف تعزيز الرشاكة ما بني القطاعني العام 

 اخلاص، ذكل مبا يشمل: للقطاع جاذاب  واخلاص وجعل متويل تكل املرشوعات 

اسرتاتيجيات وحوافز تشجيع الاستامثر يف تبين جيل جديد من  -

 مرشوعات التمنية املس تدامة.

قلميية دلمع قدرة احلكومات الوطنية عىل  - تعزيز اتفاقيات الاستامثر الإ

 تنفيذ مثل هذه املشاريع.

تبين أ شاكل جديدة من الرشأاكت ما بني القطاع العام واخلاص  -

 لمتويل مرشوعات التمنية املس تدامة.

عادة توجيه ال سواق املالية ابجتاه مُ ويل مت تشجيع أ ليات - بتكرة، واإ

 هذه املرشوعات.

تغيري عقلية ال عامل التجارية العاملية، وتطوير خربات الاستامثر يف  -

 جمال مرشوعات التمنية املس تدامة. 

 وأ مهيهتا ابلنس بة للمنطقة العربيةبني القطاعني العام واخلاص الرشاكة 

، وتكل عامل  ابلنس بة لدلول العربية يكتسب متويل املشاريع التمنوية بشكل 

عىل ضوء  كبرية   أ هداف التمنية املس تدامة بشك خاص أ مهية  املرتبطة بتحقيق 

تطوير البنية التحتية مبا يدمع وترية اإىل ، واحلاجة الضخمةالاحتياجات التمنوية 

 المنو الاقتصادي ويوفر املزيد من فرص العمل. 

سامه ضيق احلزي املايل الضيق دلى عدد من احلكومات العربية يف تعزيز الاجتاه 

الاس تفادة من مرشوعات الرشاكة ما بني القطاعني العام واخلاص. فقد حنو 

املوازنة العامة لدلوةل العربية ضغوطات يف الس نوات ال خرية حيث  شهدت

يف املائة يف عام  10.1اإىل  2014يف املائة يف عام  2.7ارتفع جعز املوازنة من 

                                                 
 ."الشراكة بين القطاع العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة" (.2016) هشام الجمل، (3)

ىل و  2015 الاخنفاض يف اإىل . رمغ اجتاه العجز 2016يف عام  يف املائة 9.8اإ

ل أ ن املوازانت العربية ، 2018يف املائة يف عام  4.3اإىل الس نوات ال خرية  اإ

نفاق الرأ ساميل  رفع فامي يتعلق ب وأ  تشهد حتدايت كبرية سواء  فامي يتعلق بمتويل الإ

مس توايت كفاءته، ولكها عوامل حتفز عىل املزيد من تنفيذ مرشوعات الرشاكة 

اخلاص ملواهجة الاحتياجات المتويلية وتنفيذ املرشوعات بني القطاعني العام و 

نفاق  بكفاءة أ عىل. تأ يت أ مهية ذكل عىل ضوء تراجع ال مهية النسبية لالإ

نفاق العام يف ادلول العربية من اإىل الاستامثري  جاميل الإ يف املائة عام  23.4اإ

 ((.1، )الشك رمق )2018يف املائة يف عام  19.1اإىل  2014

 (1رمق )الشك 

نفاق الرأ ساميل  جعز املوازنة اجملمعة لدلول العربية كنس بة اإىل الناجت احمليل الإجاميل وال مهية النسبية لالإ

نفاق العام )%( جاميل الإ  كنس بة من اإ

 
 (. "التقرير الاقتصادي العريب املوحد".2019املصدر: صندوق النقد العريب )

أ ن البدلان العربية تشهد معدلت متسارعة من اإىل يف هذا الس ياق، يُشار 

يف املائة من اإجاميل ساكن  64التحرض حيث أ صبح ساكن احلرض ميثلون 

ادلول العربية، ويه نس بة أ عىل من مثيلهتا عىل املس توى العاملي البالغة حوايل 

ثالثة أ رابع الساكن  اإىليف املائة. ومن املتوقع ارتفاع معدل التحرض ليصل  54

يف ادلول  يف ادلول العربية خالل الس نوات املقبةل وهو ما يظهر احلاجة املزتايدة

نفاق عىل البنية ال ساس ية )اليت تبلغ  العربية يف املائة من  6.5لسد جفوة الإ

 3الناجت احمليل الإجاميل لدلول العربية النفطية خبالف دول جملس التعاون، و

ناجت يف ادلول املس توردة للنفط( وفق تقديرات صندوق النقد يف املائة من ال 

  ادلويل.

ا  يتطلب رفع مس توايت الاستامثر الوطين يف مرشوعات البنية التحتية مزيد 

من المتويل عام هو متاح حالي ا، حيث يمت استيفاء متطلبات متويل البنية التحتية 

الإقراض املرصيف التجاري، تقليداي  من خالل مجموعة من الاستامثرات العامة، و 

قراض املشاريع الرمسية متعددة ال طراف. يعمتد تعزيز مصادر المتويل يف  واإ

مشاريع التمنية يف املنطقة العربية عىل عدة عوامل تشمل اس تقرار الاقتصاد 

اللكي، ونرش املعلومات والشفافية، وتطوير ال سواق املالية احمللية. يف حني أ ن 
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ثل يف كيفية تأ مني متويل املرشوعات اليت ختدم أ هداف التمنية التحدي ال كرب يمت 

 املس تدامة مبا يتالءم مع احتياجات املستمثرين. 

 جتارب ادلول العربية يف جمال الرشاكة مع القطاع اخلاص

يعرض اجلزء التايل بعض الامنذج الناحجة ملرشوعات الرشاكة  ،بناء  عىل ما س بق

 ما بني القطاعني العام واخلاص يف ادلول العربية.

 (4)جتربة الامارات

تغيري نشاط احلكومة من اإىل هتدف الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص 

الرتكزي عىل وضع الس ياسات اإىل تشغيل البنية ال ساس ية واخلدمات العامة، 

والاسرتاتيجيات لقطاع البنية ال ساس ية ومراقبة مقّديم اخلدمات هبدف 

المتويلية و الإدارية والتقنية  القدراتالاس تفادة من اإىل الارتقاء هبا. كام هتدف 

رشاكه يفل  .حتمل اخملاطر لقطاع اخلاص، واإ

تستند الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص عىل ترتيبات تعاقدية بني واحد أ و 

حدى رشاكت القطاع اخلاص يف مرشوعات  أ كرث من اجلهات احلكومية، واإ

مداد احلكومة ابل صول واخلدمات،  معينة، يمت مبقتضاها قيام الرشيك اخلاص ابإ

من القطاع العام، بصورة مبارشة. تتضمن تكل الرتتيبات  واليت تقدم تقليداي  

الصور املبسطة للتعاقد اخلاريج، أ و قد متتد لتشمل نقل أ و مشاركة الإدارة، 

أ و معلية صنع القرار، وحبيث يكون للقطاع اخلاص دورا  أ كرب يف ختطيط، 

ومتويل، وتصممي، وبناء وتشغيل، وصيانة اخلدمات العامة. يتوقف شك 

اقد بني القطاعني العام واخلاص عىل املهام اليت يتولها القطاع اخلاص، التع

وجحم املشاركة بني القطاعني يف أ طر عدة تشمل: تصممي املرشوع، ومتويهل، 

عىل ذكل، تقوم احلكومة بتحديد أ ي من تكل  وتشييده، وتشغيهل وصيانته. بناء  

صورة تعاقدية، ميكن تنظميها املهام اليت سيتولها القطاع اخلاص لتنشأ  مبقتضاها 

وفق أ حد ال شاكل اليت تتضمن عقود اخلدمة، وعقود الإدارة، وعقود الإجيار، 

(، والبناء والمتكل BOTوعقود الامتياز، والبناء والتشغيل ونقل امللكية )

(، BOO(، والبناء والمتكل والتشغيل )BOOTوالتشغيل ونقل امللكية )

خالل بيع ال سهم يف ال سواق املالية، أ و البيع  والبيع )البيع املبارش، أ و من

 للعاملني والإدارة(.

اإىل الوطنية الهادفة  مس هتدفاهتاأ هداف الرشاكة يف دوةل الإمارات، هو حتقيق أ مه 

خلق اقتصاد مس تدام قامئ عىل املعرفة والتنافس ية واخلربة والتنوع، ابلتايل حتقيق 

التفاوض، وتبادل اخلربات، التمنية الاقتصادية والاجامتعية. يتحقق هذا عن طريق 

 معايري أ فضل، وتوس يع املوارد املالية املتاحة نتيجة تعاون ال طرافاإىل والتوصل 

براز دور ادلوةل يف الرتكزي عىل رمس . كام تعمل الرشاكة املُختلفة عىل اإ

                                                 
 .البوابة الرسمية لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة المصدر: 4

الس ياسات والاسرتاتيجيات لقطاع البنية ال ساس ية، ومراقبة مقديم اخلدمات 

ضافة  دارة  توظيفاإىل وتنظميها. اإ رأ سامل القطاع اخلاص ومعارفه وخرباته يف اإ

املشاريع، مما يسهم يف تقليل املدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تلكفة اخلدمات 

 هنا.وحتسي

كة اخرى تسعى الرش هداف ال  ال هداف السابقة هناك عدد من ال  اإىل اضافة  

قلميية وال جنبية، اإىل  حتقيقها مثل، جذب وتنش يط الاستامثرات الوطنية والإ

نفاق العام، وتشجيع القطاع  وحتقيق قمية أ فضل مقابل النقود فامي يتعلق ابلإ

اخلاص عىل املشاركة والابتاكر، وتعزيز المنو الاقتصادي يف ادلوةل، وتوفري 

نفاق والمتويل احلك ويم، ومشاركة اخملاطر فرص معل جديدة، وختفيض وطأ ة الإ

 مع القطاع اخلاص. 

مارات يف مع القطاع اخلاص يمتثل الإطار القانوين لعقود الرشاكة  يف دوةل الإ

جراءات عقود 2017صدور قرار جملس الوزراء يف عام  ، بشأ ن دليل أ حاكم واإ

تعزيز فرص اإىل الرشاكة بني اجلهات الاحتادية والقطاع اخلاص. هبدف ادلليل 

دارة اخملاطر، مما يسامه يف تنويع أ ليات  الاستامثر، ورفع كفاءة وفاعلية احلومكة واإ

ضافة اإ لتحتية الاسرتاتيجية، والارتقاء جبودة اخلدمات. تطوير مشاريع البنية ا

ذكل فان ادلليل يوفر الإطار العام دلورة حياة مشاريع الرشاكة مع القطاع اإىل 

  اخلاص. 

فامي خيص الإطار التنظميي لعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف ديب، 

، اذلي ينظم 2015لس نة  22القانون احمليل رمق فقد أ صدرت حكومة ديب 

مارة.عقود الرشاكة بني القطاعني العام واخل اإىل هيدف القانون   اص يف الإ

تشجيع القطاع اخلاص عىل املشاركة يف تطوير املشاريع، وزايدة الاستامثرات 

يف خمتلف اجملالت. ووفقا  ل حاكم هذا القانون احمليل، جيوز أ ن يقرتح مرشوع 

ن أ  الرشاكة أ ي من اجلهات احلكومية، أ و اإحدى هجات القطاع اخلاص. كام 

وطا  معينة لعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص، مثل القانون حيدد رش 

يف حال ترتب  .أ ن يمتتع املرشوع جبدوى اقتصادية، ومالية وتقنية واجامتعية

عىل عقد الرشاكة دفعات مالية عىل اجلهة احلكومية، جيب أ ن تكون خمصصات 

ن القانون اإ ف ،ذكلاإىل ضافة اإ تكل ادلفعات مرصودة يف موازنة تكل اجلهة. 

املذكور يتضمن رشوط املوافقة عىل املشاريع، وطرق ومتويل وأ مناط الرشأاكت. 

عاما ( من اترخي التنفيذ.  30ول جيزي القانون أ ن تتجاوز مدة عقد الرشاكة )

ىل هذا، وتمتزي املامرسات احلكومية ابلشفافية واملنافسة العادةل، وهتدف  حتقيق اإ

ال غراض، لبد لرشاكء القطاع اخلاص من  املصلحة العامة. ولتحقيق تكل

املشاركة يف العطاءات العامة يف معظم املشاريع احلكومية لرتس ية عقود تكل 

  املشاريع. 

عىل صعيد املس توى الاحتادي، حتدد وزارة املالية القواعد والإجراءات اخلاصة 

 بعملية طرح العطاءات عىل القطاع اخلاص ل ي مرشوع من املرشوعات. أ ما

http://www.amf.org.ae/
http://ogp.dubai.gov.ae/documants/pdf/ltk2odq4mzgwmw.pdf
http://ogp.dubai.gov.ae/documants/pdf/ltk2odq4mzgwmw.pdf
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دارة معلية  مارة ابإ عىل مس توى احلكومات احمللية، فتقوم دائرة املالية يف لك اإ

مارات  طرح املناقصات. يف هذا الإطار أ قامت اجلهات احلكومية بدوةل الإ

العديد من الرشأاكت مع القطاع اخلاص يف جمال تقدمي اخلدمات التعلميية. ووفقا 

، فاإن عقود اخلدمات الإدارية دلراسة أ عدهتا دائرة التمنية الاقتصادية يف أ بوظيب

عد من أ مه جوانب الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اخلدمات تُ 

ضافة  مارة. هذا اإ تتضمن خدمة عقود اخلدمات املهنية، اليت اإىل التعلميية ابلإ

عداد املناجه ادلراس ية للمراحل التعلميية اخملتلفة. ووفقا   لبوابة حكومة  تصممي واإ

س ناد  2006منذ عام  دائرة التعلمي واملعرفةأ بوظيب الإلكرتونية، بدأ ت  يف اإ

معلية الإرشاف التعلميي والإداري للعديد من احلضاانت واملدارس الابتدائية 

رشاكء من القطاع اخلاص يف جمال التعلمي، وذكل بناء  عىل عقود متتد لثالث اإىل 

الاس تفادة من خربة القطاع اخلاص يف حتسني اإىل س نوات. وهتدف الرشاكة 

 أ بوظيب.جودة اخملرجات لقطاع التعلمي العام يف 

وةل خبفض بصمهتا ادلفامي خيص الرشاكة يف مرشوعات البنية التحتية تلزتم 

الكربونية. يف هذا الإطار اس تعانت السلطات خبربات القطاع اخلاص ورأ س 

املال ادلويل يف هذا اجملال، وذكل من خالل رشأاكت طويةل ال جل بني 

من  يف املائة 27ن القطاعني العام واخلاص. وذكل هبدف توليد ما ل يقل ع

  .2021اإجاميل الطاقة ابس تخدام تقنيات منخفضة الانبعااثت الكربونية حبلول 

ية القامئة واملتوقعة يف هذا الشأ ن، عدد ثالثة مشاريع ت تتضمن مشاريع البنية التح 

للطاقة املتجددة عىل مس توى املرافق اخلدمية ابس تخدام التكنولوجيا الشمس ية 

الفولتضوئية، ومدينة مصدر ملرشوعات الطاقة الشمس ية وطاقة الرايح يف 

ة مرشوعات هيئاإىل أ بوظيب اليت متتد عرب مناطق جغرافية خمتلفة. ذكل اضافة 

الطرق واملواصالت يف ديب متضمنة تطوير ساحة الاحتاد، وكذا مرشوع 

ىل واذلي يشمل متديد خط مرتو ديب من جبل عيل  2020مسار   موقعاإ

كس بو معرض   .2020اإ

مارة ابإ م اإحدى رشاكت القطاع و نه يف هذا الإطار، تقأ  اإىل كام جتدر الاشارة 

عادة تدويرها، ابلإضافة  بتقدمي الشارقة دارة اخمللفات واإ احللول اإىل خدمات اإ

البيئية لدلوائر احلكومية اخملتلفة ابدلوةل. وتتعاون رشكة مصدر للطاقة املتجددة 

مارة الشارقة لتحويل  نفس الرشكة عميف أ بوظيب  لإنشاء حمطة حديثة يف اإ

مارة الشارقة يف حت اإىل النفاايت  قيق هدفها طاقة. سوف يساعد املرشوع اإ

طن من النفاايت الصلبة  300,000اإىل حتويل ما يصل و  ابلقيام بعمليات تدوير

 س نواي .

ابلنس بة للرشاكة يف جمال اخلدمات، فان احلكومة توفر عددا من اخلدمات 

اخلدمات اليت تقدم  يفمهها أ  ابلتعاون مع رشاكء من القطاع اخلاص. تمتثل 

رشاف وزارة املوارد البرشية والت وطني، من خالل عدد من املراكز مثل مراكز ابإ

ن هيئة كهرابء ومياه أ بو ظيب تقوم أ  تسهيل وتوافق وتوجيه وتقيمي. كام 

                                                 
ورقة عمل، أهم مالمح وتحديات التجربة المصرية في مشروعات المشاركة مع القطاع   5

 .2020يناير  –بوظبي أ –اجتماع وكالء وزراء المالية العرب الخاص، 

يه اليت  رشكة أ بو ظيب للتوزيععىل بعض اخلدمات من خالل  ابلإرشاف

الرشاكت الرائدة يف توزيع املياه والكهرابء، ويه جزء من مجموعة واحدة من 

رشاكت هيئة مياه وكهرابء أ بو ظيب، حيث يقوم مكتب الرقابة والتنظمي 

ابلإرشاف عىل املزودين للتأ كد من تقدمي أ عىل مس توايت اجلودة للحفاظ عىل 

 البيئة والصحة ومعايري السالمة.

قام نظام رؤية ة وشؤون الاجانب يف ديب "كام أ طلقت الإدارة العامة لالإ

مارات مارة، يف ماكتب اخلدمات املعمتدة الإ " لإجناز املعامالت لل فراد يف الإ

ارجية. وتشمل زايرة مبىن الإدارة أ و أ ي من مراكزها اخلاإىل دون احلاجة 

اخلدمات تقدمي وجتديد اكفة أ نواع التأ شريات، أ و أ ي من الاجراءات املتعلقة 

هناك مناذج لرشاكت انحجة تقدم خبصوص اخلدمات الربيدية،  هبذا اجلانب.

وتعمتد خدماهتا  اخنفاض اللكفةعالية و الكفاءة تتسم ابلرسعة والحلول توصيل 

الطرق واملواصالت يف ديب، وحمامك  العديد من اجلهات احلكومية مثل هيئة

أ ما فامي خيص خدمات التقدمي للعطاءات احلكومية، تعترب بوابة  ديب، وغريها. 

لكرتوين البوابة الرمسية للتوريد الإلكرتوين حلكومة ديب، ويه مبادرة التوريد الإ 

 قدمة ابلتعاون مع حكومة ديب اذلكية ورشاكهئا من القطاع اخلاص.مُ 

 (5)جتربة مرص

تقدمي اخلدمات العامة من اإىل ساس هتدف املشاركة مع القطاع اخلاص يف ال  

خالل قيام احلكومة ابلتعاقد مع رشاكت القطاع اخلاص لبناء ومتويل وتشغيل 

ن تؤول أ  مرشوعات البنية الاساس ية واخلدمات واملرافق العامة. ذكل عىل 

ىل ملكية ادلوةل، مما يؤدي اإىل صول املرشوع يف هناية مدة التعاقد أ   زايدة جحم اإ

اإىل كة مع القطاع اخلاص اكام هتدف الرش  ،ليت تقدهماصول ادلوةل واخلدمات اأ  

 ُ قدمة للمواطن وختفيف العبء عىل مزيانية ادلوةل حتسني جودة اخلدمات امل

دون التأ ثري عىل قدرة ادلوةل عىل التدخل لإاتحة تكل اخلدمات بأ سعار اجامتعية 

ن عادةل، وتوفري فرص معل جديدة وتشجيع الاستامثر والاس هتالك وبذكل ميك

 زايدة معدل المنو.

دارة وعقود التشغيل مناط املشاركة مع القطاع اخلاص يف لك من عقود الإ أ  تمتثل 

، والتصممي والبناء والمتويل (BOT)والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل امللكية 

، وعقود البناء والمتكل (PFI)، ومبادرة المتويل اخلاص (DBFO)والتشغيل 

، وعقود البناء والمتكل والتشغيل (BOOT)والتشغيل ونقل امللكية 

(BOO)وعقود الامتياز ، . 

فامي يتعلق ابلإطار الترشيعي ملرشوعات الرشاكة يف مرص، فقد صدر القانون 

واخلاص بتنظمي مشاركة القطاع اخلاص يف مرشوعات  2010لعام  67رمق 

كام أ صدر رئيس جملس الوزراء   خلدمات واملرافق العامة.البنية ال ساس ية وا

http://www.amf.org.ae/
https://ded.abudhabi.ae/ar/studies-indicators/Studies/التعليم%20والشراكة%20بين%20القطاعين%20العام%20والخاص%20في%20تقديم%20الخدمات.pdf#search=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.adec.ac.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.addc.ae/ar-ae/home/pages/aboutus.aspx
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-04-06-1.885989
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-04-06-1.885989
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مبوجهبا عالقهتا بأ هجزة يتحدد اليت  2011الالحئة التنفيذية للقانون يف عام 

 ادلوةل.

هنا تُ  عد مبثابة عالقة تعاقدية طويةل فامي خيص طبيعة مرشوعات املشاركة، فاإ

عامل الوحيد تنفيذ ال  كة ا، ويكون غرض الرش ا  عام 30اإىل جل قد تصل ال  

تكل الرشاكة للقطاع اخلاص القيام  املنصوص علهيا يف عقد املشاركة. تتيح

خالل بدورها بتجويد تكل ناطة بأ هجزة ادلوةل دون الإ مبرشوعات اكنت مُ 

رشاف علهيا. هذا، ويلزتم القطاع اخلاص يف تكل العالقة التعاقدية اخلدمات والإ 

اتحة تكل اخلدمات ابلصورة نشاء والتجهزي و ابلمتويل والإ  التشغيل والصيانة واإ

 ُ  تفق علهيا حسب التعاقد.امل

ساس ية، حيث يف البداية يمت متر مرشوعات املشاركة بعدد من املراحل ال  

من ادلراسات اخلاصة ابملرشوع واحلصول عىل موافقة اللجنة العليا  لك عداداإ 

عداد للمشاركة عىل طرح املرشوع، مث يمت تعيني مستشاري الطرح والإ 

مرحةل الطرح تأ يت للمستندات املطلوبة للطرح ومسودة العقد. بعد ذكل 

ه ملراحل ال خرية من التعاقد واخلاصة ابلتعاقد ووضعا، مث العطاءات وترس ية

 موضع التنفيذ.

طاريف حاليا  ابلنس بة ل مه املرشوعات اليت مت تنفيذها  الرشاكة مع القطاع  اإ

مرشوع معاجلة الرصف الصحي ابلقاهرة اجلديدة،  :لك منتمتثل يف  اخلاص

واملرشوع القويم لبناء وتشغيل مدارس املشاركة املمتزية للغات، مرشوع 

ـ "أ بو رواش"، ومرشوع   "مسوحة" ستشفى اجلامعيامل معاجلة الرصف الصحي ب

عادة هيلكة "مواساة"ستشفى اجلامعي التخصيص امل و  ، ومرشوع تأ هيل واإ

عادة هيلكة وميكنة وميكنة ماكتب التوث  يق والشهر العقاري، ومرشوع تأ هيل واإ

ماكتب السجل التجاري، ومرشوع تطوير ال توبيس الهنري ابلقاهرة الكربى. 

ضافة  عدد من املرشوعات ال خرى مثل معاجلة الرصف الصحي ابلسادس اإىل اإ

نشاء حمطتني لتحلية اإ من أ كتوبر، واملدارس احلكومية، وحمور روض الفرج، و 

البحر بك من مدينة الطور وسفاجا والعلمني، وامليناء اجلاف مبدينة  مياه

السادس من أ كتوبر، واملبىن اجلديد للكية التجارة جامعة عني مشس مبدينة 

 العبور. 

عداد لطرهحا خالل عام ن هناك عدد من املرشوعات املس تقبلية جاري الإ أ  كام 

، من أ مهها املرشوع القويم لبناء مدارس املشاركة املمتزية )عدد 2020/2021

قامة عدد من حمطات التحلية يف بعض املدن الساحلية،  100 مدرسة(، واإ

ضافة  مه القطاعات ال كرث أ  ذكل، تمتثل اإىل وامليناء اجلاف ابلعارش من رمضان. اإ

ة مع القطاع اخلاص يف قطاعات النقل والإساكن احتياجا  للطرح بنظام املشارك

والتعلمي، وكذا مرشوعات خاصة بتحلية مياه البحر ومعاجلة مياه الرصف 

 الصحي والطاقة الكهرابئية.

                                                 
اجتماع لتجربة الكويتية على صعيد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اورقة عمل،  6

 .2020يناير  –بوظبي أ –وكالء وزراء المالية العرب 

 (6)جتربة الكويت

ف القانون الكوييت بشأ ن الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص، الصادر يف عرّ يُ 

"مرشوع لتنفيذ أ حد  بكوهنابني القطاعني العام واخلاص ، الرشاكة 2014عام 

ال نشطة اذلي تس هتدف ادلوةل منه تقدمي خدمة عامة لها أ مهية اقتصادية أ و 

اجامتعية أ و خدمية أ و حتسني خدمة عامة قامئة أ و تطويرها، أ و خفض تاكليفها 

الرشاكة  اجلهة اخملتصة بطرح مرشوعاتأ و رفع كفاءهتا، يمت طرحه من قبل 

عد اعامتده من اللجنة العليا، ومبا ل يتعارض وبابلتعاون مع املؤسسات العامة 

ء نشام اإ تلهذا القانون فقد  ( من ادلس تور". وفقا  153)و( 152مع املادتني )

لجهة ا متثلص، حيث لخام والعان ااعيطلقن اكة بيرالشت اعاروهيئة لمش

كفرص تيجة رالستوية والتنمالة دولت اعارومشن طرح لة عؤولمسية امكولحا

ن العام واخلاص. تعمل الهيئة اعيطلقن اكة بيرالشم ااظنق فك ولرية وذستثماا

عىل الاس تفادة من همارات وخربات القطاع اخلاص يف حتقيق قدر من 

ُ اإ الاس تفادة وجودة اخلدمة يف سبيل  س تقبلية دلوةل الكويت عام جناز اخلطة امل

 ادلوةل.، ووثيقة ادلوةل لإصالح الاقتصاد احمليل، ورفع العبء املايل عن 2035

 ُ قرتح واختاذ القرار، فامي خيص مراحل طرح مرشوع، فتبدأ  بدراسة وتقيمي امل

عداد دراسة اجلدوى، اإ وتعيني مكتب استشاري للمرشوع ليقوم بدراس ته، و 

بداء الرغبة من املستمثرين اإ مث يمت البدء يف الإعالن عن املرشوع وتلقي طلبات 

د وثيقة طلب التأ هيل، مث تقيمي عداد واعامتاإ احملمتلني. بعد ذكل تبدأ  مرحةل 

عداد واعامتد وثيقة طلب  طلبات املستمثرين احملمتلني لتحديد املؤهلني مهنم، واإ

تمتثل املرحةل الهنائية يف اختيار املستمثر فامي  ،تقدمي العروض وعقد الرشاكة

 ملرشوع، واملفاوضات وتوقيع العقد.افضل لتويل معلية تنفيذ ال  

املرشوعات يف جمال الرشاكة مع القطاع اخلاص، يف لك من مه أ  تمتثل 

املرحةل الثانية  –مرشوعات قطاع الطاقة "مرشوع حمطة الزور الشاملية 

جنوب اجلهراء"، وقطاع املياه -والثالثة"، وقطاع العقار "مرشوع املدن العاملية 

دارة مياه الرصف الصحي "مرشوع تنفيذ وتوسعة حمطة أ م الهامين  عامل ل  وا -واإ

ضافة املُ  قطاع معاجلة النفاايت الصلبة "موقع كبد". هذا، اإىل مكةل لها"، ذكل اإ

وتعمل الهيئة حاليا  عىل دراسة عدد من املرشوعات التمنوية والاسرتاتيجية يف 

قطاعات، هبدف النظر يف مدى اجلدوى الاقتصادية لطرهحا وفق نظام الاكفة 

 الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.
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 (7)جتربة لبنان

قرار قانون الرشاكة  2017مت يف عام  ىلاإ تطوير البىن  هبدف تلبية احلاجة اإ

طار قانوين وتنظميي  مل  حيثستمثري القطاع اخلاص. مل  جاذبالتحتية مضن اإ

تعارف علهيا. الإطار القانوين ملشاريع الرشاكة مينح الضامانت املُ  يف السابق يكن

اكن صدور قانون الرشاكة رضوراي  ليك يكون لبنان أ كرث قدرة عىل املنافسة 

دخال اخلربات  ،وجذب الاستامثرات ال جنبية املبارشة ىل واإ وخلق  ،البالداإ

يرادات وحت فزي المنو ال لف من فرص العمل ويف هناية املطاف زايدة الإ

 الاقتصادي. 

صلحة العامة ملعّرف قانون الرشاكة املشاريع املشرتكة عىل أ هنا تكل املتعلقة ابيُ 

ومن خالل القيام  ،اليت يسامه فهيا الرشيك اخلاص من خالل المتويل والإدارة

بنشاط واحد عىل ال قل من ال نشطة اخلاصة بك من التصممي، الإنشاء، 

التشييد، التطوير، الرتممي، التجهزي، الصيانة، التأ هيل، والتشغيل. كام ميتد 

مجيع املشاريع املشرتكة اليت تنفذها ادلوةل أ و اإىل نطاق تطبيق قانون الرشاكة 

آخر يعترب عىل أ نه من القطاع العام. أ ي من مؤسساهتا العامة أ و أ ي  كيان أ

ويشمل ذكل املشاريع املشرتكة املنصوص علهيا يف القوانني املنظمة ملشاريع 

والطريان املدين. كام جيوز توس يع حدود نطاق التطبيق  ،والكهرابء ،التصالت

ليشمل املشاريع املشرتكة التابعة للبدلايت واحتاد البدلايت عىل أ ن ختضع هذه 

 ملشاريع لرشوط حمددة منصوص علهيا يف هذا القانون.ا

مه السامت الرئيسة لقانون الرشاكة يف أ نه يعّرف عقد الرشاكة عىل أ  كام تمتثل 

أ نه مجموعة العقود وامللحقات والتعهدات والضامانت اليت حتمك العالقة التعاقدية 

 ذكل بني الشخص العام ورشكة املرشوع وال طراف ال خرى املعنية مبا يف

حيدد قانون الرشاكة ال حاكم  .املؤسسات املالية ادلولية واملستمثرون ال جانب

دراهجا يف عقد الرشاكة، وتشمل ال حاكم الرئيسة لك من  الرئيسة الواجب اإ

حقوق وموجبات ال طراف، وأ سس متويل املرشوع املشرتك، ومدة عقد 

من اترخي توقيع عقد  وثالثني عاما  الرشاكة عىل أ ل تتجاوز هذه املدة مخسة 

يرادات اليت س  تقاضاها املرشوع من الشخص العام، أ و اليت ي الرشاكة، والإ

سيتقاضاها الشخص العام من املرشوع حبسب طبيعة املرشوع املشرتك وكيفية 

يرادات ضافة  .تقايض تكل الإ الرسوم والبدلت اليت جتزي ادلوةل اإىل ذكل اإ

الشخص العام املعين وحلسابه، ومؤرشات تقيمي أ داء ابمس  حتصيلهالمرشوع ل 

قدهما املرشوع، وتوزيع خماطر املرشوع يالتقارير اليت جيب أ ن  واملرشوع، 

والتدابري للحد مهنا، ورشوط تعديل ال حاكم الرئيسة لعقد الرشاكة، والضامانت 

وال والتعهدات والالزتامات اليت ميكن منحها لتنفيذ املرشوع املشرتك، وال م

الشخص العام واليت ميكن منحها لتنفيذ املرشوع املشرتك، اإىل وال مالك العائدة 

جراءات  وكيفية حتويل املرشوع املشرتك عندما تقتيض ذكل طبيعة املرشوع، واإ

                                                 
، الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة للنهوض بالصناعة 2018وزارة الصناعة اللبنانية،  7

 اللبنانية.

ضامن اس مترارية املرشوع املشرتك والعمليات ذات الصةل عند انهتاء عقد 

قبل املرشوع، والإجراءات  و الإخالل ابللزتامات التعاقدية منأ  الرشاكة 

واجلزاءات يف حال الإخالل فضال  عن ال ليات التفصيلية لتطبيق تكل 

اجلزاءات، وأ ساليب تسوية الزناعات مبا يف ذكل الوساطة فضال  عن التحكمي 

 ادلاخيل وادلويل.

مبوجب القانون املذكور تمتثل صالحيات اجمللس ال عىل للخصخصة والرشاكة 

ليه من قبل رئيسه أ و من املشاريع املشرتكة احملمتةل واملُ  يف تقدير وتقيمي قدمة اإ

نشاء  لك مرشوع مشرتك موافق  "جلنة املرشوع"قبل الوزير اخملتص، واإ

عليه، واختاذ القرار بشأ ن نتاجئ التأ هيل املس بق واملوافقة عىل الصيغة الهنائية 

دلفرت الرشوط بعد التشاور مع مقديم العروض املؤهلني مس بقا ، واملوافقة عىل 

الرشكة الفائزة اليت قدمت أ فضل عرض بناء عىل تقيمي جلنة املرشوع. كام 

الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص جلنة املرشوع يرتأ سها تُشك مبوجب قانون 

عضاهئا ممثلني أ  ال مني العام للمجلس ال عىل للخصخصة والرشاكة، ومن بني 

الهيئة املنظمة لقطاع معنّي. تتوىل جلنة و عن الوزارة اخملتصة ووزارة املالية، 

 ُ عداد دراسة شامةل حول املرشوع امل انب الفنية شرتك تتناول اجلو املرشوع اإ

والاقتصادية والقانونية والمتويلية. مبا يف ذكل معايري التأ هيل ومدى اهامتم 

ماكنية اس تقطاب المتويل الالزم. يعاون جلنة املرشوع يف  املستمثرين ومدى اإ

هماهما فريق معل يتضمن مستشارين ماليني وقانونيني وتقنيني. يدرس اجمللس 

التوصيات املقدمة من جلنة املرشوع ال عىل للخصخصة والرشاكة ادلراسة و 

يف احلاةل ال خرية يقدم رئيس الوزراء  .يف املرشوع رفض أ و امليض قدما  الويقرر 

يف حال وافق جملس الوزراء عىل و ،جملس الوزراء للموافقة عليهاإىل املرشوع 

جراءات اختيار الرشيك اخلاص.    املرشوع تطلق جلنة املرشوع اإ

طار الرشاكةمه املشاريع اليتأ  تشمل  بني القطاعني العام   مت تنفيذها يف اإ

، الطريق بني بريوت والشام، ومرفأ  بريوت، ورشكة كهرابء زحةل، واخلاص

، واخلدمات الربيدية الوطنية، (GMS)والنظام العاملي لالتصالت املتنقةل 

ومؤسسة مياه طرابلس، ومطار بريوت ادلويل، وسوق بريوت احلرة، ومشغيل 

الهاتف اخلليوي، وسفن توليد الطاقة، ومجمع جعيتا الس يايح، ومعمل معاجلة 

 النفاايت الصلبة يف صيدا، وحمطة احلاوايت يف مرفأ  بريوت وطرابلس.

 (8)جتربة تونس 

تتوىّل الهيئة العامة للرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص ابخلصوص 

برام عقود الرشاكة بني القطاع العام  احلكومةمساعدة  عداد واإ اخلاص، و يف اإ

مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود  وضامن تطبيق قواعد احلومكة الرش يدة وأ خريا  

ت ابل مر الرشاكة بني القطاع العام واخلاص ليسأ ن اإىل جتدر الإشارة  الرشاكة.

 تونس. –ع العام والقطاع الخاص الهيئة العامة للشراكة بين القطا 8
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القطاعني  اجلديد عىل تونس، فقد اكنت تونس من رّواد الرّشاكة احلديثة بني

ذ مت تنفيذ أ ّول خط سكة حديدية يف ضوايح العامصة منذ  العام واخلاص اإ

طار رشاكة بني القطاعني العام واخلاص، كام مت  أ واخر القرن التاسع عرش يف اإ

نشاء مطار النفيضة وحمطة توليد الكهرابء  برادس "مؤخرا ويف نفس الإطار اإ

عترب القطاع اخلاص مبهام اكن يُ  اإىلمتكّن هذه الصيغة ادلوةل من أ ن تعهد  ".11

تنفيذها من مسؤوليات ادلوةل، وابلتايل، تعهد ادلوةل من خالل عقد رشاكة 

 .رشيك خاص همام تصممي وتنفيذ وصيانة بنية حتتية معينةاإىل 

خشص خاص، ومبقابل، اإىل تمتثل الرشاكة يف عقد ملّدة حمددة، يعهد مبقتضاه 

آت أ و  حداث وصيانة منشأ مبهمة شامةل تتعلق لكيا أ و جزئيا بتصممي ومتويل واإ

جتهزيات أ و بىن حتتية مادية أ و لمادية رضورية لتوفري مرفق عام. وتكون املبالغ 

املدفوعة للرشيك اخلاص من قبل الشخص العمويم املس تفيد مرشوطة 

حداث وصيانة البنية التحتية.ال داء امل  سالمةابلس تجابة ملعايري   تعلقة ابإ

يشمل مفهوم الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف مفهومه الواسع 

أ بريل  1املؤرخ يف  2008لس نة  (23رمق )مات اليت حددها القانون ازت لالا

ضافة  2008 ىل وأ وامره التطبيقية، اإ رمق عقود الرشاكة اليت حيددها القانون اإ

مكّن عقود تُ  .وأ وامره التطبيقية 2015نومفرب  27املؤرخ يف  2015لس نة ( 49)

 بتطويرالرشاكة بني القطاع العام واخلاص ادلوةل من تلكيف القطاع اخلاص 

آت أ و جت   هزيات أ و بىن حتتية لتوفري مرفق عام. مشاريع منشأ

ل تؤّدي الرشاكة بني القطاع العام واخلاص، يف أ ي حال من ال حوال وبغض 

ىل النظر عن الرشيك اخلاص،  تنازل اإىل صة املوارد والبنية التحتية، أ و خخصاإ

طار عقود  .ادلوةل عن ملكية املرافق احملدثة بل عىل العكس من ذكل، ويف اإ

حداث بىن حتتية جديدة أ و تغيري بىن  الرشاكة، يقوم الرشيك اخلاص بمتويل واإ

 .حتتية قامئة ونقل امللكية لدلوةل أ و للجامعة احمللية املعنية وفقا ملقتضيات العقد

 عىل صعيد الس ياسات يف ادلول العربية اتالانعاكس

أ مهية وضوح الإطار الترشيعي والقانوين للرشاكة مع القطاع اخلاص  -

 يف ادلول العربية. 

أ مهية قيام السلطات يف ادلول العربية بتحديد الصيغة املناس بة  -

للتعاقد مع الرشاكء من القطاع اخلاص وذكل مبا يشمل احلقوق 

يف  مبا حيفظ حقوق ادلوةلو القانونية واملالية لاكفة أ طراف التعاقد 

 هذا الشأ ن.

أ مهية قيام السلطات يف ادلول العربية بتطبيق ال ساليب املناس بة  -

للمحاس بة واحلومكة والرقابة، مما يعمل عىل احلفاظ عىل تقدمي اخلدمة 

التفاق علهيا اليت مت بنود ل يف التوقيت وابلتلكفة املناس بة والالزتام اب

 يف التعاقد.

ال نشطة واجملالت اليت ميكن  تحديدأ مهية قيام احلكومات العربية ب  -

طار ن يشارك فهيا القطاع اخلاص ويفأ   اخلطط التمنوية لدلول  اإ

 العربية خالل الس نوات العرش القادمة.

حلفاظ عىل احلقوق القانونية واملالية بضامن اأ مهية قيام ادلول العربية  -

للعاملني بتكل املرشوعات املعروضة عىل القطاع اخلاص للمسامهة 

 فهيا.

أ مهية قيام السلطات يف ادلول العربية بتحسني البيئة الاستامثرية  -

 من خمتلف اجلوانب املكونة لها.
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 : المصادر

 : المصادر باللغة العربية .1

 

 البوابة الرمسية حلكومة دوةل الامارات العربية املتحدة. -

 .تونس –الهيئة العامة للرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص  -

ورقة معل، أ مه مالمح وحتدايت التجربة املرصية يف مرشوعات املشاركة  -

 –أ بوظيب  –مع القطاع اخلاص، اجامتع والكء وزراء املالية العرب 

 .2020يناير 

ورقة معل، التجربة الكويتية عىل صعيد مرشوعات الرشاكة بني  -

 أ بوظيب –القطاعني العام واخلاص، اجامتع والكء وزراء املالية العرب 

 .2020يناير  –

، الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص 2018وزارة الصناعة اللبنانية،  -

 .فرصة للهنوض ابلصناعة اللبنانية

(. "الرشاكة بني القطاع العام واخلاص ك داة 2016هشام امجلل، ) -

 ."لتحقيق التمنية املس تدامة

 
ية .2 ز  : المصادر باللغة اإلنجلي 
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